
СТАНОВИЩЕ 

 по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по научно направление  

3.9 „Туризъм” (Туристически ресурси и туристическо странознание),  

обявен в ДВ, бр. 108 от 17. 12. 2013 г.,  

гл.ас. д-р Вера Кирилова Николова 

от доц. д-р Красимира Кръстанова – катедра Етнология,  

Философско-исторически факултет на Пловдивски университет Паисий Хилендарски 

 

Гл.ас. д-р Вера Кирилова Николова участва в обявения в ДВ, бр. 108 от 17. 12. 

2013 г конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по научно направление 

3.9 „Туризъм” (Туристически ресурси и туристическо странознание). Тя е единствен 

кандидат по конкурса. Нейната научна подготовка и преподавателска практика 

съответстват на тематичната насоченост на професионалното направление, което е 

видно както от приложената автобиография, така и от всички представени от кандидата 

справки, документи и публикации. Те са в съответствие с изискванията за участие в 

конкурса, регламентирани в ЗРАСРБ, Правилника за неговото приложение и 

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

академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”, както и от приетите специфични 

изисквания на Геолого-географски факултет.  

Нейната магистърска степен е в областта на географията на стопанските отрасли 

и комплекси, а докторската й теза е насочена към географията на рекреацията и 

туризма. Научната продукция, която гл. ас. Вера Николова представя за участие в 

конкурса, съдържа 24 публикации, включващи части от 2 монографии (едната под 

печат),  1 самостоятелен учебник, 2 студии, 4 статии, 13 доклада, 1 публикувано резюме 

и 1 презентация, публикувана в интернет. 7 броя от научните публикации са в 

съавторство, като в 4 от тях кандидатът е водещ автор. 4 от публикациите са на чужд 

език, като 2 от тях са публикувани в чужбина, а 1 студия е двуезично издание (на 

български и гръцки език). Всички включени за участие в конкурса публикации са извън 

продукцията, представена за придобиване на образователната и научна степен 

„доктор”. 

Учебна и преподавателска дейност 

 Гл. ас. д-р Вера Николова има дългогодишен опит в преподавателската работа – 

след завършване на висшето си образование 3 години тя работи като учител по 

география и история, над 20 години преподава във филиал Смолян на ПУ „Паисий 



Хилендарски“, като член на катедра Туризъм и икономика, а от 2011 г. е главен 

асистент в Катедра География на туризма в  СУ „Св. Климент Охридски“. В последните 

години тя е разработила 4 авторски лекционни курсове за бакалавърска степен 

(Туристически ресурси, География на туризма в света, География на туризма в 

България, Специализирани видове туризъм) и 5 – за магистърска степен (Туристически 

ресурси, География на туризма в света, Управление на културно-туристическите 

атракции, Управление на рекреационната среда, Природни туристически ресурси) за 

СУ „Св. Климент Охридски“. Вера Николова е ангажирана като преподавател с още 12 

курса в други висши училища – ПУ „Паисий Хилендарски“, ВУАРР – Филиал 

Пазарджик. От 2008 г. тя преподава в магистърска програма Културен туризъм и 

културно проектиране, където тя разработи учебни програми по дисциплините 

„Въведение в туризма. Видове туризъм“, „Туроператорска, агентска и транспортна 

дейност“, „Културен туризъм, културни маршрути, културни коридори“. Личните ми 

впечатления от нейната преподавателска работа са отлични – тя прилага иновативни 

подходи в сферата на обучението и включва резултатите от своите научни разработки в 

лекционните си курсове. Това я прави и един от предпочитаните преподаватели за 

студентите, които намират нейната работа за интересна и полезна.   

Д-р Вера Николова е научен ръководител на 6 дипломанти в Софийски 

университет в двете изпитни сесии през 2013 г. За времето, когато тя работи във 

Филиала на ПУ „Паисий Хилендарски” – Смолян (2004-2013 г.) тя ръководи успешно 

защитили 29 дипломанти. Под нейно научно ръководство са публикувани 2 студентски 

разработки във Филиала на ПУ „Паисий Хилендарски” – Смолян. В своята 

професионална биография тя е забравила да впише и 2 успешно защитили дипломните 

си работа студенти от Магистърска програма „Културен туризъм и културно 

проектиране“.  

В момента д-р Николова участва в Националната комисия към МОН по 

организиране и провеждане на Олимпиада по география и икономика.  

