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До Председателя на Научно жури 

Проф. д.г.н.Мария Воденска 

СУ „Св. К. Охридски” – ГГФ, 

Катедра „География на туризма” 

 

 

СТАНОВИЩЕ  

на проф. д-р Николина Попова - Димитрова,  

 

относно: конкурс за академичната длъжност “доцент”по професионално направление 
3.9 “ Туризъм” (Туристически ресурси и туристическо странознание), обявен от СУ „Св. 
К. Охридски” в ДВ бр.108/ от 17.12.2013 г. с кандидат гл.ас. д-р Вера Кирилова 
Николова) 
 

Становището е изготвено в съответствие с изискванията на Закона за развитие 

на академичния състав на Република България (ЗРАСРБ ) и Правилника за неговото 

приложение. То последователно отразява учебната и научно-изследователската 

дейност на кандидата 

1. Данни за конкурса 

Съгласно изискванията  е  приложен пакет от 12 (дванадесет) броя  документи: 

1. Автобиография в 3 екземпляра. 

2. Диплома за висше образование и приложение към нея – 3 копия. 

3. Диплома за образователна и научна степен „доктор” – 3 копия. 

4. Документ за академична длъжност – 3 копия. 

5. Удостоверение за трудов стаж по специалността – 3 екземпляра. 

6. Списък на публикации, изобретения  и други научно приложни разработки в 3 

екземпляра: 

а) списък на всички публикации; 

б) списък на публикациите, представени за участие в конкурса. 

7.  Авторска справка за приносния характер на трудовете в 3 екземпляра; 

8. Справка за цитиранията в 3 екземпляра; 

9. Медицинско свидетелство, удостоверяващо психическото и физическо здраве – 1 

оригинал и 2 копия. 

10. Свидетелство за съдимост, удостоверяващо липсата на наложено наказание 

„лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност” – 1 

оригинал и 2 копия. 

11. Три комплекта от научните трудове, представени за участие в конкурса. 

12. Копие от обявата в Държавен вестник в 3 екземпляра. 
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Решението за обявяване на конкурса е взето на заседание на ФС на ГГФ- СУ „Св. 

К. Охридски” (протокол № 1/21. 01. 2014 г.) и в съответствие с Правилника за развитие 

на академичния състав в СУ „Св. К. Охридски”. 

Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ. 

По конкурса има един кандидат: гл.ас. д-р Вера Кирилова Николова 

От направения преглед на представените документи във връзка с обявения 

конкурс за „доцент” няма допуснати нарушения по прилагането на Правилника за  

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

длъжности в СУ „Св. К. Охридски”.  

По обявения конкурс за „доцент”, по професионално направление 3.9 Туризъм 

(Туристически ресурси и туристическо странознание), е представил документи само 

един кандидат - гл.ас.  д-р Вера Кирилова Николова 

Становището е възложено с решение на Научно жури, сформирано със заповед 

на Ректора на СУ „Св. К. Охридски”.  РД 38 – 31/28.01.2014 г. 

Становището е изготвено в съответствие с изискванията на Закона за развитие 

на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за неговото 

приложение (ППЗРАСРБ). 

2. Данни за кандидата в съответствие със законовите изисквания 

Гл.ас. д-р Вера Кирилова Николова е родена на 26.07.1959 г. Висшето си 

образование завършва през 1990 г. в  СУ „Св . К. Охридски” с  ОКС „магистър” по 

География на стопанските отрасли и комплекси. През 2007 г. й е присъдена 

образователната и научна степен “доктор” по География на рекреацията и туризма от 

СУ „Св . К. Охридски”.  

Представените документи свидетелстват за дългогодишен опит - над 23 години в 

преподавателската  и научно-изследователска  дейност, свързана с  туризма и 

географията и обосновават положително становище по кандидатурата на гл.ас.  д-р 

Вера Кирилова Николова В подкрепа на изразеното положително становище   са 

приведените по-долу съображения.  

