
СТАНОВИЩЕ  

от 

Доц. д-р Мариана Атанасова Асенова, катедра „География на туризма”,  

Софийски университет „Св. Кл. Охридски” 

 

по конкурс за доцент по професионално направление 3.9. Туризъм (териториални 

изследвания на туризма), обявен с решение на Академичния съвет на СУ "Св. Кл. 

Охридски" от 17.07.2013 г. (Протокол №10) и публикуван в ДВ бр. 69/06.08.2013 г. 

 

 

I. Общи изисквания по Чл. 105 от Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ 

„Св. Кл. Охридски” 

По обявения от СУ „Св. Кл. Охридски” конкурс за доцент по професионално 

направление 3.9. Туризъм (териториални изследвания на туризма), обявата за който е 

публикувана в ДВ бр. 69/06.08.2013 г. документи за участие са подадени от един 

кандидат – гл. ас. д-р Елка Димитрова Дограмаджиева, преподавател на редовно щатно 

място в катедра „География на туризма” на Геолого-географски факултет при СУ „Св. 

Кл. Охридски” от 2003 г. и с придобита образователна и научна степен „доктор” през 

същата година. 

За участие в конкурса гл. ас. д-р Елка Дограмаджиева е представила 35 

публикации, които не повтарят представените за придобиване на образователната и 

научна степен „доктор”. Те включват части от монография и наръчник, 7 студии, 6 

статии, 17 публикувани доклади и презентации, както и 3 публикувани научно-

приложни разработки. Представените за реценциране разработки са с общ обем от 1375 

стр., от които собственият принос на кандидата е 498 стр. Самостоятелните разработки 

са 11, а останалите 24 са в съавторство, като в 10 от тях гл. ас. д-р Дограмаджиева е 

първи автор. Значителна част от научната продукция на г-жа Дограмаджиева е на 

английски език – 13 публикации, като 7 от тях са в чужбина. 

Трябва да бъде отбелязано, че в 7 от представените за реценциране разработки 

съм съавтор, поради което те ще бъдат изключени от обхвата на оценката на научната и 

научно-приложната дейност на гл. ас. Дограмаджиева. Същевременно, дългогодишната 

ми съвместна работа с кандидата ми осигурява добър поглед върху цялостното й 

творчество и нейните качества като университетски преподавател и изследовател. 

 

II. Изисквания за учебна дейност 

Основната дейност на гл. ас. д-р Дограмаджиева е преподавателската, със стаж 

от 10 г. в СУ „Св. Кл. Охридски” (от 2003 г.) последователно като асистент, старши 

асистент и главен асистент. В допълнение, като хоноруван преподавател е водила 

лекции и семинарни занятия в бакалавърската програма на специалност “Туризъм” и в 

Международното висше бизнес училище – Ботевград в периода 2004 – 2005 г. Гл. ас.д-р 

Дограмаджиева е с педагогически опит от сферата на средното образование и е била 

пряко ангажирана в туристическата индустрия и обслужването на туристи, което е 



допълнително предимство и е от съществена полза за настоящата й работа като 

преподавател и изследовател. 

Ангажиментите й в СУ „Св. Кл. Охридски” са свързани с провеждане на лекции 

и семинарни занятия по голям набор от дисциплини, които към момента включват 3 

дисциплини в бакалавърската степен и 5 в магистърската степен. Общата й аудиторна 

заетост за последните 5 години е средно 480 часа, а общата й учебна заетост е средно 

1485 ч. за учебна година. Трябва да се отбележи, че гл. ас. д-р Дограмаджиева води 

лекции по две от дисциплините в бакалавърската степен и по петте дисциплини в 

магистърската степен.  

Освен прякото участие в учебния процес тя се включва с голяма отговорност и 

компетентност и в разработването на учебни програми по съответните дисциплини, 

както и в усъвършенстването на учебните планове на програмите, по които катедрата 

провежда обучение на студенти. Сред дисциплините, с които трайно се ангажира и 

непрекъснато развива като съдържание и методи на преподаване, са „Туристически 

ресурси”, „Развитие и актуални проблеми на туризма в България”, „Туристическо 

райониране”, както и „Методи на научното изследване в туризма”. Те са пряко 

свързани и с научно-изследователската й дейност, от която черпи примери и 

обобщения за обосноваване на научни тези пред студентите в процеса на обучение.  

Гл. ас. д-р Дограмаджиева пряко отговаря за организирането и провеждането на 

учебни студентски практики в страната, което придава практическа насоченост на 

изучавания в аудиторни условия материал. Отговорното й отношение към учебния 

процес се демонстрира и от големия брой успешно защитени дипломни работи, на 

които тя е била научен ръководител – общо 25 (средно по 3-4 дипломанти на година). 

Резултат от добрите й взаимоотношения със студентите са съвместните й участия със 

студенти в научни изследвания и публикуване на резултатите от тях (3 бр.). 

