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1. Информация за докторанта 

Цвета Максимова Караджова е родена на 10.09.1979г. в гр. Шумен. Висшето си образование 
получава в НСА, където през 2009 се дипломира като магистър. След завършването си работи като 
СПА управител и консултант. 

Докторантът се е обучавал в самостоятелна форма на обучение по професионално 
направление 3.8 Икономика (Икономика и управление на отрасли- Туризъм). Зачислен е в 
докторантската програма на СУ със заповед ном. РД 20-278/ 01.02.2012г, със срок на обучение от 
01.02.2012г. до 01.02.2015г. и е отчислен със заповед РД 20-261/29.01.2015г. 

 

2. Обща характеристика на дисертационния труд 
2.1. Оценка на структура и обема 

 

Представеният за рецензиране дисертационнен труд се състои от три глави въведение, 
заключение, приложение и списък на използваната литература. Във въведението докторантът е 
обосновал и определил обекта, предмета, ограниченията, изследователската теза, целта, задачите, 
източниците на информация, методите и подходите за анализ. Трите глави на дисертационния труд 
съдържат теоретичните, методологическите и практико-приложни въпроси на приложението на 
конджойнт анализа за определяне предпочитанията на клиентите и възможностите за използването 
му за подобряване на конкорентоспособността на СПА центровете. В заключението кандидатът 
обобщава своето виждане за конджойнт анализа и конкорентоспособността на СПА центровете. 
Приложенията към дисертационния труд съдържат резултатите от изследванията в табличен вид.   



Структурата на дисертационния труд е подчинена на формулираната цел и изследователски 
задачи, както и на предмета и обекта на проучване. Може да се приеме, че тя е логически издържана 
и осигурява необходимото органическо еднство на отделните компоненти на дисертационния труд 
в тяхната взаимна връзка, обусловеност, целенасоченост и определеност. Дисертацията е изготвена 
в обем от 185 страници компютърно набран текст, от които 7 страници представляват увод, 173 
страници са изложение, структурирано в три глави, заключение - пет страници, списък на 
използваната литература- 5 страници и пет приложения, състоящи се от 20 страници. Основният 
текст включва 23 таблици и 27 фигури. 

Считам, че обемът от 185 страници е достатъчен, за да бъдат изложени всеобхватно 
теоретическите, методологическите и практико-приложни въпроси на конджойнт анализа за 
определяне предпочитанията на клиентите на СПА центровете. Възприетият от докторанта обем му 
е дал възможност да систематизира и обоснове резултатите от проведеното от него изследване и 
изгради съдържанието на своя труд достатъчно изчерпателно, ползвойки подходящи за целта 
средства на научното познание.   

 

2.2. Оценка на актуалността на избраната тема, целта на изследването и задачите 

Актуалността на избраната тема за дисертация до голяма степен се обеснява с приходите на 
световната СПА индустрия, нараснала с 20% за периода 2007-2012г., достигайки 73 милиарда щатски 
долара, като броят на СПА центровете се е увеличил с 22% и наброява над 87 хиляди.  

Докторантът си поставя за цел да илюстрира как дефинираните чрез конджойнт анализ 
предпочитания на потребителите могат да спомогнат за повишаване на конкурентоспособността на 
СПА центровете. Осигурената по този начин информация предоставя изключително добра 
възможност за избор на стратегии, гарантиращи конкурентоспособността на СПА центровете. 

Дефинирана по този начин целта характеризира адекватно предметно-определената 
насоченост на изследователския процес и неговата реализация. При нейното структуриране 
докторантът е определил изследователски задачи, формулирани по следния начин: 

- Проучване и анализирания в динамиката и тенденциите в развитието на СПА 
индустрията. 