3. Научно - изследователската дейност на кандидата 

 По конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент” гл.ас.  д-р Вера 

Николова е представила 24 публикации: 1 учебник; 1 научна статия на английски език; 

2 части от монографии в съавторство, 2 студии, 4 статии (едната  е в съавторство и на 

английски език), 13 доклада от научни форуми (един - в съавторство, и един- на 

английски език). Списъкът на публикации включва и едно резюме, и една презентация 

(и двете са в съавторство и са на английски език). Самостоятелните публикации на 

кандидата надхвърлят половината от трудовете – 17 броя. Седем от публикациите са в 

съавторство, като в 4 от тях гл.ас. д-р  Вера Николова е водещ автор. Всички 

представени 24 труда се приемат за участие в конкурса. Общият им обем е 582 стр., с  

личен принос на кандидата 476 стр. Едната от двете монографии е под печат и е 

изключена от общия обем страници. 

Четири от  публикациите са на чужд език, а 2 – отпечатани в чуждестранни 



3 

 

издания.  
 Трудовете на кандидата са познати на специализираната академична общност, 

Авторът е представил справка за забелязани 2 цитирания (от представените за  

конкурса научни трудове) в Google Scholar, Google books and Google web,   21 цитирания 

върху 11 научни публикации, съхранени в собствен архив. Има и 3 индексирани  

публикации  в националната библиография на България след придобиване на НОС  

«доктор».  

Научно-изследователската продукция  на гл.ас. д-р  Вера Николова се отличава 

със следните особености:  

- Основният изследователски интерес е насочен към териториалните 

аспекти на развитие на туризма на регионално ( България и Европа) и трансгранично 

ниво, вкл. от позиция на новите форми на териториална организация на туризма 

основаващи се на прилагане на интегриран транснационален подход; 

- Траен изследователски интерес към проучване на ключовия фактор за 

териториална локализация на туризма – ресурсния потенциал и неговата 

трансформация в туристически продукт, както и ролята му за развитие на 

туристическите дестинации, най-вече на локално ниво (3.2.2, 4.1, 4.2, 4.10,  4.11.);. 

- Подчертан регионален фокус върху културно-историческото и религиозно 

наследство и свързаните с тях видове туризъм в Родопите – най-вече Смолянска 

област, но и начален интерес в сферата на медицинския туризъм на база на 

хидротермални води (3.2.2, 4.1, 4.2, 4.10,  4.11.); 

- Тематично фокусиране  на изследователската дейност в сравнително 

ново направление в съвременната теория и практика на туризма в България, а именно 

културния  туризъм и неговите разновидности (религиозен, културно-познавателен 

туризъм(1.1, 3.2.2, 3.2.3, 4.3, 4.4, 4.6, 4.10);  

- Основни аспекти в изследователската дейност на кандидата обхващат и 

маркетингови модели (поведенчески)  на управление в културния туризъм между 

България  и Гърция (3.1.1, 3.1.2); 

Научната продукция на кандидата по конкурса е с подчертан тематичен фокус,  

целенасоченост, аналитичност и конструктивност на проучванията, свързани  с 

посочената по-горе тематична рамка.  

Приведените по-горе обстоятелства говорят в полза на кандидата като ясна 

разпознаваемост на личния му принос в представените трудове за участие в конкурса 

Представата за изследователския капацитет на кандидата се допълва от 

участието му в  национални и международни изследователски проекти, ( общо 12), 

седем от  котито са международни.   

 Кандидатът за доцент има и 15 участия в научно-приложни конференции, от които 

1 в чужбина. 

Като основни пропуски в научната продукция на кандидата могат да се посочат 

ограниченият брой публикации на чужд език при условие, че авторът поддържа 
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интерес към регионални (международни) изследвания, както и ограниченият интерес 

към теоретико - методичните  аспекти на изследванията в  областта на интерес.  