 

III. Изисквания за изследователската дейност 

Гл. ас. д-р Дограмаджиева има широка професионална дейност извън пряката й 

учебна заетост. От 2008 г. тя активно се включва в работата на научната мрежа Science 

for the Carpathians (S4C), а сед 2010 г. и на международната научна мрежа SEEmore 

(част от Mountain Research Initiative for SE Europe). Освен това често е била привличана 

в работата на работни групи у нас и в чужбина по въпросите на туристическото равитие 

(за равитие на селския туризъм, за туризма в планински територии), както и в научни 

комитети по организацията на научни конференции (6 бр.). От 2012 г. е член на 

редакционната колегия на Journal of Environmental and Tourism Analyses, издание на 

Географския факултет на университета в Букурещ.  

Извънаудиторната й ангажираност се демонстрира и от големия брой участия в 

научни и научно-приложни конференции и семинари. За десетгодишен период след 

2003 г. тя е участвала в 35 конференции и семинари, от които 9 са национални и 26 са 

международни, от тях 11 – в чужбина (Румъния, Турция, Италия и Гърция). 

Същевременно, тя е натрупала голям опит в научни (3 бр.) и научно-приложни (30 бр.) 

проекти, с които са свързани значителен брой непубликувани разработки – 18, с общ 

обем от 837 стр., от които личен принос на автора са 255 стр. 



Представените за рецензиране научни трудове на гл. ас. д-р Елка Дограмаджиева 

могат да бъдат условно обособени в следните тематични групи: 

 Териториални изследвания на туризма – 24 публикации 

- Регионални изследвания на туристическото развитие, модели на развитие на 

туризма на местно ниво и тяхното проучване – 16 публикации, в т.ч. за област 

Смолян (3.1.), Източните Родопи (3.5.), Западните Родопи (3.2.; 3.11.), община 

Разлог (3.4.), Витоша (3.12.), община Казанлък (3.13; 4.17.), София (4.1.; 4.2.; 4.3; 

5.1; 5.2.; 5.3.), дестинация Златоград (4.8.), община Ивайловград (4.9.); 

- Проучвания на националния туризъм на България, вкл. сравнителни анализи – 8 

публикации, в т.ч. на пътуванията на българските граждани в България и 

чужбина (2.1.), (3.3.), (4.5.), (4.6.), (4.12.), на настанителния сектор в България и 

Румъния (3.7.), на планинския туризъм (3.9.; 4.16.); 

 Развитие на туристическия продукт, по-специално развитие и сертифициране на 

екотуризма – 6 публикации, в т.ч. за ролята на екотуризма в местното развитие 

(1.1.; 3.6.; 4.13.) и на национално ниво (3.6.), модел за развитие на екотуризма в 

община Разлог (3.4.), екосертифициране (4.4.), (4.7.); 

 Туристическа политика и планиране - 5 публикации, в т.ч. оценка на стратегически 

документи (3.6.), туристическо райониране (3.8.; 4.14.), туризъм и регионално 

планиране и развитие (4.10.; 4.11.), оценка на влиянията на туризма на местно ниво 

(4.15.); 

 Други – 1 публикация за програмата по туризъм в СУ „Св. Кл. Охридски” като 

инструмент на обучението за отговорен туризъм (3.10.). 

Така обособените научни направления на публикациите на кандидата показват 

изявения интерес към териториалните изследвания на туристическото развитие в 

България и към националния туристически пазар. Това е позволило тя последователно 

да развива и прецизира изследователския подход до разработването на собствена 

методика на проучванията. По тази причина разработките се характеризират със 

систематичност и задълбоченост, умело използване на разнообразни методи на 

изследване, консистентни изводи както в научен, така и в практико-приложен план. 

Нещо повече, голяма част от проучванията обслужват конкретни практически цели, 

свързани с разработване на оперативни и стратегически документи на различни 

териториални равнища или на местния туристически продукт и неговата пазарна 

реализация. 

Представената от кандидата справка за публикационната и цитатна активност не 

съдържа справка за реферираните публикации, а в БД „Academic Serch Complete” – 

EBSCOhost е регистрирано едно библиографско цитиране. Цитиранията от други 

автори, издирени по традиционен метод, са представени в собствена справка на 

кандидата, коята съдържа 68 забелязани цитирания на 16 разработки в 53 източника, 

като в справката не са включени автоцитати. 

