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ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ 
На гл. ас. д-р Елка Дограмаджиева 

 
 

1. Персонални данни: 
 
 Три имена:     Елка Димитрова Дограмаджиева                                                              

 Дата на раждане:    30. 08. 1973  

 Адрес за контакти и кореспонденция: elidogramadjieva@gmail.com  

 Телефон:    служ.: (02) 93 08 402;  моб.: 0898 78 24 54; дом.: (02) 826 65 65 

                                                                                                 

2. Образование и квалификация: 
2.1. Образование 

Учебно заведение 
[от дата – до дата] 

Образователно- 
квалификационна степен 

Специалност 

СУ “Св. Климент Охридски”  

1999 - 2003 

Доктор 
География на рекреацията и туризма 

СУ “Св. Климент Охридски”  
1991 - 1996 

Магистър 
География (география на туризма) 
Втора специалност - История 

 

2.2. Специализации и краткосрочни обучения: 

Учебно заведение 
[от дата – до дата] 

Курс / Програма 
Наименование 

Сертификати/ 
Удостоверения 

Manchester Metropolitan 
University, СУ „Св. Климент 
Охридски”  
(София, 30. 03. – 01. 04. 2011) 

Семинар „Усъвършенстване 
на управлението и обучението 

по туризъм” 

Сертификати за преминато обучение 
в областите: 

 Recognising and Developing 
Organisational Culture 

 Increasing Multicultural Guest 
Satisfaction through Service Quality 

 Case Studies for Management 
Education and Training 

EcoDestinet, Euroacademy 
Association, Ruralia Institute - 
University of Helsinki 
(август - септември 2009) 

Он-лайн обучение  

„Сертифициране на 

качеството в екотуризма. 

Европейски стандарт за 

екотуристически етикет” 

Диплома за преминато он-лайн 
обучение по сертифициране на 
качеството в екотуризма и 
европейски стандарт за 
екотуристически етикет 

EcoDestinet – мрежа за развитие 
на европейски етикет за 
качество на екотуристическите 
дестинации - Сан Антонио ди 
Мавиньола, Италия  
(21-26 юни 2009) 

Обучителен семинар на тема 

„Сертифициране на 

качеството в екотуризма. 

Европейски стандарт за 

екотуристически етикет” 

Диплома за преминато обучение по 
сертифициране на качеството в 
екотуризма и европейски стандарт за 
екотуристически етикет 

Manchester Metropolitan 
University, СУ „Св. Климент 
Охридски” 
(София, 12-14. 05. 2008) 

Семинар „Усъвършенстване 
на управлението в сферата на 
гостоприемството и туризма” 

Сертификати за преминато обучение 
в областите: 

 Destination Marketing, Visitor 
Promotion and Service Quality 

 Developing the Tourism Product 
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 Meeting the Expectations of 
Hospitality Students and Customers 

Организация за туристическо 

образование и обучение и 

Министерство на туризма в 

Република Гърция 

(Атина, 06-17. 11. 2005) 
 

Международен семинар 
«Страните от Зоната за 

черноморско икономическо 
сътрудничество – по-близо до 

Европа: обучение на 
обучаващите в туризма» 

Сертификат за преминато обучение  

 
 

2.3. Владеене на чужди езици: (Оценки от 1-отлично до 5-слабо) 

Език Чете Говори Пише 

Английски 1 1 1 

Руски 1 1 1 

 
 

2.4. Други умения:  

Компютърни умения - Word, Power Point, Excel, SPSS 
 

3. Професионален опит 
 

3.1. Професионална квалификация и опит 

 Преподавателска дейност във ВУЗ в сферата на туризма (описана отделно в т. 4) 

 Академични и приложни изследвания в сферата на туризма 

 Разработване и изпълнение на приложни проекти в сферата на туризма 

 Преподавателска дейност по география в гимназиален курс 

 Екскурзоводска дейност 
 

3.2. Месторабота и длъжности 

Организация Период Длъжност 
Основни дейности и 

отговорности 

Софийски университет  
„Св. Климент Охридски” 

