
 

СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. д-р Йорданка Николова Алексиева, член на научно жури,  

в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по професионално 

направление 3.9 Туризъм (Териториални изследвания на туризма)  

с кандидат гл.ас. д-р Елка Димитрова Дограмаджиева,  

обявен от СУ "Св. Климент Охридски" (АС, Протокол №10/17 юли 2013 г.).  

в ДВ бр. 69 / 06. 08. 2013 г. 

 

 Настоящето становище е изготвено в съответствие с изискванията на Закона за 

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

неговото приложение (ППЗРАСРБ) и Правилник за условията и реда за придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски” на 

база на изисквания за учебната, преподавателската, изследователската, административ-

ната и обществена дейност, лични впечатления. 

 

 Критерии и показатели, свързани с кандидата (чл. 24(1) ЗРАСРБ и чл. 53 (1)(2) 

ППЗРАСРБ) :  

Елка Димитрова Дограмаджиева, родена на 30.08.1973 г., е единствен кандидат по 

конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” по професионално направление 

3.9 Туризъм (Териториални изследвания на туризма) . През 1996 г. се дипломира като 

магистър по “География (География на туризма)” и втора специалност “История”. През 

2003 г. придобива  образователната и научна степен „доктор” по научната специалност 

“География на рекреацията и туризма”. 

Професионалният опит на Елка Дограмаджиева започва в Туристическа 

агенция  “Съншайнтурс” като екскурзовод на специализирани турове за културен и 

екологичен туризъм (1995-1996 г.).  Преподавателската кариера на Елка 

Дограмаджиева поставя начало в Частна езикова хуманитарна гимназия “Васил 

Златарски” като преподавател по география на английски език (1996-1997 г). Била е 

хоноруван преподавател по география (на английски език) в Балканско училище (1998-

2000 г.) и в Частна езикова гимназия “Меридиан 22” (1999-2004 г.).  

В СУ "Св. Климент Охридски" заема последователно академичните 

длъжности „асистент” (2003-2006), “старши  асистент” (2006-2007), “главен асистент”  

(2007- до момента). Като хоноруван преподавател в Международно висше бизнес 

училище - Ботевград (2004-2005) извежда лекции и семинарни занятия в бакалавърската 

програма на специалност “Туризъм”.  

 Повишавала е квалификацията си чрез участие в семинари за обучение на 

преподаватели, организирани от La Fondation pour La Formation Hoteliere (2008, 2011) ; 

он-лайн обучение „Сертифициране на качеството в екотуризма Европейски стандарт за 

екотуристически етикет”,   University of Helsinki (август - септември 2009) и EcoDestinet 

– мрежа за развитие на европейски етикет за качество на екотуристическите дестинации 
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- Сан Антонио ди Мавиньола, Италия (2009) и Международен семинар «Страните от 

зоната за черноморско икономическо сътрудничество – по-близо до Европа», 

Министерство на туризма в Република Гърция, Атина, (2005). 

  Гл. ас. д-р Елка Дограмаджиева е член на международните научни мрежи 

Science for the Carpathians (S4C) (от 2008 г.) и SEEmore (част от Mountain Research 

Initiative for SE Europe) (от 2010 г.). Член е на издателския борд на 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 (2010); участва в работна група за изготвяне на Национална стратегия за 

развитие на селски туризъм в България към Държавната агенция по туризъм (2008-2009). 

Член е на научния или организационен комитет на международни конференции “Pro 

Mountains: Tourism-Environment-Sustainable Development” Busteni, Romania (2012); 

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

Countries”, Bucharest, Romania (2011); “Sustainable Tourism Development of the 

Carpathians”, Busteni, Romania (2008); и организирани от СУ „Св. Климент Охридски” 

(2007, 2008, 2009 и 2010).  

 

Критерии и показатели, свързани с учебната дейност  (чл. 27(4) т. 1 ЗРАСРБ и 

чл. 57а(2) т. 1 ППЗРАСРБ):  

 Гл. ас. д-р Елка Дограмаджиева извежда лекции и упражнения по задължителни 

или избираеми дисциплини, свързани с конкурса за ОКС “бакалавър”: “Методи на 

научното изследване в туризма“, “Туристически ресурси”, “Развитие и актуални 

проблеми на туризма в България”; за ОКС “магистър”: ”Методи на научното изследване в 

туризма”, „Културен туризъм”, „Екотуризъм”, “Развитие и актуални проблеми на туризма 

в България”, “Туристическо райониране”, “Дипломен семинар”, ”Статистическа 

обработка и анализ на данни в туризма”. В Международното висше бизнес училище – 

Ботевград преподава по “География на туризма”.  

