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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 
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Баня/Разлог, България (2012 г.). 

2. Обща характеристика на дисертационния труд. 

Темата и тезата на дисертационния труд както и съдържанието на докторската 
дисертация обхващат научни въпроси от научно направление 3.8 Икономика и 
управление /туризъм/ което е в съответствие с изискванията на Закона и Правилника 
към него за развитие на академичния състав.  

2.1. Оценка на структурата и обема. 

Представеният за рецензиране дисертационен труд е съставен от седем самостоятелни 
части /увод, три глави, заключение, библиография и приложения/ в общ обем от 214 
стр. Структурата и заглавията на частите отговарят на съдържанието, както и  на темата 
и тезата на докторанта. Библиографията включва 97 източника на информация, а 
приложенията са 8 броя. Всички тези характеристики отговарят на изискванията и 
стандартите за обем и структура на докторската дисертация 

Увод 

Текста на увода от 7-15 стр. отговаря на основното си предназначение да запознае 
читателите с: актуалност на изследваната проблематика; дефиниране на обекта и 
предмета на изследването; дефиниране на изследователските характеристики като 
теза, хипотеза,антитеза; основни задачи; методология на изследването; ограничения 
на изследвания обхват; структура на дисертационния труд; значимост на 
дисертационния труд. 

Уводът с малки изключения е добре структуриран и дава точна представа за 
намеренията и възможностите на докторанта да изследва набелязаната тема. 

2.2. Оценка на обекта, предмета и тезата. 

Докторантката е допуснала определени неточности при дефинирането на обекта, 
предмета, методологията на изследването и задачите на изследването. Обекта, който би 
трябвало да се определи с действителната зависимост между два обективни процеса 
каквито са дефинирани правилно в темата и тезата – конкуретноспособността на 
туристическите фирми и корпоративната социална отговорност, е заменен с единиците 
на анализ каквито са самите фирми, което значимо променя фокуса на работата.      
„Поведението на туристическите предприятия” е възможно да бъде единицата на 
анализ в изследователската програма. Точното определение на обекта дава възможност 
да се направи точен негов теоретичен модел и възможност да се въздействието върху 
тях на теоретичните понятия от модела. Основното допускане на хипотезата за 
въздействие на само два компонента /КСО и  конкурентноспособност /изисква по точно 
първоначално определение. Проблеми има и в приемането ,че „предмет на 
изследването са....евентуалните изменения в резултат на интегрирането/прилагането на 
социално отговорни практики”. Предпоставя се обективно съществуване на факт който 
предстой да бъде изследван и доказан.Това е възможно да е част от обекта, като 
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следствие от обективното взаимодействия на дейности свъразни с 
конкурентноспособостта и КСО, а не предмета на изследването.  Подобно определение 
намираме /където му е мястото/ като част от една от хипотезите включени в тезата за 
възможното положително въздействие на първата върху втората променлива на 
теоретичния модел. Така „обекта и предмета” се приемат за кръстни понятия, на 
равнището на обективната действителност.   

За предмет на изследването в социалните науки е прието да се определя качествено 
различна реалност от обекта, а именно натрупаните теоретични знания за обекта. 
Практически в хода на изследователския процес докторантката работи основно с 
предметните /теоретични и методологически знания за обекта/ като съставя своя 
моделна представа за обекта с ключови понятийни индикатори. Това става ясно когато 
самата докторантката опровергава тези грешки и прави вярно определение на своята 
изследователска цел и задачи . Нейната  представа за изследванто чрез своята 
изследователска цел и задачи естествено се развива само в полето на теоретичното и 
методологическото знание за обекта. 

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.3 
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Най-точно разминаването в дефиницията на предмета и обекта се разбира от 
определянето на конкретните изследователски задачи. При определянето на целта и 
задачите докторантката ясно определя една изследователска цел която е в полето на 
„предмета” , а не в полето на „обекта” изисква главно решаване на теоретични задачи 
за факторите, и същностите на КСО в туризма и методологически задачи за създаване 
на система от критерии и индикатори и методики за анализ.   

  За съжаление и при определяне на методологията няма ясна позиция и прибързаната 
подмяна с методика внася определена неяснота. Текстът предлага изброяването на 
различни по характеристика методи и методики, които не са свързани и не произтичат 
от елементите на изследователската програма. 

 Накрая, съдържанието на Увода включва и значимост на дисертационния труд . 
Според мен в увода е рано да се говори за подобна значимост извън значимостта на 
самия проблем, обикновено това е твърдение което се прави в заключение на работата 
и разграничава обективната значимост на проблема от неговата интерпретация в 
конкретната работа, която може да се окаже незначима. 

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 и литературата за конкурентноспособност.  