От 
02.12.2003 
до момента 

Асистент (2003-2006) 
Старши  асистент  
(2006-2007) 
Главен асистент  
(2007- до момента) 

Преподавателска дейност, 

научни и научно-приложни 

изследвания в областта на 

туризма 

Международно Висше 
Бизнес Училище - Ботевград 

2004-2005 Хоноруван преподавател 

Водене на лекции и семинарни 

занятия в бакалавърската 

програма на специалност 

“Туризъм” 

Софийски университет „Св. 
Климент Охридски” 

1998 – 2002 Редовен докторант 

Изследователска работа и 

водене на семинарни занятия в 

бакалавърската и магистърските 

програми на специалност 

“Туризъм” 

Частна езикова гимназия 
“Меридиан 22” 

1999-2004 Хоноруван преподавател 
Преподавател по география на 
английски език  

Балканско училище 1998-2000 Хоноруван преподавател Преподавател по география 
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Частна езикова хуманитарна 
гимназия “Васил Златарски” 

1996-1997 
Преподавател на трудов 
договор 

Преподавател по география на 
английски език  

Туристическа агенция 
“Съншайнтурс” 

1995-1996 Екскурзовод 

Водач на специализирани турове 
за културен и екологичен туризъм 
с гости от Великобритания, САЩ, 
Австралия, Н. Зеландия и Япония 

 
3.3. Членство в професионални организации: 

 Член на международната научна мрежа SEEmore (част от Mountain Research Initiative for 
SE Europe) – от 2010 г. 

 Член на международната научна мрежа Science for the Carpathians (S4C) – от 2008 г. 
 

3.4. Участие в работни групи, научни комитети и др.: 

 Член на Editorial Board of Journal of Environmental and Tourism Analyses, Faculty of 
Geography,  Bucharest  University (от 2012 г.) 

 Съпредседател на работната група по туризъм – South Eastern European Mountain 
Research and Global Change Strategy Development and Networking Conference – Timisoara, 
Romania, August 26-29, 2010. 

 Член на работна група за изготвяне на Национална стратегия за развитие на селски 
туризъм в България към Държавната агенция по туризъм (2008-2009) 

 Член на Scientific Board of the International Conference “Pro Mountains: Tourism-Environment-
Sustainable Development” – September 7-9, 2012, Busteni, Romania. 

 Член на Scientific Committee of the International Conference “Challenges and Performance of 
Post-Socialist Tourism in Central Eastern European Countries” – May 26 – 28, 2011, Bucharest, 
Romania. 

 Член на Scientific Committee of the First International Carpathian Tourism Conference 
“Sustainable Tourism Development of the Carpathians” – October 24-26, 2008, Busteni, 
Romania. 

 Член на организационния комитет на международните научни конференции, организирани 
от Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” (2008, 2009 и 2010)  

 Член на научния комитет на Международната научна конференция „Туризъм – Теория и 
практика”, организирана от катедра „География на туризма” в СУ „Св. Климент Охридски” 
– София, 1-2 юни, 2007. 

 

4. Преподавателска дейност 
 
4.1. Учебна и аудиторна заетост в СУ през последните 5 години: 

Учебна година Аудиторна заетост (ч.) Учебна заетост (ч.) 

2008 / 2009 530 1574 

2009 / 2010 530 1727 

2010 / 2011 390 1480 

2011 / 2012 460 1459 

2012 / 2013 490 1186 

Средно за периода 2008-2012 480 1485 
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4.2. Преподавани дисциплини във ВУЗ: 

В СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 
От назначаването ми по предходни учебни планове съм водила следните дисциплини: 

В бакалавърската степен (редовно обучение): 

 Туристически ресурси – задължителна, 30 ч. упражнения 

 Специализирани видове туризъм – избираема, 20 ч. лекции и 15 ч. упражнения 

 География на туризма в България – задължителна, 45 ч. лекции и 30 ч. упражнения 

 Методи на научното изследване в туризма – задължителна, 45 ч. лекции 

В магистърската степен (редовно и задочно обучение): 

 Анализ и оценка на рекреационните  ресурси – задължителна, 30 ч. упражнения 
(магистратура „Туризъм” - редовно обучение) 

