
СТАНОВИЩЕ

От доц.д-р Генка Иванова Рафаилова,

Колеж по туризъм – Варна при Икономически университет - Варна

за дисертационен труд на ЙИГИТАЛП ЯЛЧЪН на тема „Възможности за

развитие на аутсорсинга в Република България (на примера на

хотелиерството)“.

Настоящето становище се изготвя съгласно Заповед на Ректора на

ВСУ „Черноризец Храбър” № 521 от 06.08.2021 г. за състав на Научно

жури за защита на дисертационен труд на ЙИГИТАЛП ЯЛЧЪН по

професионално направление 3.7. „Администрация и управление“,

докторска програма „Организация и управление извън сферата на

материалното производство”, на тема „Възможности за развитие на

аутсорсинга в Република България (на примера на хотелиерството)“, с

научен ръководител доц.д-р Александра Парашкевова.

Обща характеристика на дисертационния труд

Дисертационният труд с обем от 325 страници се състои от увод,

изложение в три глави, заключение, списък на използваната литература,

справка за научните приноси, декларация за оригиналност и осем

приложения. Основният текст е разпределен в три глави, всяка от които

включва 3 параграфа. Трудът съдържа 50 таблици и 29 фигури. Списъкът

на използваната литература се състои от 148 бр. литературни източника и 3

уебсайта. Авторефератът на дисертацията е в размер на 30 страници и

представя обща характеристика на труда, съдържание и описание на

съдържанието му в резюме, приноси на труда /8 приноса/ и публикации,

свързани с него /4 публикации/.



Дисертационният труд е обсъден и допуснат за защита на заседание

на катедра „Администрация, управление и политически науки” при

факултет “Международна икономика и администрация” на ВСУ

„Черноризец Храбър” – гр. Варна.

Оценка на резултатите и приносите на дисертационния труд

Резултатите от изследването, представени в дисертационния труд

„Възможности за развитие на аутсорсинга в Република България /на

примера на хотелиерството/“ са научно обосновани, прецизно

систематизирани, описани и интерпретирани. Особено внимание заслужват

тези, които са изведени от:

1. Обзорът на теорията и научните изследвания в областта на

„аутсорсинга“ и съответно обясняват неговата същност, роля,

видове, предимства и проблеми;

2. Емпиричното изследване на приложението на аутсорсинга в

хотелиерството в България и съответно представят много

подробно настоящи и предпочитани областите на приложение на

аутсорсинга според категория, локация, капацитет на хотелите;

мотивите, бариерите, предимствата и проблемите от

приложението и т.н.

3. Обобщение на статистически данни за туризма и хотелиерството

в България.

За целите на изследването е използван напълно подходящ

методически инструментариум и концептуален модел, изготвен от автора.

Приносите на дисертационният труд са изключително значими за

науката и практиката в области като мениджмънт, корпоративно

управление, хотелиерство, туризъм, финанси и други.



1. Резултатите от изследването обогатяват знанията за „аутсорсинга“

общо и в хотелиерството в света и България;

2. Дисертационният труд предлага нов теоретичен модел и методика

за изследване на приложението на „аутсорсинга“ в

хотелиерството;

3. Формулирани са практически значими насоки за приложение на

„аутсорсинга“ в хотелиерството в България, и съответно за

повишване качеството на предлаганите услуги, оптимизиране на

организационна структура и намаление на разходите.

Бележки и препоръки към докторанта и дисертационния труд

Въпреки значимите приноси и постигнати резултати от

изследването, представено в дисертационния труд могат да се направят

някои бележки и препоръки към докторанта, които не променят цялостната

висока оценка за дисертационния труд и неговите приноси.

1. В някои части на дисертацията не са посочени източниците на

данни, например в увода и параграф първи, глава втора.

2. В дисертационния труд има данни, текстове и дори параграфи,

които са излишни поради слаба връзка с изследователския

проблем и целите на изследването, например

„Конкурентоспособност на България като туристическа

дестинация“, твърде подробно описание на прилаганите днес

дигитални технологии в хотелиерството, в трета глава, някои

данни за хотелиерството в глобален мащаб и в България.

3. Въпреки, че изследователският проблем е формулиран точно и

ясно, включва и част от изследователските задачи.

4. В авторовата теза е допусната една неточност чрез твърдението,

че аутсорсингът може да редуцира сезонността и колебанията на



бизнеса. Всъщност аутсорсингът намалява негативното

въздействие на сезонността и колебанията в бизнеса.

5. Въпреки изключително прецизно и научно обосновано разработен

концептуален модел не става ясно кои точно са първостепенни,

важни второстепенни и второстепенни дейности на хотелиерския

продукт.

6. Не е изяснено понятието сезонен аутсорсинг и позицията на

автора кои области и за кои хотели смята, че аутсорсингът е

правилно стратегическо решение.

Заключение

На основата на горе-изложеното могат да се направят следните

изводи:

1. Докторантът ЙИГИТАЛП ЯЛЧЪН чрез представения

дисертационен труд отговаря напълно на минималните

изисквания за придобиване на ОНС „доктор“;

2. Дисертационният труд, представя самостоятелно и завършено,

задълбочено изследване и изключително значими приноси в

теоретичен и практико-приложен аспект;

3. Докторантът доказва чрез дисертационния си труд, че притежава

знания и компетенции да осъществява научно-изследователска

работа.

В заключение предлагам на научното жури да гласува „ЗА“

присъждане на образователна и научна степен „доктор“ на докторанта

ЙИГИТАЛП ЯЛЧЪН.

02.09.2021 г. ...................................

Гр.Варна /доц.д-р Генка Рафаилова/


