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Р Е Ц Е Н З И Я 
от проф. д-р Манол Николов Рибов 

Университет за национално и световно стопанство 
„Икономика и управление (Туризъм)” 

 
 
Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 

„доктор“ по научна специалност 3.8. „Икономика“ (Икономика и 
управление по отрасли -Туризъм). 

 
 
Автор на дисертационния труд: Наалян Хаджи Недим Генджева. 
Тема на дисертационния труд: Повишаване на конкурентоспособността на 
туристическите фирми чрез корпоративната социална отговорност. 
Основание за представяне на рецензията: Закона за развитието на академичния 
състав в Република България (обн. ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г., изм. ДВ бр. 81 от 
15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г.), Заповед № РО38-160/06.03.2015 г. и 
Решение на Факултетния съвет на Стопанския факултет с протокол № 2 от 24.02.2015 г. 
 

1. Информация за докторанта. 
 Наалян Хаджи Недим Генджева е родена на 14.12.1970 г. в гр. Глождево. 
Средното си образование получава в Математическата гимназия в гр. Шумен (1985 г. 
– 1990 г.), а висшето в Техническия Университет в гр. Дрезден, ФРГ Германия (1990 г. 
- 1997 г.), където се дипломира като магистър по биомедицинска апаратура. След това в 
същия университет завършва следдипломна квалификация по икономически науки 
(1997 г. – 2000 г.). 

 Професионалната й кариера започва като преводач на свободна практика в 
Саксония, ГФР Германия (1993 г. – 2000 г.), и продължава до наши дни като генерален 
директор на Туристическата агенция „Еврохолидейс“ (2000 г. - досега). Освен това е 
работила като консултант по маркетинг и резервации в хотел „Белвю“ – Кратичен, 
Швейцария (2008 г.) и като генерален директор на Биохотел Карпе Дием в 
Баня/Разлог, България (2012 г.). 

2. Обща характеристика на дисертационния труд. 

 Настоящата рецензия е подготвена съгласно изискванията на чл. 28 от 
Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република 
България (ППЗРАСРБ) и чл. 66 (1) от Правилника за условията и реда за придобиване 
на научни степени и заемане на академичния длъжности в СУ „Св. Климент 
Охридски“. 

2.1. Оценка на структурата и обема. 

 Представеният за рецензиране дисертационен труд е съставен от увод, три глави, 
заключение, библиография и приложения. Във въведението е обоснована 
дисертабилността на избраната тема от докторанта и е определена тезата, обекта и 
предмета на изследването, неговите цели, задачи, методология, ограничения и 
срещнатите трудности. Трите глави на дисертацията съдържат теоретичните, 
методологическите и приложните въпроси за повишаване на конкурентоспособността 
на туристическите фирми чрез корпоративната социална отговорност. В 
заключителната част на труда докторантът е обобщил своите виждания за 
корпоративната социална отговорност и направил изводи и препоръки за нейното 
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ефективно прилагане от туристическите фирми. Библиографията включва 97 
източника на информация, а приложенията са 8 броя. 

 Структурата на дисертационният труд е логически издържана и осигурява 
необходимото органическо единство на отделните компоненти на дисертационния труд 
в тяхната взаимна връзка, обусловеност, целенасоченост и определеност. 

 Дисертационният труд е подготвен в обем от 214 страници компютърно набран 
текст. В него са включени: увод от 7 страници, основен текст в три глави, общо от 171 
страници, заключение от 7 страници, библиография от 8 страници и приложения от 
21 страници. 

 Може да се приеме, че посоченият обем от 214 страници е напълно достатъчен, 
за да бъдат изложени всеобхватно теоретичните, методологическите и практико-
приложните въпроси за повишаване на конкурентоспособността на туристическите 
фирми чрез корпоративната социална отговорност. Този обем е дал възможност на 
докторанта да систематизира и обоснове резултатите, от проведеното от него 
изследване и да изгради съдържанието на дисертацията достатъчно изчерпателно, 
ползвайки подходящите за целта средства на научното познание. 

 Актуалността на избраната от докторанта тема се обяснява преди всичко с 
факта, че корпоративната социална отговорност все повече се превръща в ключово 
понятие за фирмената култура, както и в предпоставка за конкурентоспособност и 
дългосрочни икономически успехи. И това е обяснимо като се има предвид промяната в 
отношението на много потребители, които все по-често се влияят при взимане на 
решения за покупка от екологичните и социалните действия на предприятията. 

2.2. Оценка на целта и задачите. 

 Докторантът си поставя за цел да изследва връзката между прилаганите 
социални отговорни практики и конкурентоспособността на туристическите 
предприятия. 

