
 
 
До председателя на научното жури 
Проф. д-р Невяна Кръстева 

 
 

СТАНОВИЩЕ 
от доц. д-р Соня Варадинова Милева-Божанова,  

научна специалност 05.02.18 Икономика и управление (Туризъм), катедра Икономика и 
управление по отрасли при Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. 

 
Основание за представяне на становището: участие в научно жури, определено със заповед № 
Заповед № РД 38-210/01.04.2015 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“  
  
Относно:  публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и 
научна степен „доктор” по професионално направление 3.8 Икономика (Икономика и 
управление по отрасли);  

Тема на дисертационния труд: „ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА СПА 
ЦЕНТРОВЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНДЖОЙНТ АНАЛИЗ  ЗА ОПРЕДЕЛЯНE ПРЕДПОЧИТАНИЯТА 
НА КЛИЕНТИТЕ”; 

Автор на дисертационния труд: Цвета Максимова Караджова, докторант на самостоятелна 
подготовка в катедра «Икономика и управление по отрасли“ към Стопански факултет на СУ 
„Свети Климент Охридски“; 

Научен консултант: доц. д-р Соня Милева-Божанова 

Представеният за рецензиране дисертационен труд е насочен за публична защита с 
решение на ФС на Стопански факултет при СУ „Св. Климент Охридски“ (Протокол № 03/ 
24.03.2015 г.) и е в съответствие с изискванията на Закона за развитие на академичния състав в 
Република България, Правилника за неговото прилагане и Правилник за условията и реда за 
придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент 
Охридски” като са спазени всички процедурни изисквания.  

Настоящото становище е структурирано в девет части и включва кратки биографични 
данни и характеристика на научните интереси на дисертанта, актуалност, обща характеристика 
на дисертационния труд, оценка на научното съдържание, език и стила на изложение, 
библиографски апарат, оценка на приносите, справка за автореферата и публикациите, 
свързани с дисертационния труд, критични бележки и препоръки, въпроси и заключение. 



 

 
1. Кратки биографични данни и характеристика на научните интереси на дисертанта 

Цвета Максимова Караджова е родена 10.09.1979 г. в град Шумен. Получава диплома за 
средно образование от немска езикова гимназия през 1998. Завършва ОКС бакалавър в 
Национална спортна академия по кинезитерапия (2002г.) и ОКС магистър по спортен 
мениджмънт (2006г.) В периода 2002-2004 г. работи като кинезитерапевт към дипломатическия 
клуб в Горна баня и х-л „Хилтън”, от 2004 до 2006г. заема длъжността управител на спортен 
център и СПА център,  като отговаря за откриването, разработването и налагането му на пазара 
в София и Велинград. През периода 2006-2008 работи като СПА управител в х-л „Холидей Ин” и 
отговаря за откриването и разработването на СПА центъра. От 2008 г. работи като консултант в 
проектирането на СПА центрове и работи по проекти в Р. България и Р. Азербайджан. 
Професионалният й трудов опит е изцяло в сферата на СПА туризма. Владее английски, немски, 
руски и турски езици. От 2012 г. е  зачислена като докторант на самостоятелна подготовка към 
катедра Икономика и управление по отрасли (Заповед РД – 20-278/ 01.02.2012 г. ).  

2. Актуалност  на разработвания в дисертационния труд проблем. 
Темата за конкурентоспособността на СПА туризма в България е изключително 

актуална, тъй като от една страна страната ни разполага с огромен ресурс и потенциал, а от 
друга страна е тема, която е недостатъчно разработена в научната литература по отношение в 
частност за страната ни.  Конджойнт анализът, макар и известен в теорията и практиката е 
слабо изследван като възможност и роля за повишаване на конкурентоспособността на СПА 
центровете.  Чуждестранните и значително по- скромният брой български научни разработки, 
посветени на СПА туризма се характеризират с разглеждането на ограничен брой приложни 
въпроси, без ясна, еднозначна  методическата основа и конкретизирането на критериите и 
показателите за анализ, оценка и възможности за повишаване на конкурентоспособността в 
дейността на стопанските субекти. 

 
3. Обща характеристика на дисертационния труд 

Представения за рецензиране дисертационен труд на докторант Цвета Караджова, 
авторефератът, справката за приносите и научните публикации свидетелстват за 
целенасочените усилия на автора задълбочено да анализира възможностите за повишаване 
конкурентоспособността на СПА центровете чрез прилагане на инструментариума на 
конджойнт анализа.  

Дисертацията се състои от увод, три глави, заключение и списък с използваната 
литература. Общият обем на дисертацията е 216 страници, от които 20 страници приложения – 
общо 5 на брой, като основния текст включва 23 таблици и 28 фигури. Списъкът с литературата 
съдържа 133 източника, от които  40 са на кирилица, а останалите 93 са на латинеца.  

