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       ДО 

       РЕКТОРА НА 

ЮЗУ “Н. РИЛСКИ” –  

БЛАГОЕВГРАД 

 

 

В отговор на Ваша заповед № 2603 от 27.10.2011 г. 

 

 

Р Е Ц Е Н З И Я 

 

На дисертационния труд на тема “Сезонност и  конкурентно-

способност в хотелиерския бизнес” на гл. ас. Вяра Василева Кюрова 

–  задочен докторант в катедра “Мениджмънт и маркетинг” при 

Стопански факултет, за присъждане на образователната и научна степен 

“доктор” 

 

Рецензент : проф. д-р Надежда Ал. Николова 

                                София-1164, ул. “Милин камък” № 65, тел. 866-40-30 
 

 
Дисертационният труд е с обем 276 с. , структуриран в увод, три 

глави, заключение, използвана литература и приложения (2 анкетни 

карти и 102 таблици, отнасящи се към изложението в глава трета). 

Основният текст заема 199 с. и сполучливо е илюстриран с 41 фигури на 

графики и схеми. 

Актуалността на дисертационната тема е добре обоснована от 

докторантката, както по отношение значението на хотелиерството в 

развитието на туризма у нас, така и по отношение явлението “сезонност” 
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и неговото влияние в дейността на хотелиерския бизнес и отражението 

върху конкурентноспособността на туристическия бизнес като цяло и 

по-специално при хотелиерството. Ето защо извършването на 

съдържателно и аналитично изучаване в посочените аспекти е от голямо 

значение за постигане целогодишно използване на създадения потенциал 

като материална база и специализиран човешки ресурс в областта на 

туристическата индустрия. Изследвания в областта на икономиката на 

туристическия бизнес с подходящ инструментариум от статистически 

методи, модели и софтуер е не само особено полезно за този бизнес, но и 

за икономиката на страната като цяло. В унисон с посочената актуалност 

на изследването, дисертацията е структурирана удачно. 

Биографични данни: Гл. ас. Вяра Кюрова е родена през 1972 г. в 

Благоевград, където завършва средно специално техническо 

образование. През 1996 г. се дипломира като магистър по “Физика” в 

ЮЗУ. Втора магистратура по “Счетоводство и контрол” завършва през 

2000 г. в Стопанския факултет на същия университет. Работила е като 

касиер-счетоводител и управител на ЕТ фирма. С конкурс от 2005 г. 

получава назначение за асистент към катедра “Мениджмънт и 

маркетинг”. От 2007 г. последователно заема длъжностите старши и 

главен асистент към същата катедра. Завършила е квалификационни 

курсове по английски език, обща икономическа теория, методика на 

научното изследване и приложение на статистическите 

методи,икономика и управление (по отрасли). Ползва два езика (руски и 

английски) и съвременен статистически софтуер – Windows 9xNT 

|2000|XP; MS Office; MS Access 5.0; Powerpoint; Excel. Участва в 

научноизследователски проекти перманентно от 2007 до 2011 г. като 

член на изследователски екип и реализира публикации (статии и 

доклади). 
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Основната изследователска теза е, че “Конкурентноспо-

собността на хотелиерския бизнес не може да се повиши без 

преодоляване на влиянието на сезонността в туризма” (с.4 от 

дисертацията). Приемам така определената изследователска теза – 

формулирана е прецизно и е пряко насочена към обекта на изследването 

– “сезонността във връзка с конкурентноспособността на предприятията 

от хотелския бизнес в България” (с.4.), а предметът акцентира на 

изследване “влиянието на сезонния фактор върху хотелиерския бизнес и 

възможностите за неговото преодоляване с цел повишаване на 

конкурентноспособността му” (с.4). 

Целта на дисертационния труд “да се изследва влиянието на 

сезонността върху конкурентноспособността на хотелиерския бизнес и 

да се предложат модели за преодоляване на нейните негативни 

проявления” (с.5) е в съответствие с реалните потребности на 

хотелиерския бизнес и отразява конкретната ситуация в хотелиерството. 

 За реализацията на целта докторантката формулира следните пет 

изследователски задачи (с.5): 

 Дефиниране на същността и съставните елементи на 

хотелиерството, сезонността и конкурентноспособността и 

обосноваване на тяхното значение за развитие на сектора. 

 Разкриване на връзката между сезонност и 

конкурентноспособност в хотелиерството. 

 Разработване на методика за оценяване на влиянието на 

сезонността върху конкурентноспособността в хотелиерския 

бизнес като се посочват методите, измерителния апарат и 

алгоритъма. 



 4

 Установяване и оценка на равнището на развитието на 

хотелиерския бизнес и разкриване влиянието на сезонността 

върху неговата конкурентноспособност. 