 

Между основните приноси на автора в представените трудове следва да се 

посочат:  

1. Очертани са  насоките за научни изследвания в областта на културния туризъм, 

свързани с решаване на проблема за комплексно използване на културно-

историческите ресурси, а така също и на хидроминералните ресурси и винения  

туризъм; 

2. Трайният регионален интерес към  областта на Родопите придава подчертан 

конструктивен характер на разработките, превръщайки ги в практически инструмент за 

действие; 

3. Предложен е маркетингов модел (поведенчески)  на управление в културния 

туризъм между България  и Гърция, който може да се използва като примерен при 

туристическото сътрудничество и с други съседни на България страни; ; 

4. Фактологичен принос в теорията на туризма в България в резултат от 

емпиричните изследвания на туризма в Родопите; 

5. Обоснована е експертна позиция за нов  практически подход към 

трансграничното сътрудничество в областта на туризма между България и Гърция; 

6. Представен е модел за комплексно проучване на туристическото развитие на 

дестинационно ниво (регионално). 

 4. Учебно- преподавателска дейност 

Гл.ас д-р Вера Николова постъпва в катедра География на туризма през юни 

2011 г. след конкурс. През последните три години нейната средна аудиторна заетост 

възлиза на 1188 ч. , а учебната натовареност - 3482 ч. Годишната аудиторна 

натовареност надхвърля норматива от 300 часа в СУ „Св. К. Охридски”. 

 Кандидатът за доцент е водил семинарни занятия и лекционни курсове по  9 

дисциплини (задължителни и избираеми). пред студенти от ОКС „Бакалавър” и ОКС 

„Магистър” по специалностите „Туризъм”, „Културен туризъм”, „Екотуризъм”, „Туризъм 

след професионален бакалавър”. 

Преди постъпването на работа в СУ „СВ. К. Охридски” гл.ас. д-р Вера Николова е 

преподавала в ПУ „Паисий Хилендарски” – Филиал – Смолян и във ФИФ – Магистърска 

програма „Културен туризъм и културно проектиране”.   

За целия преподавателски стаж тя е ръководила 35 дипломанти – магистри, 6 от 

които, след постъпването в СУ „Св. КV Охридски” 

Професионалната характеристиката на гл.ас. д-р Вера Николова се допълва и от 

активното й участие в национални и международни научни форуми. Ползва се с 

авторитет в академичните и делови среди от туристическата практика.  

Кандидатът осъществява активна обществена дейност. Тя е член на БАЕТ 

(Българска асоциация на експертите в туризма), участва активно в организацията на 
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национални научни форуми с международно участие и в редколегии на издаваните 

Сборници  с доклади. 

Ще  отбележа и личните си  впечатления от преподавателската и 

изследователската  дейност на гл.ас. д-р Вера Николова, отличаващи се категорично с  

високи критерии и отговорност. Те е преподавател, впечатляващ студентите  с  

умението да свързват теоретичните знания с реалните проблеми на туристическата 

практика и да  изразяват критично-аналитично отношение към тях. 

  

Участието на кандидата в конкурса е съобразено с изискванията на чл. 24 (1), (2) 

от ЗРАСРБ и чл. 53 (1) (2) от ППЗРАСРБ. 

Заключение 

 

От направената проверка на представените материали за конкурса, нарушения в 

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

от ЗРАСРБ и на чл. 53(1)(2) и чл. 57а(2) т. 1 и т. 2 от ППЗРАСРБ. 

От детайлната проверка на документите на кандидата по конкурса и 

представените от него публикации, могат да бъдат направени следните изводи: 

1. В конкурса той е единствен кандидат; 

2. Притежава образователната и научна степен „доктор“ 

3. Заема академичната длъжност „главен асистент“ във висшето училище, 

обявило конкурса; 

4. Осигурена му е необходимата аудиторна заетост; 

5. Кандидатът има публикуван учебник; 

6. Изнася лекции и упражнения по девет дисциплини в ОКС „Бакалавър“ и в 

ОКС „Магистър“;  

7. Бил е научен ръководител на 35 дипломанти;   

8. За участие в конкурса е представена  достатъчна по обем, несвързана с 

докторската дисертация, научна продукция.  

9. Документирани са 21 цитирания на кандидата от други автори. 

 
На основата на посочените по-горе обстоятелства подкрепям безрезервно 

кандидатурата на гл.ас. д-р Вера Николова по конкурса за “доцент” по професионално 

направление 3.9 “Туризъм” (Туристически ресурси и туристическо странознание). 

 
София, 
08.04.2014 г.     Изготвил становището: 
      (проф. д-р Николина Попова-Димитрова) 
 