 
4. Обща оценка на научното съдържание, език и стила на изложение 

Общата оценка на научното съдържание на дисертацията показва структура с преход от  
теоретичните, методологическите и приложните проблеми на оценката на 
конкурентоспособността в СПА центровете в резултат от прилагане на конджойнт анализ за 
определяне на потребителските предпочитания. Въпреки, че конджойнт анализът намира 
широко приложение в теорията и практиката главно в сферата на маркетинга, за първи път се 



прилага към българския СПА туризъм, като разкрива нови възможности за развитие и 
иновативен подход към продуктовото предлагане. Проблемите свързани с 
конкурентоспособността в СПА индустрията е обект на множество и различни изследвания, 
като иновативното в представената за рецензиране докторска дисертация е използвания от 
докторант Ц. Караджова подход и методика за извеждане и преструктуриране на продуктовото 
развитие чрез оценка на потребителските предпочитания посредством конджойнт анализ.   

Дисертацията има изразено практико-приложен характер, обогатяващ практиката с 
методика за анализ и оценка на конкурентоспособността на базата на потребителските 
предпочитания в СПА центровете на висококатегорийни хотели на примера на една от най-
големите хотелски вериги в страната прилагайки конджойнт анализ на предлаганите СПА 
услуги в техните центрове. Резултатите са обобщени и анализирани, като са изведени общи 
насоки за повишаване конкурентоспособността на СПА центровете в страната.  

В увода докторантът е обосновал актуалността и значимостта на темата, дефинирал е 
своята теза, цел, обект  и методология на изследването. Ясно и стегнато са посочени основните 
изследователски цели и задачи като са посочени и основните ограничения и допускания.  

В трите глави на дисертационния труд последователно се представят теоретичните 
въпроси за повишаване на конкурентоспособността на СПА центровете чрез конджойнт анализ, 
методически въпроси и прилагането им в СПА центрове в страната в реални условия 
(планински и морски СПА центрове).  

Считам, че прилагания от докторантът методологически инструментариум е 
адекватен на тематиката, целите и задачите които той решава. В своята съвкупност 
използваните прийоми и изследователски операции осигуряват необходимата достоверна и 
изчерпателна информация за комплексната оценка на конкурентоспособността в СПА 
центровете, като се комбинират конджойнт анализ, логически и сравнителен анализ, анкетно 
проучване, експертна оценка и други.  

Първа глава представя съвременните теоретични постановки за анализ и оценка на 
конкурентоспособността в СПА центровете, както и възможностите за прилагане на конджойнт 
анализът за откриване на нови идеи/концепции и измерването им спрямо заложените 
първоначално критерии, извеждайки основните параметри на целевия пазар и оценка на 
прогнозните продажби. Обективно е отразено необходимостта от съчетаване на методиката с 
предварителни качествени изследвания. Литературния обзор по темата включва утвърдени 
български  и чуждестранни автори по темата в т.ч. М. Рибов, С. Желев, Цв. Тончев и други както 
и В. Кауфелд, А. Густафсон, Ф. Хубер, Д. Лувие и други. Широката информираност на докторанта 
по изследваните проблеми му позволява умело да борави със специализираната литература 
като предложи и адаптира свои виждания относно методика и подход за изпълнение на 
поставените цели и задачи. 

Втора глава изследва методологическите въпроси относно възможностите за 
повишаване на конкурентоспособността на СПА центровете. Специално внимание е отделено 
на специфичните показатели и индикатори за конкурентоспособност на СПА центровете и 
възможностите на конджойнт анализа за повишаване на тяхната конкурентоспособност.   

Трета глава има изразено практико-приложен характер и представя проведеното от Ц. 
Караджова емпирично изследване на потребителските предпочитания за предлаганите СПА 
услуги в СПА центровете на  хотелите на Би Ти Девелпмент Сървисиз – общо един пет звезден и 
седем четири звездни хотели. Проведено е проучване сред българските потребители на 
хотелите в периода 2011-2012 г. Резултатите от проучването са графично представени, 



задълбочено анализирани и обобщени като изводи и препоръки (с. 173-179). В последната част 
докторант Ц. Караджова извежда авторска позиция относно насоките за повишаване на 
конкурентоспособността на СПА центрове.  

В заключението авторът обобщава  направените в дисертацията изводи и дава 
препоръки за прилагането на конджойнт анализа за определяне на потребителските 
предпочитания и постигането на крайната цел – повишаване на конкурентоспособността на 
СПА центровете.  

Информационна основа на разработката са целево събрани първични данни, както и 
вторични източници на информация  в т.ч. национални статистически данни, информация, 
предоставена от търговски и браншови организации, данни от  български туристически 
предприятия, както и от интернет и средствата за масова информация.  