- Определяне на детерминантите за конкурентоспособността на СПА продуктите. 
- Откроявана на особеностите при управлението на СПА центровете в хотелиерството. 
- Конкретизиране критериите и показатите за анализ и оценка на конкурентоспособността 

на СПА центровете чрез използване на конджойнт анализ. 
- Определяне на подходящи методите за анализ и оценка на СПА центровете. 
- Описание на конджойнт анализа като инструмент за оценка на конкурентоспособността 

на СПА центровете. 
- Оценка на резултатите от приложението на конджойнт анализа за повишаване на 

конкурентоспособността на СПА центровете. 
- Разработване на модел за повишаване на конкурентоспособността на конкретни СПА 

центровете чрез прилагане на конджойнт анализ. 
- Обобщаване на изводи и препоръки за повишаване на конкурентоспособността на 

конкретни планински и моркси СПА центрове чрез използване на конджойнт анализа. 
- Определяне на насоките за повишаване на конкурентоспособността на планински и 

морски СПА центрове в страната чрез използване на конджойнт анализ. 



Представени 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 застъпената от автора теза. 

 

2.3. Оценка на обекта, предмета и тезата 

Докторантът е определил за обект на изследването СПА центровете към избрани планински 
и морски хотели от категория четири и пет звезди в страната, а за предмет на изследването 
конкурентоспособността на предлаганите от тези центрове услуги. 

Изследователската теза на дисертационния труд се основава на разбирането, че 
прилагането на конджойнт анализа при дефинирането на изискванията на потребителите на СПА 
услуги допринася за повишаване на конкурентоспособността на СПА центровете, намиращи се във 
висококатегорийни хотели с четири и пет звезди на територията на страната. 

Считам, че определения от докторанта обект и предмет на изследване, както и 
дефинираната от него изследователска теза представят достатъчно аргументирано изходния 
замисъл на изследването, който се поддържа и доказва по убедителен начин в дисертационния 
труд.  

 

2.4. Оценка на осведомеността на докторанта по проблематиката 

Използваният от докторанта библиографски апарат е съставен от  133 заглавия, от които 39 
на кирилица и 94 на латиница. 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. 

От подбора на библиографския апарат и начина на боравене с него проличава доброто 
познаване от докторанта на литературата и научните постижения в областта на СПА индустрията. 

 

3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати 

В дисертационния труд са извършени проучвания по широк кръг въпроси от теоретично, 
методологическо и приложно естество във връзка със СПА индустрията. Проследено е състоянието 
и развитието на теорията на конкурентоспособността и нейното прилагане в СПА и Уелнес туризма. 
Разкрити са особеностите на конджойнт анализа при неговото приложение в този сектор от 
икономиката. Изследвано е развитието на конджойнт анализа и възможностите за прилагането му 
с цел повишаване конкурентоспособността на СПА центровете. 

Специално внимание е отделено на методологическите въпроси за повишаване на 
конкурентоспособността на СПА центровете чрез използване на конджойнт анализа. Подбрани са 
подходящи критерии и показатели за анализ и оценка на конкурентоспособността на СПА 
центровете, съобразени със спецификата на СПА индустрията и използвания методологически 
инструментариум. С помощта на конджойнт анализ са определени най-добрите конфигурации на 
вече съществуващи продукти с цел измерване нивата на потребителските предпочитания към един 



от конкуриращите се продукти. Интерес представляват проучванията на докторанта , свързани с 
установяването на относителната значимост на отделните атрибути и техните равнища от гледна 
точка на потребителите.  При конджойнт анализа респондентите, формиращи извадката, оценяват 
уникални по състав и композиции продукти от гледна точка на оценяваните атрибути и техните 
равнища. По същество това осъществява възпроизвеждане на потребителския избор, оценявайки 
цялостния продукт като потребителя дава различни оценки на отделните му характеристики, 
съпоставяйки ги една с друга. 