 Дефинирана по този начин целта характеризира адекватно конкретната 
предметно определена насоченост на изследователския процес и неговата реализация. 
При нейното декомпозиране докторантът е формулирал следните задачи: 

1. Изясняване на понятието корпоративна социална отговорност с отчитане 
на особеностите на туристическите предприятия; 

2. Проучване на факторите, обуславящи конкурентоспособността на 
туристическите предприятия и да се определят връзките между тях и прилагането на 
корпоративната социална отговорност; 

3. Разработване на методика, включваща критериите, показателите и 
методите за анализ и оценка на прилагането на корпоративната социална отговорност в 
дейността на туристическите предприятия; 

4. Изготвяне на програма за оползотворяване на възможностите на 
корпоративната социална отговорност за повишаване на конкурентоспособността на 
туристическите предприятия; 

5. Формулиране и обосноваване на изводи, насочени и препоръки за 
прилагането на корпоративната социална отговорност в туристическите предприятия. 

Определени по този начин задачите отразяват сравнително добре основните 
аспекти на изследването, чието осъществяване позволява да се постигне целта на 
дисертационния труд, респ. да се потвърди застъпваната от автора теза. 
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2.3. Оценка на обекта, предмета и тезата. 

 Обект на провежданото от докторанта изследване е поведението на 
туристическите предприятия по отношение на интегрираната в действията им социална 
отговорност. За предмет на изследването той е определил изменението, което настъпва 
в конкурентоспособността на предприятието под влияние на прилаганите от него 
социално-отговорни практики. На тази основа докторантът е формулирал тезата, 
хипотезата и антитезата на изследването. Според неговата теза между корпоративната 
социална отговорност и конкурентоспособността на туристическите предприятия 
съществува определена зависимост. В този смисъл във формулираната от него 
хипотеза се твърди, че чрез повишаване на степента на прилагане на корпоративната 
социална отговорност се постига повишаване на конкурентоспособността на 
туристическото предприятие. От своя страна антитезата е построена на обратното 
твърдение, а именно, че прилагането на социално-отговорни практики от 
туристическите предприятия не води до изменение на конкурентоспособността на 
туристическото предприятие и доколкото имат такова, то е случайно. 

 Така формулирана тезата, хипотезата и антитеза разкриват достатъчно добре 
основната цел на докторанта, неговото виждане за начина на нейното постигане, които 
в процеса на изследването потвърждават предвижданията му за резултатите от това 
изследване или ги отхвърлят. 

2.4. Оценка на осведомеността на докторанта по проблематиката. 

 Използваните от докторанта източници на информация включват 97 заглавия на 
специализирана литература от български и чужди автори. Посочената литература е 
дадена под черта и същевременно е изнесена в края на труда в отделен списък. В него 
преобладават публикациите от последните 15 години и по-конкретно тези от тях, които 
са отпечатани след 2000 г. 

 От подбора на литературните източници и начина на боравене с тях проличава 
добрата осведоменост на докторанта по проблемите, свързани с корпоративната 
социална отговорност. В дисертационния труд се съчетават по нов начин идеи и 
информация, усъвършенства се по-рано открито познание, разкриват се непознати и 
полезни характеристики на изследваните обекти, поставя се под съмнение 
съвършенството на знанието, идентифицират се проблемите и се дефинират 
алтернативи за тяхното решаване. 

3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати. 

 В дисертационния труд са извършени задълбочени проучвания по широк кръг 
въпроси от теоретично, методологическо и приложно естество. Извършен е 
ретроспективен преглед на историческите събития, оказали значително отражение 
върху развитието на корпоративната социална отговорност, както и преглед на 
научната литература, като е проследена еволюцията на теоретичната мисъл за 
корпоративната социална отговорност. Докторантът е проучил особеностите на 
корпоративната социална отговорност в туризма, като се позовава на основни 
постулати, кодекси и норми, използвани от туристическите предприятия, прилагащи 
корпоративната социална отговорност. Освен това са изяснени въпросите, свързани с 
конкурентоспособността на туристическото предприятие и нейната зависимост от 
корпоративната социална отговорност (с. 7 - 77). 

 Специално внимание е отделено на методологическите въпроси на 
корпоративната социална отговорност. Разгледани са различни критерии и индикатори, 
които показват дали в действията на предприятията е интегрирана отговорност към 
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обществото и околната среда. В тази връзка са представени различни стандарти и 
сертификационни схеми за отчитането на социалната отговорност, както и методика за 
анализ и оценка на нейното прилагане (с. 77 - 129). 

 Интерес представляват и резултатите на докторанта, постигнати от прилагането 
на корпоративната социална отговорност. Апробирана е разработената от докторанта 
методика за анализ и оценка на процеса на прилагане на корпоративната социална 
отговорност в представителна извадка от туристически предприятия. Въз основа на 
констатациите от това апробиранe са направени изводи и препоръки за ефективното 
прилагане на корпоративната социална отговорност (с. 129 - 169). 

4. Оценка на научните и научно-приложните приноси. 