 Функции и влияния на туризма - задължителна, 15 ч. упражнения (магистратура 
„Туризъм” - редовно обучение) и 30 ч. лекции (задочно обучение) 

 Туристическа политика и планиране - задължителна, 15 ч. упражнения (магистратура 
„Туризъм” - редовно обучение) 

 Райониране и типология на териториите за туризъм и отдих – задължителна, 10 ч. лекции 
(магистратура „Туризъм” - редовно обучение) 

 Количествени методи в туризма – задължителна, 30 ч. лекции (магистратури „Културен 
туризъм” и „Екотуризъм” – задочно обучение) 

 
Дисциплините, с които съм ангажирана към момента включват1: 

В бакалавърската степен (редовно обучение) – общо 60 ч. лекции и 60 ч. упражнения:  

 Методи на научното изследване в туризма – задължителна, лекции (15 ч.) и упражнения 
(30 ч.) 

 Туристически ресурси - задължителна, 30 ч. упражнения 

 Развитие и актуални проблеми на туризма в България – задължителна, 45 ч. лекции 

В магистърската степен (задочно обучение) – общо 110 ч. лекции: 

 Методи на научното изследване в туризма – магистратури „Туризъм” след ОКС 
професионален бакалавър, „Културен туризъм” и „Екотуризъм” - задължителна, 10 ч. 
лекции 

 Развитие и актуални проблеми на туризма в България – магистратура „Туризъм” след 
ОКС професионален бакалавър (задължителна); магистратура „Културен туризъм” 
(избираема) - 30 ч. лекции 

 Туристическо райониране – магистратура „Туризъм” – задължителна, 10 ч. лекции 

 Дипломен семинар – магистратури „Туризъм”, „Културен туризъм” и „Екотуризъм” - 
задължителна, 30 ч. лекции 

 Статистическа обработка и анализ на данни в туризма – магистратури „Туризъм”, 
„Културен туризъм” и „Екотуризъм” - избираема, 30 ч. лекции 

 

В МЕЖДУНАРОДНОТО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ – БОТЕВГРАД 

 География на туризма – задължителна, редовно обучение 

 География на туризма – задължителна, задочно обучение 
 

 

                                                 
1 Посоченият хорариум включва водените от мен часове съгласно действащите учебни планове , без да се отчита 
броя на групите за упражнения и без двойна тежест на лекциите. 
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4.3. Ръководство на дипломни работи 

В периода 2005 – 2013 г. съм ръководила общо 25 дипломанта, успешно защитили  дипломни 
работи в магистърските програми „Туризъм”, „Културен туризъм” и „Екотуризъм” на СУ „Св. 
Климент Охридски”. През последните 5 години (2008-2013) са защитили 18 ръководени от мен 
дипломанти или средно по 3,6 за 1 учебна година. 

 
 

5. Изследователска и консултантска дейност 

 
5.1. Научни интереси 

Научните ми интереси са тясно свързани с професионалния ми опит и преподавателската ми 
дейност и включват: 

 Териториални изследвания на туристическото развитие, в т.ч. разработване на отделни 
инструменти и цялостни методики за емпирични проучвания на туризма на местно ниво, 
сравнителни анализи на регионално, национално и наднационално равнище, приложение на 
количествени методи за оценка на тенденции, пространствени структури и различия. 

 Развитие и маркетинг на туристически продукти и атракции, в т.ч. разработване на 
туристически продукти, оценка на предлагането, пазарни проучвания и анализ на проблеми 
и предизвикателства, свързани с развитието и реализацията на специфични продукти. 

 Туристическа политика и планиране, в т.ч. разработване и оценка на стратегически 
документи в сферата на туризма, проучвания на ключови субекти на туристическото 
развитие и туристическата политика, туристическо райониране. 

 
5.2. Научни публикации и приложни разработки 

Пълен списък на публикациите и приложните ми разработки е представен в отделен 
документ. Списъкът включва общо 43 публикувани разработки, от които 39 - след придобиването 
на образователната и научна степен „доктор” през 2003 г., в т.ч. 18 на латиница и 11 в чужбина. 