Научна дейност и работа по изследователски и приложни проекти 

Научната продукция, включена от д-р Вера Николова за участие в обявения 

конкурс обхваща актуална проблематика, която може да се групира най-малко в три 

взаимно свързани области: едната се отнася към изследванията на регионалното и 

трансграничното туристическо развитие. Вниманието се насочва към ресурсния 

потенциал на туризма, създаването на различни модели в туризма, развитието на 

туристическите дестинации, както и създаването на туристическия продукт и неговата 



диверсификация. Втората област покрива научните й интереси културно-историческо 

наследство и неговите възможности за развиване на специфични видове туризъм на 

национално, регионално и локално равнище. Принос в научното дирене е моделът на 

балканските дестинации в регионалното туристическо развитие. По емпиричен 

материал от Македония и Сърбия тя показва ролята на близостта в културното и 

историческо развитие, религиозната и етническа принадлежност и общи икономически 

интереси като фактор за развитието на туристическите дестинации в едно общо 

териториално пространство. Третата важна област се свързва с маркетинговите 

проучвания, които допълват теоретичните занимания, като им придават и 

приложимост. 

Нейните работи са с принос в интердисциплинарните разработки, където тя 

използва  източници и съвременни публикации от различни научни области – история и 

етнология, културология, етномузикология и т.н., за да ги приложи към сферата на 

туризма. Важно значение има и въвеждането в обръщение на богат емпиричен 

материал, свързан с нейните лични теренни изследвания, работа с архиви и музейни 

колекции. Специално бих искала да отбележа нейната работа в изследователския 

проект на екип към Центъра за антропологични и етносоциологически изследвания на 

Пловдивския университет „Културното наследство – ресурс за местно устойчиво 

развитие“, където д-р Вера Николова участва успешно в научното изследване с принос 

в разработването на интердисциплинарната проблематика. Тя успешно прилага методи 

за изследване в социалните и хуманитарните науки, за да може да интерпретира 

статистически данни и анкетни проучвания по един задълбочен начин. 

Резултатите от научноизследователската работа са значими, за което говорят и 

цитиранията на нейните статии и студии от автори, работещи в областта на туризма – 

посочени са 21 цитирания на 11 от нейните работи. 

  Опитът на гл. ас. д-р Вера Николова се обогатява с работата й по 

научноизследователски и приложни проекти, финансирани от международни и 

национални програми. Нейното участието в практико-приложни конференции и 

семинари с презентации дава своя принос в дискусията върху актуални въпроси, които 

стоят пред развитието на туризма в съвременността. Научните й интереси изцяло са 

насочени към съвременната проблематика, свързана с изследванията върху 

териториално-регионално и локално на специализираните видове туризъм и ресурсите 

за тяхното развитие и създаване на класификационни схеми и модели за развитие; 

разработването на регионални  и местни туристически продукти и атракции; 



проучванията на туристически дестинации на ниво региони и страни. Вера  Николова е 

активен член на Българската асоциация на експертите в туризма и се включва в 

популяризирането на научните знания и обмяната на опит чрез  организирането на три 

международни и национални конференции и четения (2002, 2007 и 2009), както и в 

редакционна колегия на Сборник с доклади от Юбилейна научна конференция (2007). 

През 2003-2004 г. е член на работна група по създаване на Национална стратегия  за 

екотуризъм в екорегион Западни Родопи.  

Лично мнение и заключение 

Познавам гл. ас. д-р Вера Николова от десетина години и следя нейната работа в 

научната сфера още от разработката на докторската й теза. Виждам една 

последователност и задълбоченост в научните й интереси, което допринася за нейното 

израстване. Бих искала да обърна внимание и на нейната научна и човешка етика и 

коректност, както в научните й занимания, така и в работата й в екип.  Представената 

научна продукция е с високо професионални качества. Учебната и преподавателска 

работа е на изключително високо равнище и допринася за създаване на квалифицирани 

кадри в областта на туризма.  

Оценявам високо качеството на научно-изследователската и публикационната 

дейности, както и на преподавателската и научно-организационна активност на гл. ас. 

д-р Вера Николова. Заявявам убедено, че тя 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 и призовавам Научното 

жури да избере гл.ас. д-р Вера Николова на академичната длъжност „доцент“ по научно 

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

Това становище е изготвено в съответствие с изискванията на Закона за развитие 

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

приложение (ППЗРАСРБ). Тя е съобразена с изискванията за изследователската, 

учебната, преподавателската, административната и обществена дейност, лични 

впечатления от кандидата, мнения, препоръки и бележки по дейността и постиженията 

му. 

 

13.04.2014 

Пловдив      доц. д-р Красимира Кръстанова 


