
РЕЦЕНЗИЯ 

по конкурс за „доцент" по професионално направление 3.9. Туризъм (Туристически 
ресурси и туристическо странознание), обявен от СУ „Св. Климент Охридски" по научно 

направление 3.9 „Туризъм”, обявен в ДВ, бр. 108 от 17. 12. 2013 г. 
 

от доц. д-р Соня Алексиева, департамент „Бизнес администрация” в Нов български 
университет, член на жури в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” от  д-

р Вера Кирилова Николова 
 

        1. Данни за конкурса 

Решението за обявения от СУ „Св. Климент Охридски" в ДВ, бр. 108 от 17. 12. 2013 
г., конкурс за „доцент" по професионално направление 3.9. Туризъм (Туристически 
ресурси и туристическо странознание), съобразно изискванията на ЗРАСБР, е от заседание 
на ФС на ГГФ - СУ „Св. К. Охридски” (протокол № 1/21. 01. 2014 г.) в съответствие с 
Правилника за развитие на академичния състав в СУ „Св. К. Охридски”. Настоящата 
рецензия е възложена с решение на Научно жури, сформирано със заповед на Ректора на 
СУ „Св. К. Охридски”.  РД 38 – 31/28.01.2014 г. 

Представените документи от единствения кандидат - д-р Вера Кирилова Николова, 
редовен преподавател в катедра „География на туризма" в Геолого-географския факултет 
на СУ, отговарят на изискванията.  
 

        2. Данни за кандидата 

Вера Николова  е  „магистър” по „География на стопанските отрасли и комплекси” 
(1990 г.) в СУ „Св. Климент Охридски”, получава образователната и научна степен 
„доктор” по „География на рекреацията и туризма” (2007 г.)  - СУ „Св. Климент 
Охридски”. От 2011 г. заема академичната длъжност „главен асистент” в  Катедра 
„География на туризма” в  Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, 
където е преподавател  на редовен трудов договор.  

Има над 23 години преподавателска и научно-изследователска дейност 
последователно в Катедра „История и география”,  Катедра „Социално-икономически 
науки”, Катедра „Стопански науки” и Катедра „Туризъм и икономика” на ПУ „Паисий 
Хилендарски” – Филиал – Смолян и др. Хоноруван преподавател е във ФИФ – 
Магистърска програма „Културен туризъм и културно проектиране „ПУ „Паисий 
Хилендарски” от 2008 г.  

В  момента в СУ „Св. Климент Охридски” гл. ас. д-р Вера Николова води лекции и 
упражнения в седем дисциплини в бакалавърска и в магистърска степен. 
Професионалната й квалификация и опит включват дългогодишна преподавателска  и 
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научно-изследователска  дейност, свързана с  туризма и географията, както и с много 
академични и приложни изследвания в областта на туризма като преподавател в СУ. Д-р 
В. Николова има богат практически опит в работа с програми и проекти за обучение на 
кадри в туризма, маркетингови проучвания, социологически проучвания, вкл.  в 
проучвания, свързани със специализирани видове туризъм, главно с културен и 
религиозен туризъм. Участвала е в проучвания, свързани с развитието на туризма на 
регионално и локално ниво, както и трансграничното сътрудничество в областта на 
туризма и обучението. Особено ценен е нейния дългогодишен опит в практическото 
обучение на студенти по туризъм – организиране на студентски теренни практики и 
стажантски програми и стажове. 

Нейната активна научна и обществена дейност през годините включва активно 
участие в работата на различни експертни групи, научни и организационни комитети, 
комисии и др. Член е на редакционната колегия на сборник с доклади от Юбилейна 
научна конференция „Науката образованието и времето като грижа” (част 5) „Туризъм, 
икономика, география”, Смолян, 2007 г.. Член е на организационните комитети на 
Международни и Национални конференции и четения, организирани от Филиала на ПУ 
„Паисий Хилендарски” - Смолян (2002, 2007, 2009 г.), на Националната комисия по 
организиране  и провеждане на Олимпиадата по География и икономика към МОН (2013 – 
2014 г.), на работната група по създаване на Национална стратегия за екотуризъм за 
екорегион Западни Родопи (2003 - 2004 г.). 