 Предлагане на модели за преодоляване на негативното 

въздействие на сезонността върху конкурентноспособността на 

хотелиерския бизнес. 

В структурата на дисертационния труд целта на изследването е 

въплътена успешно с декомпозиране в посочените конкретни задачи, 

използваните информационни източници (литературни и статистически 

данни), методология и методически подходи. 

Специфичността на предмета на изследването е добре разбрана от 

докторантката и правилно е избрала и приложила интердисциплинарния  

подход -  проучила е и систематизирала български и чуждестранни 

автори от областта на икономиката на туризма, финансите, сезонността, 

икономическия анализ, статистическите методи за изучаване и анализ на 

зависимости и тенденции в развитието. Избраните съвременни методи на 

емпирично изследване съответстват на поставените задачи и позволяват 

да се направи задълбочена оценка на влиянието на сезонността върху 

конкурентноспособността на хотелиерския бизнес, проблем който в 

литературата не е дискутиран, а е необходимо и полезно при вземане на 

управленски решения да се разполага с подходяща информация от 

научен продукт, получен от съответно научно изследване. 

Научен апарат на изследването. За дисертационната тема 

докторантката е използвала 219 литературни източника, нормативни 

документи, стратегии и планове за регионално развитие, публикации на 

НСИ и ДА по туризма. Използваната литература включва следните 

основни видове: 

- монографии и студии – 145 заглавия, от тях 92 на кирилица и 53 

на латиница (англ. и фр.) 
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- статии – 59 заглавия, от тях 52 на латиница и 7 на кирилица 

- статистически и справочни издания, нормативни документи и 

закони – 15 заглавия. 

Използваната литература е достатъчно разнообразна и коректно 

фокусирана към изследвания научен проблем, което за един млад 

изследовател е много положителна черта. Литературата, особено в 

раздела книги, предполага продължително и упорито овладяване на 

знания от общата икономическа теория, икономическия анализ и 

статистическите методи, което проличава особено отчетливо в 

изложението на глава 1; в разработения алгоритъм за анализ на 

влиянието на сезонността върху конкурентноспособността в 

хотелиерския бизнес в глава 2; при оценката на влиянието на 

сезонността и моделите за комплексните хотелиерски продукти в 

планински и морски регион в глава 3. 

В рецензирания дисертационен труд е постигната структура от 

класически тип – теория и методология, методика за анализиране 

влиянието на сезонността върху конкурентноспособността на 

хотелиерския бизнес и практическа реализация на целта и задачите, 

посочени в изследователската теза. Професионалната подготовка на 

докторантката, която беше посочена в рецензията  е позволила да 

разработи една полезна дисертация за хотелиерския бизнес. 

В глава първа е представена задълбочена оценка на явлението 

сезонност и неговото измерване, особеностите на проявление при 

хотелиерството и факторите за намаляване на сезонността при наличие 

на обективни процеси, пораждащи сезонни колебания въобще, но с 

подчертано влияние в хотелиерството. Логично в изложението се 

акцентира на конкурентноспособността, подложена на целогодишното 

влияние на сезонността на ниво предприятие, на регионално и на 

национално равнище. Обръща се специално внимание на управленските 
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решения, които трябва да се вземат перманентно детерминирани от 

влиянието на сезонността, а не само от икономически и социални 

фактори и условия. Докторантката е постъпила правилно като е 

изследвала взаимовръзката между сезонността и конкурентно-

способността на хотелиерския бизнес, в резултат на което е предложила 

съответни решения (с. 83-85). 

В глава втора, с оглед целта на изследването, е представена 

методика на икономико-статистически анализ на влиянието на 

сезонността върху конкурентноспособността на хотелиерския бизнес в 

следните аспекти: 

- измерителен апарат за анализиране влиянието на сезонността 

върху конкурентноспособността на хотелиерството; 

- методи на изследването; 

- алгоритъм за анализиране влиянието на сезонността върху 

конкурентноспособността на хотелиерския бизнес (с.108). 

Тази глава е преди всичко плацдарм за интерпретация на 

резултатите от изследване на хотелиерския бизнес за периода 2002-2009 

г. на национално и регионално равнище по система от шест индикатора 

(с.110). 

В глава трета  е постигнато теоретично и емпирично цяло на 

изследователската теза. Построени са примерни модели за планински и 

морски туризъм с акцент намаляване влиянието на сезонността и 

повишаване конкурентноспособността на хотелиерския бизнес. В 

съдържателно отношение анализът и оценките в тази глава са добре 

прецизирани и тук проличават възможностите и умението на 

докторантката да използва теоретическата си подготовка в една сложна в 

много отношения икономическа конкретика – хотелиерство, подложено 

перманентно на влияние на сезонни фактори и конкуренция. 
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 Като цяло съдържанието на дисертационния труд показва, че 

литературната осведоменост на докторантката не е формален факт. В 

изложението проличава задълбочено запознаване с генезиса на 

явлението сезонност, усвояване и екстрахиране на методи и техники, 

подходящи за предмета, целта и задачите на изследователската теза в 

дисертацията. 