Оценката на съдържанието на дисертационния труд показа, че в него е включен богат 
теоретичен и емпиричен материал, разкриващ съществени детайли в оценката на 
потребителските предпочитания на предлаганите СПА услуги, отговорни за общата 
конкурентоспособност и предлагането в СПА хотелите в страната.  

 
5. Оценка на научните и практическите резултати и приносите на дисертационния труд 

В дисертационния труд има убедителни доказателства за научно-приложни резултати, 
представени като общи препоръки за повишаване на конкурентоспособността чрез 
прилагането на конджойнт анализ за оценка на потребителските предпочитания за СПА услуги 
в хотелиерството.  

Приносите на дисертационния труд могат да се определят като преобладаващо 
практико-приложни и могат да се обобщят както следва: 

Първо, изследвани са връзките и зависимостите между конкурентоспособността на 
туристическото предприятие и кондожйнт анализът като инструмент за оценка на 
потребителските предпочитания;  
  Второ, допълнена е системата от критерии и показатели за анализ и оценка на СПА 
центровете и предлаганите от тях услуги за вътрешния туристически пазар, чрез прилагането на 
конджойнот анализ за обективно и действително определяна на потребителските 
предпочитания; 

Трето, очертани са насоки и е предложена авторско виждане за прилагането на 
конджойнт анализът за повишаване конкурентоспособността на СПА центровете.   

 
6. Критични бележки и препоръки 

Въпреки изложените приноси и практико приложни резултати на дисертацията, тя не е 
лишена и от някои пропуски.  

Първо, потребност от по-ясно графично онагледяване и обощения на изведния модел 
за повишаване на конкурентоспособноста на СПА центрове чрез конвджойнот анализ.  

Второ, заключението би трябвало да съдържа и обобщава окончателните изводи, като 
се изложи тяхното отношение към поставената цел и научни задачи. 

Трето, непълно цитиране под черта, което би трябвало да се допълни с конкретнатан 
страница на цитирания текст.  

Посочените критични бележки не намаляват значимостта на изтъкнатите практико-
приложни приноси. 



Общото ми мнение за дисертационния труд на Цвета Максимова Караджова е, че 
е налице добра логическа обоснованост и последователност на научното изследване, 
експериментиране и анализ на постигнатите резултати за повишаване на 
конкурентоспособността на СПА центрове чрез прилагане на конджойнт анализ за 
определяне на предпочитанията на клиентите.   

 
7.     Автореферат, справка за приносите и публикации, свързани с дисертационния труд 

Авторефератът е в обем от 53 (петдесет и три) страници и кореспондира с основния 
труд. Представя в синтезиран вид изследваните проблеми. Съставен е от пет части, които 
включват обща характеристика на дисертационния труд, обем и структура на дисертационния 
труд, кратко изложение,  справка за приносите и публикации по темата.  

Докторант Цвета Караджова има общо 5 научни публикации по темата на дисертацията 
в т.ч. 2 статии в чужбина (№№ 4-5) и три доклади изнесени на международни конференции в 
страната (№№ 1-3). Считам, че представените публикации, съответстват на обявения в 
автореферата списък с публикации и отговарят на количествените и качествените критерии и 
изискванията за защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор”. 

 
8. Въпрос 

Как могат да се преодолеят идентифицираните ограничения и недостатъци на 
конджойнт анализът за оценка на потребителските предпочитания при по-голям брой 
предлагани СПА услуги (каквото е един от основните ви изводи на стр. 181 „предлагане на по-
голямо разнообразие от масажни и терапевтични услуги“)?  

 
 

9. Общо заключение 
Предлаганата за рецензиране докторска дисертация обогатява науката и практиката по 

отношение на анализа, оценката и възможностите за повишаване на конкурентоспособността 
на СПА центровете чрез конджойнт анализ.   

Увереността ми, че направените изводи и обобщения са лично дело на кандидата са 
причина да смятам, че дисертацията отговаря на изискванията на Закона за развитие на 
академичния състав в Република България, Правилника за неговото прилагане и Правилника за 
организацията и провеждането на конкурси за придобиване на научни степени и заемане на 
академични длъжности в СУ Св. Климент Охридски.  

Гореизложеното ми дава основание да предложа на уважаемите членове на научното 
жури при СУ „Свети  Климент Охридски“  да вземе положително решение ЗА присъждане на 
образователната и научна степен „доктор” на Цвета Максимова Караджова по професионално 
направление 3.8 Икономика (Икономика и управление по отрасли).  

 
14.05.2015 г.        Рецензент  

         /Доц. д-р Соня Милева/ 

 
 

 



 