Справка за броя и вида на всички публикации и приложни разработки, в т.ч. след 
придобиването на образователна и научна степен „доктор” през 2003 г. 
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Учебници, наръчници 1 1 0 0 0 0 

Части от монографии 1 1 1 1 1 1 

Студии и статии 15 13 5 5 3 3 

    в т.ч. Студии 8 7 1 1 0 0 

    в т.ч. Статии 7 6 4 4 3 3 

Изцяло публикувани доклади 19 17 7 7 3 3 

Публикувани резюмета от доклади 4 4 4 4 4 4 

Публикувани приложни разработки 3 3 1 1 0 0 

Всичко публикувани 43 39 18 18 11 11 

Непубликувани доклади и презентации 5 4 3 3 2 2 

Непубликувани приложни разработки 15 14 3 2 0 0 
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Публикациите, представени за рецензиране в конкурса за доцент са 35 на брой и 
включват: част от монография и част от наръчник, 7 студии, 6 статии, 17 изцяло публикувани 
доклади на научни форуми в България и чужбина и 3 публикувани научно-приложни разработки. 
От тези публикации 11 са самостоятелни, а 24 – в съавторство, като в 10 съм водещ автор. 
Общият обем на публикациите е 1 375 страници, от които 498 страници са мой личен принос. 

Извън представените за рецензиране публикации, работата ми след 2003 г. включва 14 
непубликувани научно-приложни разработки и 4 непубликувани доклада и презентации, с общ 
обем над 800 страници, от които 255 страници са мой личен принос. 

Справка за авторството и обема на научните и научно-приложните разработки след 
придобиването на научната и образователна степен „Доктор” през 2003 г. 
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Учебници, наръчници 1 0 0 1 167 20 

Части от монографии 1 0 1 0 496 18 

Студии и статии 13 3 5 5 253 177 

    в т.ч. Студии 7 2 3 2 182 129 

    в т.ч. Статии 6 1 2 3 71 48 

Изцяло публикувани доклади 17 7 4 6 220 159 

Публикувани приложни разработки 3 1 0 2 239 124 

Всичко публикувани 35 11 10 14 1375 498 

Непубликувани доклади и презентации 4 3 0 1 52 48 

Непубликувани приложни разработки 14 5 2 7  785 207 

Всичко непубликувани 18 8 2 8 837 255 

 
5.3. Участие в научни форуми 

В периода след 2003 г. съм участвала в 35 научни и научно-приложни конференции и 
семинари, от които 9 са национални и 26 са международни, от тях 11 – в чужбина (Румъния, 
Турция, Италия и Гърция). Подробен списък на участията ми е представен в Приложение № 1.  

 
5.4. Участие в изследователски и научно-приложни проекти 

Участвала съм в 3 изследователски и 30 научно-приложни проекта. От изследователските 
проекти 2 са финансирани от Университетския фонд за научни изследвания на СУ „Св. Кл. 
Охридски”, а 1 – от Националния фонд за научни изследвания.  

Повечето научно-приложни проекти са възложени от министерства, агенции, областни и 
общински администрации (МИЕТ, ДАТ, МРРБ, Областна администрация – Смолян, Столична 
община, общини Казанлък, Чепеларе, Разлог, Ямбол и др.), като 7 са финансирани от 
Оперативна програма „Регионално развитие”, 1 – от ОП „Административен капацитет”, 5 – от 
националния или общинските бюджети и общо 17 проекта – от международни програми и 
организации: ФАР – 8; Програмата за развитие на ООН – 3; Швейцарската агенция за регионално 
сътрудничество (ШАРС) – 2; Японската агенция за международно сътрудничество (JICA) - 1; 
Световната банка – 1; King Baudouin Foundation (Белгия) – 1;  Charity Aid Foundation (CAF - 
Великобритания) – 1. 

Подробен списък на проектите в хронологичен ред е представен в Приложение № 2. 

София, 03. 10. 2013 г.     Подпис:   
        (Елка Дограмаджиева) 