Основни научни и научно-приложни приноси в дисертацията 

Рецензираният дисертационен труд съдържа следните по-

съществени достойнства, почиващи на овладяване съвременната система 

от знания: 

Първо, формулираната основна цел и свързаните с нея задачи са 

реално решени.  

Второ, като използва авторитетни литературни източници за 

сезонността, извършва критичен анализ и предлага подход, подходящ за 

измерване и моделиране на сезонни влияния върху конкурент-

неспособността на хотелиерския бизнес. 

Трето, предлага каква съвременна система от показатели 

(натурални и стойностти) е целесъобразно да се използват на национално 

и регионално равнище. 

Четвърто, информационният аспект на изследването е не по-

малко добре осмислен и е реализирано собствено анкетно проучване в 

две области (Благоевград и Бургас), в които хотелиерският бизнес е 

застъпен. 

Посочените към автореферата в пет пункта приноси се съдържат в 

дисертационния труд и вярно отразяват неговото съдържание. 

По дисертационния труд са реализирани 4 публикации в т.ч. 1 

статия през 2010 г. и 3 научни доклада (на англ. ез.) на Първа (2010 г.) и 

Втора (2011 г.) международна конференция на докторантите в областта 

на икономиката и управлението на туризма. 
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Обсъждането в първичното звено – катедра “Мениджмънт и 

маркетинг” в Стопанския факултет на ЮЗУ “Н.Рилски” е допринесло 

проблемите в дисертационния труд да се разработят качествено и като 

цяло изследването да отговаря на изискванията на чл. 9 от  ЗРАСРБ, чл. 

30,ал 3 от Правилника за  приложение на ЗРАСРБ, чл.4, ал.3 от 

Вътрешните правила за развитие на академичния състав в ЮЗУ “Н. 

Рилски”. 

Важно е да се подчертае, че дисертационният труд съдържа 

обогатяване на съществуващите знания и приложението им в практиката, 

което се удостоверява с представените три протокола от ръководствата 

съответно на “Меридиан Турс”, “Самоков-турист” ЕООД и “Неви-23” 

ООД, че “Модел за намаляване на сезонността и повишаване на 

конкурентноспособността” е взет под внимание при подготовката на 

плана за 2011 г. в курортен комплекс “Слънчев бряг” и гр. Банско. 

С разработената дисертация се запълва тематично пространство, 

свързано с перманентния въпрос за влиянието на сезонността в туризма 

и конкретно върху конкурентноспособността на хотелския бизнес, 

изследвани с методи, чрез които се дава възможност за получаване на 

нова и по-аналитична информация и с това – осигуряване на 

управленските институции възможности за взимане на управленски 

решения с по-голяма адекватност по отношение на конкретна ситуация. 

Препоръки и критични бележки. 

По дисертационния труд, който е добре представен и прецизно 

редактиран, докторантката трябва да се ориентира и към публикуване на 

научни статии в реферирана научна периодика. 

Полезно ще бъде да продължи изследванията на влиянието на 

сезонността  в хотелиерството, особено обогатяване  в частта методи и 

модели с оглед предлагане решения за намаляване сезонността и 
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специално измерване и оценка на риска при конкурентноспособността на 

хотелиерството.   

Заключение 

В дисертационния труд на Вяра Василева Кюрова е изследван 

проблем, който в теоретичен аспект е сложен, но е свързан със 

съвременните потребности на хотелиерството и на туризма в страната – 

влияние на сезонността върху конкурентноспособността на 

хотелиерския бизнес. В контекста на посоченото, дисертационното 

изследване е удачен опит да се направи съдържателен анализ и оценка на 

състоянието и развитието на конкурентноспособността на хотелиерския 

бизнес под влияние на обективното явление „сезонност”. 

Докторантката Вяра Василева Кюрова е постигнала поставените в 

дисертацията цел и задачи, предложила е модели за комплексен хотелски 

продукт по сезони, вид на туризма и ресурси на конкретен обект.В 

резултат е представила пред уважаемото жури дисертационен труд, 

който има необходимите качества да бъде оценен положително и на 

докторантката Вяра Василева Кюрова, задочен докторант в катедра  

“Мениджмънт и маркетинг” да бъде присъдена образователната и научна 

степен „доктор по икономика”. 

 

София, 30.11.2011                                  Рецензент: 

                                                                         /проф. д-р Н.Николова/ 

 

 

 

 

 