Автор е на над 25 публикации, както и на 13 доклада от научни форуми. Участието 
в тях е представено, както следва: 15 научно-приложни конференции и семинари, от които 
14 са национални (12 с международно участие) и един в чужбина. В разглежвания период 
е участвала в осем практико-приложни конференции и семинари с различни презентации 
и дискусии. В периода от започване на работа в СУ до момента, има шест успешно 
защитили дипломанти (2013 г.), във Филиала на ПУ „Паисий Хилендарски” – Смолян 
(2004-2013 г.), 29 нейни дипломанти са защитили дипломни работи. Под научното 
ръководство на д-р В. Николова са публикувани две студентски разработки във Филиала 
на ПУ „Паисий Хилендарски” – Смолян (2000-2002 г.). 

 
3. Научно-изследователска дейност 
Научните интереси на д-р Вера Николова, свързани с  професионалния опит и 

преподавателската й дейност във висшите училища, включват изследвания на 
териториално-регионално и локално на специализираните видове туризъм и ресурсите за 
тяхното развитие - създаване на класификационни схеми и модели за развитие; 
разработване на регионални  и местни туристически продукти и атракции; проучване на 
туристически дестинации на ниво региони и страни.  

Автор е на 24 публикации (четири на чужд език) – 17 самостоятелни, на монографии, 
студии и учебник, както и на 13 доклада от научни форуми. Представените самостоятелни 
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и в съавторство публикации (в четири като водещ автор) са рецензирани от хабилитирани 
преподаватели и са отпечатани в български научни сборници и специализирани издания. 
Общият обем на публикациите е 582 стр., от които 476 са авторски страници. Приета за 
публикуване е монографията „Подходи към изследванията на туристическото развитие в 
планински територии” (в съавторство) в УИ „Св. Кл. Охридски”. От представената 
справката за цитиранията на д-р В. Николова се доказва, че две от научни публикации, 
представените за  конкурса са цитирани в Google Scholar, Google books and Google web. В 
собствен архив са установени и представени 21 цитирания, в националната библиография 
са индексирани три публикации след придобиване на научната и образователна степен 
„доктор” след 2007 г., от тях: един доклад и две статии. 

Прегледът на представените публикации откроява основния изследователски 
интерес на кандидата: проучване и анализ на териториалните аспекти на развитие на 
туризма на регионално (България и Европа) и трансгранично ниво; дългогодишни 
наблюдения и конкретен изследователски интерес към проучване на ключовия фактор за 
териториална локализация на туризма (ресурсния потенциал и неговата трансформация в 
туристически продукт); задълбочено изследване на развитието на туристическите 
дестинации и видовете туризъм в Родопите (културно-историческо и религиозно 
наследство); проучване на възможностите за развитие на културния туризъм и неговите 
подвидове в региона; анализ на ресурсния потенциал и фокусиране върху проблемите и 
тенденциите в развитието на туризма в Смолянска област; анализ на туристическата база в 
посочената дестинзция с акцент върху специфичните традиции и култура като са част от 
туристическото предлагане;  маркетингови  проучвания и анализи, свързани с 
наследството, както и върху проблематиката на практическото обучение в туризма на 
студентите от специалност „Туризъм” във висшите училища в страната и др. 

Сред известните публикации, които се отличават с публичен личен принос на 
автора са резултатите от дългогодишните изследвания на д-р В. Николова, свързани с 
нейния траен интерес към регионалното туристическо развитие и локалното културно-
историческо наследство. Те правят разпознаваемо нейното име на научен изследовател, 
който упорито и целенасочено се фокусира върху ресурсния потенциал на туризма в 
Родопите, върху туристическия обмен между граничните райони и свързаните с него 
възможности за създаване на общи продукти и обща реклама на България и Гърция на 
конкурентния туристически пазар на Балканите. Изследваните от кандидата тематични 
направления подкрепят категорично неговото развитие и професионални успехи в 
научното познание в професионалното направление 3.9 „Туризъм”. 

