
СТАНОВИЩЕ 

на доцент д-р Боян Кулов,  член на Научното жури 

научен секретар, Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН 

 

 

Относно: 

представените трудове на гл. ас. доктор Елка Димитрова Дограмаджиева                                                             

относно конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент”, обявен по 3.9 

специалност Туризъм (териториални изследвания на туризма) с решение на 

Академичния съвет на СУ "Св. Климент Охридски" от 17 юли 2013 година (Протокол 

№ 10). Конкурсът за доцент е обявен в ДВ бр. 69 / 06. 08. 2013 г. 

Постъпилата документация на кандидата е в съответствие с изискванията на 

Закона за развитие на академичния състав в Република България и на Правилника за 

прилагането му.  

 Познавам гл. ас. доктор Елка Димитрова Дограмаджиева като учен и 

преподавател в катедра „Туризъм” с повече от 10-годишен стаж и подчертавам 

авторитета и респекта, с който тя се ползва сред колегията и студентите. Моето лично 

уважение доктор Дограмаджиева завоюва както чрез своите публикации в реферирани 

научни списания, така и в съвместната ни изследователска дейност на терен и в 

камерални условия. Впечатлява не само нейната любов към преподаването и 

студентите, но и нестихващото желание непрекъснато да се стреми към повишаване на 

своята научна квалификация. Още в началото на кариера си гл. ас. Дограмаджиева е 

преминала вече пет специализации и краткосрочни обучения в различни водещи 

направления на науката и практиката на туризма, включително в страни с 

изключително богат опит в тази област, като Италия и Гърция. 

 За международното признание на научните постижения на гл. ас. 

Дограмаджиева говори фактът, че от 2012 година тя е един от редакторите на научното 

списание на Географския факултет на Букурещкия университет “Journal of 

Environmental and Tourism Analyses”. От 2010 година, доктор Дограмаджиева е 

съпредседател на работната група по туризъм на конференцията „South Eastern 

European Mountain Research and Global Change Strategy Development and Networking” в 

Тимишоара, Румъния. Член е на научните комитети на три международни 

конференции: “Pro Mountains: Tourism-Environment-Sustainable Development” (2012), 

“Challenges and Performance of Post-Socialist Tourism in Central Eastern European 

Countries” (2011) и “Sustainable Tourism Development of the Carpathians” (2008) в 

Румъния. Елка Дограмаджиева е също член на престижни международни научни мрежи 

за изследване на планинския туризъм като SEEmore (част от Mountain Research Initiative 

for SE Europe) - от 2010 година и Science for the Carpathians (S4C) - от 2008 година. 

 Отлично впечатление прави високата научна и научно приложна продуктивност 

на кандидатката, която се илюстрира от нейните 33 публикации, включително тези 

„под печат” след защитата на докторантския труд. Почти една трета (13) от тях са 

английски език, публикувани в 5 чужди държави. Единадесет от публикациите са 

самостоятелни, а в други десет кандидатката е водещ автор. От най-голямо значение за 
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научното развитие на гл. ас. Дограмаджиева са седемте студии  и пет статии 

публикувани в реферирани научни списания, както и разработката й - част от 

монография, публикувана от Cambridge Scholars Publishing.  

 Доктор Дограмаджиева е очевидно търсен и ценен член на научни колективи, 

което доказано чрез участието й в общо 33 изследователски и научно-приложни 

проекта, възложени от министерства, държавни и изпълнителни агенции, областни и 

общински администрации. За високото ниво на проектите говори участието на 

кандидатката в работната група за изготвяне на Национална стратегия за развитие на 

селски туризъм в България към Държавната агенция по туризъм (2008-2009), а така 

също и рангът на останалите възложители, които включват, както международни 

програми и организации: ФАР – 8 проекта, Програмата за развитие на ООН – 3, 

Швейцарската агенция за регионално сътрудничество – 2, Японската агенция за 

международно сътрудничество – 1, Световната банка – 1, King Baudouin Foundation 

(Белгия) – 1,  Charity Aid Foundation (Великобритания) – 1, такъ и ОП „Регионално 

развитие” - 7 проекта и ОП „Административен капацитет” – 1. На базата на този 

наистина впечатляващ изследователски и практически опит бихме препоръчали на 

доктор Дограмаджиева да се стреми и към израстване като ръководител на научни 

проекти с външно, включително международно финансиране. 

 Представените за рецензиране публикации на кандидатката могат да се 

систематизират в три основни изследователски теми, всяка от които обединява 

съответни научни и научно-приложни приноси. Приемам, че представените 

публикации на гл. ас. Дограмаджиева доказват достатъчно оригинални приноси и в 

трите направления. Някой от приносите биха могли да се редактират, с оглед избягване 

на спорни словосъчетания, като например, „...реалистична оценка на ресурсния ... 

потенциал...” (принос 1 от второ направление), „проучвания на туристическото 

развитие и на ключовите субекти на това развитие” (принос 3 от направление 3) 

(подчертаването мое – Б.К.). На второ място, предлагам приносите да се свържат по-

скоро с постигнатите научни резултати, отколкото с процесите на тяхното получаване. 

Като най-съществени, смятам приносите на кандидатката, свързани с разработването 

система от индикатори за мониторинг на предлагането, търсенето и социално-

икономическите влияния на туризма на общинско ниво [3.13, 4.17], теоретичния модел 

за разработване на екотуристически продукт [3.4], адаптиране и прилагане на методика 

за оценка на планови документи в областта на туризма [3.6]. 

 Задълбоченото запознаване с научната продукция и резултатите от 

преподавателската дейност на гл. ас. доктор Елка Димитрова Дограмаджиева ми 

дава право да дам положително становище относно нейното заемане на академична 

длъжност „доцент” по 3.9 специалност Туризъм (териториални изследвания на 

туризма) във връзка с обявения конкурс в ДВ бр. 69 / 06. 08. 2013 г. . С оглед на това, 

че тя притежава всичките необходими, изискващи се от нормативната уредба, условия 

и качества и отговаря на изискванията за заемане на академичната длъжност „доцент”, 



3 

 

предлагам на членовете на почитаемото Научно жури да класират кандидатката за 

избор на тази академична длъжност. 

 

14.11.2013 г.    Изготвил:  

София        доц. д-р Б. Кулов 

 