Научните приноси в изведените научни направления се свеждат до: 

1. При териториалните изследвания на туризма: 

 Осъществени са голям брой проучвания и анализи на туристическото развитие или 

на отделни елементи на териториалната система на туризма на местно, регионално и 



национално равнище, както и две наднационални сравнения, като е разработена и 

изпробвана лесно приложима система от индикатори за мониторинг на 

предлагането, търсенето и социално-икономическите влияния на туризма; 

 Демонстриране на възможностите за пълноценно използване на туристическата 

статистика и/или на лично проведени емпирични проучвания за извеждане на 

тенденциите на развитието, пространствените структури и процеси, и 

ефективността на туризма; 

 Разработене на цялостен модел за проучване на туристическото развитие и 

управлението на туризма на местно ниво, вкл. разработване на методика и 

осъществяване на проучвания на ключовите субекти на туристическото развитие 

 Разработване и прилагане на подходи и методи за проучване и развитие на 

специфични туристически продукти и атракции, с акцент върху реалистичната 

оценка на ресурсния и пазарния им потенциал; 

 Осъществена е поредица от актуални проучвания на пътуванията на българите, 

основани на максимално широк набор от източници на информация и методи за 

анализ; 

 

2. При изследванията на екотуризма: 

 Изяснени са същността и обхвата на екотуристическия продукт и пазар, и е 

направен анализ на развитието на екотуризма в България; 

 Конструиран е теоретичен модел за разработване на екотуристически продукт, 

който е приложим и по отношение на други продукти; 

 Демонстрирани са възможностите на екотуристическото сертифициране като 

инструмент за маркетинг и управление на качеството; 

 

3. При изследванията, свързани с туристическата политика и планиране: 

 Предложена е методика за оценка на планови документи в областта на туризма,  

основана на последователна проверка по серия от въпроси; 

 Демонстрирани са възможностите за използване на класическия модел на жизнения 

цикъл на дестинациите като инструмент за стратегическо планиране, приложим към 

територии от различен мащаб; 

 Направен е критичен анализ на туристическите районни схеми на България като са 

разгледани теоретичните, методическите и практическите проблеми за 

туристическото райониране в България и са изведени препоръки за преодоляването 

им. 

 

IV. Критични бележки и препоръки към кандидата 

Дългогодишният преподавателски опит на гл. ас. д-р Дограмаджиева и 

оформеното ядро от „постоянни” дисциплини, учебното съдържание на които тя 

ежегодно обновява, предполагат акумулирането на знания, актуална информация и 

примери, които могат да послужат за оформянето им в учебници или учебни помагала 

по съответните дисциплини.  



Демонстрираният значителен опит в териториалните изследвания на туризма и 

задълбочените анализи на туристическото развитие могат да се използват за 

синтезирането на модели на развитието и/или подходи на проучването им, и 

изготвянето на монография за териториалните проучвания на туризма. 

Работните ми взаимоотношения с кандидата показват, че тя прекрасно работи в 

екип и това вероятно обяснява големия брой публикации в съавторство. Същевременно, 

самостоятелните й разработки са на много високо ниво и това трябва да е стимул за 

повече самостоятелни проучвания и публикации. 

  

V. Заключение 

Гл. ас. д-р Елка Дограмаджиева е единствен кандидат по обявения конкурс за 

„доцент” по професионално направление 3.9. Туризъм (териториални изследвания на 

туризма). Тя е с 10-годишен стаж като преподавател в катедра „География на туризма”. 

Гл. ас. д-р Дограмаджиева е добре подготвен преподавател с изявени 

педагогически умения. Ангажирана е с лекционни курсове както в бакалавърската, така 

и в магистърската степен на обучение, при относително висока обща учебна 

натовареност и аудиторна заетост. Ежегодно организира и провежда учебни студентски 

практики, с голяма отдаденост ръководи магистри при подготовката и защитата на 

дипломните им работи. 

 Изследователската дейност на гл. ас. д-р Дограмаджиева включва участие в над 

30 научни и научно-приложни проекти, в 35 конференции и семинари, както и 35 

публикации, представени за участие в конкурса, публикувани в специализирани научни 

издания. 

Характерът и приносите на научната продукция на гл. ас. д-р Елка 

Дограмаджиева, която включва части от монография и наръчник, студии, статии, 

доклади и др., отговарят в количествен и качествен аспект на изискванията за 

присъждане на академичната длъжност „доцент” според Правилника за условията и 

реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. 

Кл. Охридски” и Препоръчителните критерии за придобиване на научни степени и 

заемане на академични длъжности в Геолого-географски факултет на СУ „Св. Кл. 

Охридски”. 

 На основа на гореизложеното, общата ми оценка е, че гл. ас. д-р Елка 

Дограмаджиева отговаря на всички условия за заемане на академичната длъжност 

„доцент”, определени от Закона за развитие на академичния състав на Република 

България и Правилника за неговото приложение, както и на вътрешноуниверситетските 

и вътрешнофакултетните критерии. Заявявам положителната си оценка за кандидата и 

препоръчвам на уважаемото жури да присъди академичната длъжност „доцент” по 

професионално направление 3.9. Туризъм (териториални изследвания на туризма) на 

гл. ас. д-р Елка Дограмаджиева. 

 

 

Гр. София      Член на научното жури: 

15.11.2013 г.       Доц. д-р Мариана Асенова 

 