 Въз основа на анализа, оценката и синтеза на нови идеи докторантът 
предефинира, а в редица случаи и разширява съществуващите знания, насочвайки се 
към изследването на проблеми, чието решаване води до резултати, които представляват 
принос в науката. Конкретизирани тези приноси са както следва: 

1. Определени са особеностите на корпоративната социална отговорност за 
туристическите предприятия и на тази основа е допълнен понятийния апарат за 
прилаганите социално отговорни практики в туризма; 

2. Установена е връзката между конкурентоспособността на 
туристическото предприятие и неговата корпоративна социална отговорност; 

3. Предложена е система от критерии, показатели и методика за анализ и 
оценка на прилагането на корпоративната социална отговорност от туристическите 
предприятия; 

4. Разработена е програма с мероприятия за повишаване на 
конкурентоспособността на туристическите предприятия чрез прилагане на 
корпоративната социална отговорност; 

5. Формулирани и обосновани са изводи, насоки и препоръки за 
прилагането на корпоративната социална отговорност от туристическите предприятия. 

Постигнатите от докторанта научно-приложни приноси могат да бъдат 
определени като оригинално развитие и решение на проблеми, свързани с 
корпоративната социална отговорност и конкурентоспособността на туристическите 
предприятия, довели до конкретен резултат и с общност, валидна за третирания клас 
частни проблеми в туризма. 

5. Оценка на публикациите по дисертацията. 

 По вид и брой представите публикации съответстват на обявените в 
автореферата. Става въпрос за една монография, две студии, три статии и шест 
доклада от научни форуми. Монографията е отпечатана в издателство „Авангард 
Принт“, статиите в списание „Ютилитис“, а студиите и докладите са публикувани в 
сборници с научни трудове и доклади на висшите училища. Посочените публикации 
представят реално постиженията на докторанта и са достатъчно представителни, за 
да ги огласят пред академичната общност и заинтересованите делови кръгове от 
практиката. 

6. Оценка на автореферата. 

Авторефератът е изготвен в обем от 47 страници печатен текст и се вписва в 
предвидения за тази цел обем. Той е съставен от обща характеристика, структура и 
съдържание, кратко изложение на труда, справка за приносите и списък на 
публикациите. В него докторантът акцентира върху дефинитивната страна на 
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дисертационния труд, възприемана като система с относително малка информационна 
натовареност. При нея корпоративната социална отговорност и 
конкурентоспособността на туристическите предприятия е представена като 
комплексен проблем, за решаването на който се прилагат методи, формиращи общия 
изследователски апарат. 

7. Критични бележки и препоръки. 

В дисертационния труд се установиха и някои несъществени пропуски, които ми 
дават основание да направя следните критични бележки: 

1. Добре би било системата от показатели за КСО да се разграничи от 
показателите на системата за качество, системата за здравословни и безопасни условия 
на труд, системата за здравословни и безопасни условия на труд, системата за 
организация на труда, производството и управлението, екологичната и други системи; 

2. Дисертацията би се подобрила, ако беше определена природата на 
връзките и формите на тяхното проявление между системата от показатели на КСО 
и конкурентните предимства. Това се налага, тъй като в едни случаи става въпрос за 
причинно-следствени връзки, в други – за корелационни, в трети – за функционални, а 
в четвърти – за информационни; 

3. Препоръчително е да се прецизира методиката за оценка на КСО. Това 
би могло да стане, ако в нея бъде включена система от абсолютни и относителни 
показатели с отчитане на коефициента на значимост и извеждане на обобщен 
комплексен показател. 

Посочените критични бележки не намаляват значимостта на изтъкнатите вече 
научни и научно-приложни приноси. Предметно-съдържателният анализ показа, че 
дисертационният труд притежава достойнствата на задълбочено научно изследване с 
определена практическа насоченост. В него са обхванати всички по-съществени 
страни на корпоративната социална отговорност и конкурентоспособността на 
туристическите предприятия. Направените от докторанта констатации, изводи и 
препоръки са резултат на задълбочена продуктивна изследователска дейност, в 
която и чрез която са възпроизведени достигнати научни резултати за решаване на 
конкретни познавателни и практически задачи. 

Заключение. 

 Цялостната ми оценка на труда, базирана на значимостта на избраната тема, 
неговата структура, съдържание и теоретични обобщения ми дава основание да приема, 
че в него се съдържат предвидените в чл. 27 (1) от ППЗРАСРБ и чл. 66 (1) на 
ПУРПНСАД в СУ „Св. Кл. Охридски“ научно-приложни резултати с характер на 
принос в науката и показва, че докторантът има задълбочени теоретични знания в 
областта на икономиката и управлението на туристическите предприятия и притежава 
способност за самостоятелни научни изследвания. Това са и съображенията ми да 
препоръчам на уважаемите членове на научното жури да вземе решение за присъждане 
на образователната и научна степен „доктор“ на Наалян Хаджи Недим Генджева. 

 

 

 

София, 06.04.2015 г.      Рецензент: 

(проф. д-р М. Рибов) 


