
 

 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 
 

от доц. д-р Галина Кръстева Рашкова, член на жури в конкурс за заемане на академична 

длъжност „доцент” по научно направление 3.9. „Туризъм” (териториални изследвания 

на туризма), от гл. ас. д-р Елка Димитрова Дограмаджиева, обявен от Софийски 

университет „Св. Климент Охридски” в ДВ бр. 69/ 06.08.2013 г. 

 

 

Становището включва четири части и е изготвено в съответствие с изискванията 

на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), 

Правилника за неговото приложение (ППЗРАСРБ) и Препоръчителните критерии на 

Научния съвет на ГГФ 

 

 

Изисквания към кандидата 
 

 По обявения конкурс в ДВ бр. 69/ 06.08.2013 г. за заемане на академичната 

длъжност „доцент” в област на висшето образование 3.9. Туризъм (Териториални 

изследвания на туризма) са подадени документи от единствен кандидат – Елка 

Димитрова Дограмаджиева. През 2003 г. тя придобива научна степен доктор 

(География на рекреацията и туризма). През същата година Елка Димитрова 

Дограмаджиева печели конкурс за асистент в катедра „География на туризма” на СУ 

„Св. Климент Охридски”, където последователно заема академичните длъжности 

старши асистент от 2006 г. и главен асистент от 2007 г. до момента.  

 

 

Изисквания към учебната дейност 
 

 В СУ „Св. Кл. Охридски” гл. ас. д-р Елка Дограмаджиева в момента изнася 

лекционни курсове и води упражнения на студенти от ОКС бакалавър редовно 

обучение (общо 60 ч. лекции и 60 ч. упражнения), както и лекции в магистърските 

програми задочно обучение (110 ч.).  

По-конкретно в бакалавърската степен дисциплините са: „Методи на научното 

изследване в туризма”; „Туристически ресурси” и „Развитие и актуални проблеми на 

туризма в България”.  

В магистърската степен тя преподава учебните дисциплини: 

„Методи на научното изследване в туризма” за магистърски програми „Туризъм” 

след ОКС професионален бакалавър, „Културен туризъм” и „Екотуризъм”;  

„Развитие и актуални проблеми на туризма в България” в магистратура „Туризъм” 

след ОКС професионален бакалавър и „Културен туризъм”; 

„Туристическо райониране” – магистратура „Туризъм”;  

„Дипломен семинар” – магистратури „Туризъм”, „Културен туризъм” и 

„Екотуризъм”;  

„Статистическа обработка и анализ на данни в туризма” – магистратури 

„Туризъм”, „Културен туризъм” и „Екотуризъм”. 



За периода 2005 – 2013 г. гл.ас. д-р Елка Дограмаджиева е ръководила 25 

дипломанта, които са защитили дипломни работи в магистърските програми „Туризъм”, 

„Културен туризъм” и „Екотуризъм” на катедра „География на Туризма”в СУ „Св. 

Климент Охридски”. 

От тази информация става ясно, че кандидатката отговаря на всички изисквания 

на Закона, Правилника за неговото приложение и Допълнителните препоръчителни 

критерии, свързани с учебната дейност:  нейните лекционни курсове са в съответствие 

с обявения конкурс, има аудиторни занятия над изисквания минимум хорариум в двете 

ОКС и активно е работила и продължава работа с дипломанти от всички магистратури 

на катедрата. 

 

 

Изисквания към научноизследователската дейност 

 
Декларирам, че нямам съвместни публикации с гл. ас. д-р Елка Димитрова 

Дограмаджиева, което гарантира обективността на моето становище. 

В обявения конкурс за доцент гл.ас. д-р Елка Димитрова Дограмаджиева участва 

с 35 научни публикации: част от монография и част от наръчник, 7 студии, 6 статии, 17 

публикувани доклади на научни форуми в България и чужбина и 3 публикувани 

научно-приложни разработки. От тези публикации 11 са самостоятелни, 24 в 

съавторство, като в 10 от тях е водещ автор. Общият обем на публикациите е 1 375 

страници, от които 498 страници са личен принос на кандидатката, което показва 

високия научноизследователски потенциал на гл. ас. д-р Елка Дограмаджиева. 