В емпиричното изследване докторантът си поставя за цел да приложи конджойнт анализ за 
повишаване на конкурентоспособността на СПА центровете в реални условия. В тази връзка е 
извършен анализ и оценка на конкретни планински и морски СПА центрове, определени са 
предпочитанията на потребителите по отношение на номенклатура, качество, асортимент и форма 
на обслужване на предлаганите от СПА центровете услуги. На тази основа е разработен базов модел 
за повишаване на конкурентоспособността на СПА центровете и са направени изводи и препоръки, 
обобщаващи констатациите от анализа и оценките. В заключителната част са дадени насоки за 
повишаване на конкурентоспособността на планинските и морските СПА центрове в Р. България. 

 

4. Оценка на научните и научно-приложните приноси 
 

Докторантът е проучил възможностите за повишаване на конкурентоспособността на СПА 
центровете чрез прилагане на конджойнт анализ с използването на специфичен методологически 
инструментариум. Генерирани са нови знания, с които е допълнено и разширено познанието за 
конкурентоспособността на предлаганите СПА услуги от специализираните центрове във 
висококатегорийните хотели. 

Конкретните приноси на докторанта са, както следва: 

1. Въз основа на задълбочено изследване на характеристиките на конджойнт анализа са 
определени особеностите на неговото приложение в СПА индустрията. 

2. Разработена е система от критерии и показатели за анализ и оценка на 
конкурентоспособността на СПА центровете чрез използване на конджойнт анализ. 

3. Предложен е специфичен методологически инструментариум за анализ и оценка на 
конкурентоспособността на СПА центровете в хотелиерството. 

4. Представен е модел за повишаване на конкурентоспособността на СПА центровете чрез 
прилагане на конджойнт анализ. 

5. Определена е конкурентоспособността на конкретни морски и планиснки СПА центрове 
чрез използване на конджойнт анализа и е разработен модел за повишаване на тяхната 
конкурентоспособност. 

6. Направени са полезни за теорията и практиката изводи и препоръки за повишаване на 
конкурентоспособността на изследваните СПА центрове. 

7. Дефинирани са насоките за повишаване на конкурентоспособността на планински и 
морски СПА центрове в Р. България чрез използване на конджойнт анализ. 

 

 



Критични бележки и препоръки 

Отчитайки обстоятелството, че дисертационният труд представлява сериозен опит за 
задълбочено изследване на проблемите, свързани с повишаването на конкурентоспособността на 
СПА центровете ще си позволя да посоча и наличието на някои пропуски.  

1. Добре би било да се откроят по-релефно критериите и показателите за качество на 
предлаганите услуги (132-137 вкл.) 

2. От известно прецизиране се нуждае представянето на ценовите равнища,  установени  
при анализа на конкретни СПА услуги (144-157 вкл.). 

3. Проведеното от докторанта изследване би спечелило, ако в трета глава, параграф 1, бяха 
откроени типичните за целевия пазарен сегмент потребителски профили (123-157 вкл.). 

Изтъкнатите критични бележки не са от такова естество, че да подлагат на съмнение 
безспорните приноси на докторанта. Рецензираният труд представлява задълбочено научно 
изследване с добре структуриран езиков текст, с определена разчлененост и организираност на 
текста. В дисертацията са намерили място всички съществени въпроси на възможностите за 
повишаването на конкурентоспособността на СПА центровете чрез използване на конджойнт 
анализ. 

 

Заключение 

Цялостната ми оценка, базирана на значимостта на избраната тема в научния труд, неговата 
структура, съдържание и теоретични обобщения, ми дават основание да приема, че в дисертацията 
се съдържат предвидените в чл. 6 (3) на ЗРАСРБ и чл. 27 (1) от ППЗРАСРБ, както и в 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 познания в областта на икономиката и 
управлението на туристическите предприятия и притежава способност за самостоятелни научни 
изследвания. Това са и съображенията ми да препоръчвам на уважаемите членове на научното 
жури да вземат решение за присъждане на образователната и научна степен ,,доктор“ на Цвета 
Максимова Караджова.  

 

 

 

София, 15. 05.2015г.                                                                                  Рецензент:  

                                                                                                         (проф. д-р М. Рибов) 

 

 

 