Гл. ас. Елка Дограмаджиева има осигурено натоварване по обявената тематика на 

конкурса.  Учебно-преподавателската заетост на гл. ас. д-р Елка Дограмаджиева за 

периода 2008/2012 г. е средно 1485 ч., а аудиторната - 480.  

 В периода 2005 – 2013 г. др. Елка Дограмаджиева е ръководила общо 25 

дипломанта, успешно защитили  дипломни работи в магистърските програми „Туризъм”, 

„Културен туризъм” и „Екотуризъм” на СУ „Св. Климент Охридски”. 

Владее отлично руски език и английски език, което в допълнителна степен 

подсилва преподавателската й дейност.  

Гл. ас. д-р Елка Дограмаджиева е високо ерудиран  университетски преподавател, 

който се отличава с прецизност и всеотдайност в работата си. 

 

Критерии и показатели, свързани с научноизследователската дейност (чл. 

27(4) т. 2 ЗРАСРБ и чл. 57а (2) т. 2 ППЗРАСРБ): 
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Във връзка с изискванията на ЗРАСРБ (чл. 27(4) т. 2) и ППЗРАСРБ (чл. 57а (2) т. 

2) за участие в конкурса гл. ас. д-р Елка Дограмаджиева е представила, извън докторската 

дисертация, 39 публикации, които 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 разработките 11 са 

самостоятелни, а 24 – в съавторство, като в 10 е водещ автор. Общият обем на 

публикациите е 1 375 страници, от които 498 страници са личен принос на кандидатката. 

Гл. ас. д-р Елка Дограмаджиева има непубликувани 14 научно-приложни разработки и 4 

доклада и презентации, с общ обем над 800 страници, от които 255 страници са неин 

личен принос. 

 

В тематично отношение приетата за оценка продукция, с която кандидатката 

участва в конкурса е в съответствие с наименованието на обявения конкурс. При 

съдържателния анализ на публикациите, те могат да бъдат обособени в три тематични 

направления, включващи: 

 

1. Териториални изследвания на туристическото развитие. (3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 

3.9, 3.11, 3.12, 3.13, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 5.1, 5.3,). 

2. Развитие и маркетинг на туристически продукти и атракции (1.1, 2.1, 3.4, 4.8, 

4.9, 3.4, 4.4, 4.7, 4.13). 

3. Туристическа политика и планиране (3.6, 3.8, 4.3, 4.10, 4.11,  4.14, 5.1, 5.3). 

 

 

 Оценката на научната продукция на гл. ас. д-р Елка Дограмаджиева откроява 

редица приноси от научен, научно приложен и приложен характер, допринасящи за 

разширяване и задълбочаване на познанията в областта на туризма. Постигнатите от нея 

научни резултати могат да бъдат представени както следва: 

- Разработени са инструменти и методики за емпирично проучване и наблюдение 

на различни аспекти на местното туристическо развитие и на ключовите субекти, 

участващи в него; система от индикатори за мониторинг на предлагането, 

търсенето и социално-икономическите влияния на туризма на общинско ниво;  

- Предложен е подход за използване на разнообразни източници на информация и 

широк набор от методи и показатели за анализ на туристическото развитие на 

различни териториални равнища, фокусирайки върху тенденциите, 

пространствените структури и процеси и ефективността на туризма на местно 

регионално и национално ниво; 

- Разработени са подходи и методи за проучване и развитие на специфични 

туристически продукти и атракции на основата на реалистичната оценка на 

ресурсния и пазарния им потенциал;  

- Създаден е теоретичен модел за разработване на екотуристически продукт;  

- Адаптирани са методика за оценка на планови документи в областта на туризма 

модели за стратегическото планиране и туристическата политика.  
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Продукцията на кандидатката е представена за обсъждане пред научната общност на 

35 научни и научно-приложни конференции и семинари, от които 26 международни, вкл. 

11 в чужбина (Румъния, Турция, Италия и Гърция). Възможността да разработва 

самостоятелни научни изследвания и работи в екип се разкрива в участието на гл. ас. д-р 

Елка Дограмаджиева в 3 изследователски проекти (от които 2 са финансирани от 

Университетския фонд за научни изследвания на СУ „Св. Кл. Охридски”, а 1 – от 

Националния фонд за научни изследвания) и 30 научно-приложни проекта (възложени от 

министерства, агенции, областни и общински администрации  като 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. 

 Изследваните проблеми са особено актуални и се отличават с ясно формулирана 

цел, задълбочено проучване и полезни за науката и практиката изводи и препоръки. 