Първа глава на дисертацията разкрива най-точно характеристиката „осведоменост” на 
автора в областта на научното знание в което е позиционирала своята тема. Първа глава 
е озаглавена „Теоретични въпроси на повишаване на конкурентноспособността на 
туристическите фирми чрез корпоративна социална отговорност.”  

Първа глава обхваща 49 страници, като е разделена на 4-тири подзаглавия.  Прегледа на 
литературата и концепциите посветени на КСО е значителен. Прави добро впечатление 
,че докторантката извежда основните авторови послания в добре структуриран вид и 
прави обосновани заключения. Разбира се и тук може да се направи известна критика 
на получения резултат /виж стр. 43/. Докторантката след като достига до вярното 
заключение за липса на специална дефиниция на КСО в туризма, предлага една доста 
обща и практически тафтологична дефиниция. Защото да определиш съставно понятие 
съдържащо смисловите характеристики на своите съставни част, чрез същите смислови 
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синоними е противоречие. След като имаме един значим обзор на литературата, липсва 
открояването на диференция специфика на тези практики за бранша. Твърде високо е 
равнището на обобщение, за да е полезно при практическото прилагане, каквато е 
крайната цел на автора. В подзаглавие „Детерминанти на конкурентноспособността на 
туристическите фирми” също така докторантката е направила преглед на редица 
съществени концепции за понятието конкурентноспособност, и е посочила определени 
„икономически детерминанти” на този процес в редица авторови концепции. Третото 
подзаглавие изглежда съдържателно самостоятелно, като в тази част не се говори за 
КСО или взаимодействие на тези икономически детермиманти  с КСО. Четвъртата 
подчаст е насочена да търси връзката между двете основни теоретични концепта в 
литературата и направените проучвания. / превода е неточен corporate social 
performance не е корпоративна социална полезност, а корпоративно социално 
изпълнение, което е твърде различен понятиен индикатор/  

Четвъртото подзаглавие много точно разкрива съществения теоретичен проблем за 
трудното изследване и практически невъзможност от теоретично доказване на 
влиянието между двете променливи- КСО и КФ. За сега няма създадена междинна 
теория между артефактите описвани в икономическите теории и тези в етиката. 
Концепцията за корпоративна социална отговорност е в предметната област на етиката, 
тя създава среда за обяснение на моралните роли и позиции на бизнес средата, спрямо 
контекста на съответната базова социална нравствена среда. Постмодерната бизнес 
ситуация изисква да се утвърждават всички аспекти на резултатите от производството в 
контекста на социалното устойчиво развитие, което обхваща етически аспекти на 
екологичното поведение, развитието на човешките и социалните капитали, развитието 
на културните и символни капитали. Подобна парадигма в деловата етика създава 
етически стандарти за поведение на фирмите в контекста на етическите стандарти за 
устойчиво развитие на социалната среда.  Противоречието между „пазарните” и 
„социалните” парадигми не е решен в теоретически контекст, и КСО остава една само 
възможност, без ясни измерители за ефективност в теоретичната среда на съвременната 
икономическа пазарна парадигма. Всички цитирани изследвания от докторантката се 
затрудняват да свържат двете основни променливи. /изначално смислови разграничени 
в контекста на различни теоретични парадигми/. Изходни теоретични понятия трябва 
да са в основата на теоретичен модел за взаимодействие, но такъв не е създаден и от 
докторантката /по причини споменати по горе/. Класическото икономическо понятие за 
конкурентноспособност е възможно да се определи само в контекста на мейнстрима на 
икономическата парадигма, дори и в нейния модерен институционален аспект тя е 
паралелна и без пресечни точки с етическата парадигма на поведение. Логически 
следствие на този теоретичен проблем е и невъзможността да се разработи модел 
достигащ до измерими емпиричнни индикатори за доказване на взаимодействия. 
Посочените в таблица № 9 на 75 стр. и фиг.№6 на 76 стр. характеристики са по скоро 
възможност, хипотеза, от колкото резултат от ясно обусловени и проведени факторни 
анализи. 
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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).  

Всички тези достойнства на работата могат да се обобщат в две основни направления, 
като поотделно анализа на двете променливи е добър и изчерпателен, без убедително да 
е постигнат сравнителния компонент от тезата. Направения опит да се докаже или поне 
емпиричено убедително да се покаже  връзка и възможните взаимодействия на КСО и 
КФ е неубедителен Всичко в тази посока е свързано с една оценъчна представа като 
пожелание и нагласа за взаимно влияние. 

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 4 

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. 
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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 
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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 5 

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 
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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, 10.05.2015 г. Рецензент: 

(доц.д-р Александър Николов) 