Могат да бъдат посочени и някои  пропуски и препоръки към научната продукция 
на кандидата, които в никакъв случай не  омаловажават неговите признати в научната 
общност изследвания, както и научни, и практико-приложни приноси: 
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- въз основа на дългогодишните проучвания и опит на кандидата в областта на 
специализирани видове туризъм в Родопите, е необходимо да се обобщят неговите 
авторски изследвания и да се издадат самостоятелни монографии, които ще обогатят 
научната продукция, но и ще бъдат от изключителна полза за студентите по туризъм във 
времето на все по-нарастващ интерес към Родопите като целогодишна дестинация; 

- препоръчвам настоятелно събирането, анализирането и издаването на своеобразен 
наръчник за добри практики, реализирани в трансграничните територии, представянето на 
успешни международни проекти по различни програми, в които кандидатът има 
признанието на професионалната общност, не само с теоретично, но и практическо 
участие през последните години. 

- кандидатът трябва да бъде по-активен в авторското си присъствие в чуждестранни  
издания, научни сборници, списания и др., които ще разширят представянето на 
изследванията му в посочените тематични направления. 

4. Научни и науко-приложни приноси  

В контекста на посочените конкретни тематични направления, трябва да се откроят 
по значимост собствените приноси на д-р В. Николова – от темата за териториалните 
аспекти на развитие на туризма на регионално  и трансгранично ниво до териториална 
локализация на туризма (ресурсния потенциал и неговата трансформация в туристически 
продукт). Няколко са конкретните групи, в които се обобщават тематичните направления 
на представените публикации и съответните научни приноси: 

1. В проучването на развитието на специализирани видове туризъм в България са 
изведени насоките за научни изследвания в областта на културния туризъм (комплексно 
използване на културно-историческите и хидроминералните ресурси и др.); 

2. Проучени са задълбочено състоянието и проблемите на развитие на видовете 
алтернативни форми на туризъм в България (културен, религиозен, еко туризъм и др.) 
като особено внимание се обръща на ключови понятия като материално и нематериално 
културно наследство; 

3. Доказва се значението на културния туризъм като възможна алтернатива за местно 
развитие чрез анализиране на особеностите на базата на проучваните ресурси и създаване 
на атрактивни туристически продукти чрез използване на различни методи на изследване 
и обработен богат емпиричен материал; 

4. Проучено и анализирано е туристическото предлагане и туристическото търсене на 
регионално и локално ниво с акцент върху особеностите на трансграничните територии и 
тяхната специфика; доказана е възможността за варианти на предлагане на трансгранични 
продукти реализирани добри практики с лично участие на кандидата; 

5. Въз основа на дългогодишни наблюдения и проучвания в трансгранична среда, е 
анализирано развитието на Балканските дестинации като модел за регионално 
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туристическо развитие като се предлагат на модели за регионално туристическо развитие 
и др. 

     Познавам В. Николова като учен и колега, който се ползва с уважение и респект 
сред научните и професионални среди в туризма. Нейната научно-изследователска 
дейност, както и дългогодишния й практически опит в „запазен” териториален обхват в 
туризма, е пример за експерт с име, позиция  и изключителна отдаденост в развитието на 
Родопите като туристическа дестинация. 

 
       Заключение  

  През последните над 20 години д-р В. Николова защитава последователно и 
задълбочено значимостта на своята научна продукция и успешна преподавателска работа. 
От 1991 г. до днес гл. ас. д-р Вера Николова разширява и обогатява основната област на 
научните си интереси. Представената научна продукция съдържат безспорни научни и 
практико-приложни приноси, които са свързани с позитивните промени в развитието на 
българския туризъм. Професионалният й интерес е насочен към важни и актуални за 
науката проблеми в развитието на приоритетен за българската икономика отрасъл.  

Всичко това доказва по категоричен начин, че д-р В. Николова притежава 
необходимите професионални, експертни и изследователски качества да придобие 
академичната длъжност „доцент”. 

Като оценявам положително научно-теоретичните и научно-приложните приноси 
на гл. ас. д-р Вера Николова, съгласно изискванията на Закона за развитие на академичния 
състав в Р България, предлагам на уважаемото научно жури да й присъди научното звание 
„доцент” по професионално направление 3.9 „Туризъм” (Туристически ресурси и 
туристическо странознание). 

 

14 април 2014 г.                                            Член на жури:   

София                                                                                   (доц. д-р Соня Алексиева)  

  

 

                                                                                

 