Гл. ас д-р Елка Дограмаджиева е взела участие в 35 научни и научно-приложни 

конференции и семинари, от които 9 национални и 26 международни, от тях 11 в 

Румъния, Турция, Италия и Гърция. Значими са участията на гл. ас. д-р Елка 

Дограмаджиева в три научно-изследователски проекта, два от които са финансирани от 

Университетския фонд за научни изследвания на СУ „Св. Климент Охридски” и един - 

от Националния фонд за научни изследвания. Също така тя има участия в 30 научно-

приложни проекта, възложени от министерства, агенции, областни и общински 

администрации, като 7 са финансирани от Оперативна програма „Регионално 

развитие”, 1 – от Оперативна програма „Административен капацитет”, 5 – от 

националния и общински бюджети и 17 проекта от международни програми и 

организации. 

 Научните приноси на гл. ас. д-р Елка Дограмаджиева са в сферата на 

териториалните изследвания на туристическото развитие, насочени към управлението на 

туризма на равнище дестинация; развитието и маркетинга на туристическите продукти и 

атракции, както и в областта на туристическата политика и планиране. Като значими 

приноси, пряко свързани с тематичното направление на конкурса за доцент се открояват 

следните: 

-Разработване и прилагане на отделни инструменти и цялостни методики за 

емпирично проучване и наблюдение на различни аспекти на местното туристическо 

развитие за целите на управлението на ниво дестинация;  

-Аргументиране и успешно прилагане на подход за съчетаване на разнообразни 

източници на информация и широк набор от методи и показатели в голям брой анализи 

на туристическото развитие в България на различни териториални равнища - местно, 

регионално и национално; 

-Осъществяване на иновативни наднационални сравнителни анализи като развитието 

на хотелската индустрия в България и Румъния в периода 1990 – 2007 г. и сравнението 



на България със страните от ЕС по голям брой характеристики на пътуванията и 

намеренията за пътуване в периода на кризата. 

Кандидатката има научни приноси и в други тематични направления, сред които 

по-специално бих посочила: 

-Конструиране на теоретичен модел за разработване на екотуристически продукт, 

който може да се прилага и към други продукти; 

-Анализ на проблеми и възможни решения, свързани с развитието и маркетинга на 

конкретни туристически продукти на местно и национално ниво; 
-Адаптиране и прилагане на методика за оценка на планови документи в областта на 

туризма;  

-Аргументиране, адаптиране и приложение на приети теоретични постановки и 

модели като инструмент на стратегическото планиране и туристическата политика;  

 

 

Заключение 
 

На основата на прегледа на представените документи и материали няма 

констатирани нарушения в процедурата по конкурса. Могат да се направят следните 

изводи за кандидатката: 

  Главен асистент д-р Елка Димитрова Дограмаджиева е единствената 

кандидатка в конкурса за академичната длъжност „доцент”. 

Чете необходимия брой лекционни курсове в ОКС бакалавър и ОКС магистър, 

които тематично отговарят на обявения конкурс за академичната длъжност „доцент”. 

Осъществила е ръководство на 25 успешно защитили дипломанти и 

продължава да е научен ръководител на магистри от всички магистратури на катедра 

„География на туризма”. 

Главен асистент д-р Елка Димитрова Дограмаджиева има участия в много 

изследователски и научно-приложни проекти. Задълбочените познания, придобити в 

резултат на тези участия тя прилага в учебния процес, което подчертава качеството на 

нейната преподавателска и научна дейност. 

Представената за конкурса научна продукция, която включва части от 

монография и наръчник, както и студии, статии, доклади от научни конференции в 

страната и в чужбина надхвърля минималните изисквания на ЗРАСРБ. Научните 

приноси на гл.ас. д-р Елка Дограмаджиева красноречиво подчертават нейния научен 

потенциал. 

Кандидатката изцяло покрива изискванията за учебно-преподавателска и 

научноизследователска дейност, определени от Закона за развитие на академичния 

състав на Република България, Правилника за неговото приложение и 

Препоръчителните критерии на научния съвет на ГГФ в СУ „Св. Климент Охридски”. 

 

В заключение общата ми оценка е, че гл. ас. д-р Елка Дограмаджиева отговаря 

на всички изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент”. Заявявам 

положителния си вот и предлагам на уважаемите членове на Научното жури да 

гласуват за присъждане на научното звание „доцент” по научно направление 3.9. 

Туризъм (териториални изследвания на туризма) на гл. ас. д-р Елка Димитрова 

Дограмаджиева. 

 

 

10.11.2013 г.                                                           Изготвил становището: 

София                                                                          доц. д-р Галина Рашкова 