Трудовете на гл. ас. д-р Елка Дограмаджиева са с добре структуриран езиков текст и 

композиционна схема. Стилът е ясен и недвусмислен. Логичната мисъл, присъща на 

публикациите й, допринася да се затвърди впечатлението за доброто познаване на 

изследваните проблеми. Приносите са нейно лично дело. Библиографският апарат е 

ползван коректно.  Не са констатирани заимствания от други автори. 

 

В научната продукция на кандидатката може да бъде посочена една основна 

слабост -  съществена част от публикациите са в сборници от  научни конференции и 

имайки предвид научната стойност на разработките, препоръчвам те да намерят своето 

достойно  място в международни списания. Доказателство за интереса към изследваната 

тематика са установените общо 68 цитирания в 53 източника на 16 разработки, в т.ч. 

13 публикации и 3 непубликувани доклада. 

 

Личните ми впечатления за гл.ас. д-р Елка Димитрова Дограмаджиева, са от 

2006 г. Познавам я като скромна, коректна, упорита и много трудолюбива. Тя е прецизен 

научен работник, мотивиран и ерудиран преподавател, който работи в екип с лекота и 

има силно развито чувство за отговорност. Търси възможности да усъвършенства 

преподавателските си умения и използва съвременни средства за обучение. 
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Заключение 

 

От направената проверка на представените материали по конкурса нарушения в 

процедурата не са констатирани. Спазени са изискванията на чл. 24(1), 27(4) т. 1 и т. 2 

от РАСРБ и на чл. 53(1)(2), чл. 57а(2) т. 1 и т. 2 от ППРАСРБ и Правилник за условията и 

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

Климент Охридски”. Въз основа на запознаването с документите по конкурса и оценката 

на представените публикации, могат да бъдат направени следните изводи за кандидата: 

Гл.ас. д-р Елка Димитрова Дограмаджиева, отговаря на условията за заемане 

на академичната длъжност "доцент" по критериите и показателите, свързани с кандидата 

(чл. 24(1) ЗРАСРБ и чл. 53 (1)(2) ППЗРАСРБ и Правилник за условията и реда за 

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

Охридски”  : 

 придобила е образователната и научна степен "доктор";  

 повече от две години е заемала академичните длъжности "асистент" и "главен 

асистент”. 

 

Гл.ас. д-р Елка Димитрова Дограмаджиева отговаря на условията за заемане на 

академичната длъжност "доцент" по критериите и показателите, свързани с учебната 

дейност  (чл. 27(4) т. 1 ЗРАСРБ и чл. 57а(2) т. 1 ППЗРАСРБ и Правилник за условията и 

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

Климент Охридски” 

1. Осигурена е необходимата аудиторна и извънаудиторна заетост; 

2. Чете лекции и ръководи семинарни занятия по учебни дисциплини, които са 

тематично свързани с “териториални изследвания на туризма”; 

3. Осъществява научно ръководство на дипломанти; 

4. Повишава квалификацията си чрез участие в обучения и семинари. 

 

Гл.ас. д-р Елка Димитрова Дограмаджиева отговаря на условията за заемане 

на академичната длъжност "доцент" по критериите и показателите, свързани с 

изисквания към научноизследователската дейност (чл. 27(4) т. 2 ЗРАСРБ и чл. 57а (2) 

т. 2 ППЗРАСРБ и Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и 

заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”: 

1. Представена е достатъчна по количество научна продукция, включваща 35 

публикации (вкл. част от монография, част от наръчник, 7 студии, 6 статии, 17 

доклади и 3 научно-приложни разработки), от които в 54%  е водещ автор. 

Общият обем на публикациите е 1 375 страници, с личен принос на 

кандидатката -  498 (37%). 

2. Публикациите имат безспорни научни, научно-приложни и приложни 

приноси, с които се доразвива теоретичното знание и се усъвършенства 

методическия инструментариум за решаване на значими проблеми в областта 

на туризма.  
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3. Има 7 публикации в чужбина. 

4. Участвала е в  3 научно-изследователски проект. и 30 научно-приложни 

проекта, от които  17, финансирани от международни фондове.  

5. Представени са 68 цитирания в 53 източника 

 

Въз основа на запознаването с документите по конкурса и общата ми оценка по 

критериите и показателите за учебната и научно-изследователска дейност и личните ми 

впечатления от кандидатката, с убеденост мога да заключа, че: гл.ас. д-р Елка 

Димитрова Дограмаджиева, отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ и на 

Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”  за заемане на академичната 

длъжност “доцент” по професионално направление  3.9 Туризъм (Териториални 

изследвания на туризма)  

 

 

 

Пловдив, 18.11.2013 г.    Подготвил становището: 

    
проф. д-р Йорданка Николова Алексиева 


