
СТАНОВИЩЕ 
 

по конкурс за „доцент" по професионално направление 3.9. Туризъм 
(Развитие на туристически дестинации), обявен от СУ „Св. Климент Охридски" 

в ДВ, бр.59 от 3.08.2012 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 Мариана Атанасова Асенова 
 

        1. Данни за конкурса 
        Решението за обявения от СУ „Св. Климент Охридски" в ДВ, бр. 59 от 3.08. 
2012 г., конкурс за доцент по професионално направление 3.9. Туризъм (Развитие 
на туристически дестинации), съобразно изискванията на ЗРАСБР, е от заседание 
на Академичния съвет на СУ „Св. Климент Охридски" – протокол №12 от 
11.07.2012 г. Настоящото становище е възложено с решение на научно жури – 
протокол от 17.10.2012 г. със заповед на ректора на СУ – РД38-423 от 1.10.2012 г. 
Представените документи от единствения кандидат - гл. ас. д-р Мариана 
Атанасова Асенова, редовен преподавател в катедра „География на туризма" в 
Геолого-географския факултет на СУ, отговарят на изискванията.  
 
        2. Данни за кандидата 
        Мариана  Асенова  е  „магистър” по география (1985 г.) в СУ „Св. Климент 
Охридски", редовен аспирант в Софийския университет - катедра „География на 
туризма” (1988 г.) и получава образователната и научна степен „доктор” -  
„География на рекреацията и туризма” (2012 г.). Заема академичната длъжност 
„главен асистент” в  СУ – ГГФ, където е преподавател  на редовен трудов договор 
с над 20-годишен стаж. Има допълнителна квалификация и обучение в различни 
европейски страни в областта на туризма, маркетинг в туризма и др.  В Софийския 
университет гл. ас. д-р М. Асенова води 12 дисциплини в бакалавърска и пет 
дисциплини в магистърска степен, пряко свързани с дългогодишните й научни 
интереси. Била е хоноруван преподавател в Нов български университет, в 
Международното висше бизнес училище - Ботевград и в неговата съвместна 
програма с Breda University. 

Нейният богат опит в туристическата практика включва работата й като 
председател на Съвета на директорите на ВМТ „Орбита" ЕАД; като председател 
на Съвета на директорите на „Слънчев бряг" АД; като член на Националния съвет 
по туризъм, като член на Управителния съвет на Програма „Красива България" и 
др. В Министерството на търговията и туризма и в Министерство на икономиката 
е била ресорен заместник-министър по въпросите на туризма (1997-2001 г.). 
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 Активната обществена и научна дейност на д-р Мариана Асенова, която  е 
изградила положителния й имидж в средите на туристическия бизнес, е част от 
успешната й работа в туризма с научни, професионални и обществени 
организации.  Понастоящем е председател на Българската агенция за кредитен 
рейтинг; председател на Управителния съвет на сдружение „Център за социална 
и екологична отговорност"; член е на Националната комисия по маркетинг и 
реклама към Националния съвет по туризъм.  

Автор е на самостоятелни (и в съавторство) монографии, учебници и 
студии и на над 10 публикувани научно-приложни разработки. До днес М. Асенова 
е участвала в над 30 (четири научни и 26 научно-приложни) проекта. Резултат от 
многобройните й (над 30) участия в международни и национални конференции, 
симпозиуми и семинари са публикациите и докладите, които са част от 
представената научна продукция на д-р М. Асенова. Нейната средна годишна 
учебна и аудиторна заетост в последните шест години е над 1500 учебни часа. В 
периода 1994-2012 г. гл. ас. д-р М. Асенова е била научен ръководител на над 50 
успешно защитили дипломанти. 

3. Научно-изследователска дейност 
Сред научните публикации на гл. ас. д-р Мариана Асенова, представени за 

участие в конкурс за „доцент”, са три учебника и два наръчника; 13 студии и 
статии; 21 доклади и презентации; 39 публикувани научни разработки: общо 49 на 
брой в обем от 2528 страници (с общо 754 с. изричен принос на кандидата). 
Публикациите могат да бъдат обхванати в две основни тематични направления – 
Развитие на туристическите дестинации и Устойчиво развитие на туризма. 
По групи теми публикациите в направление Развитие на туристическите 
дестинации могат да бъдат обобщени в: Маркетинг и управление на 
туристически дестинации – 12 публикации (Туристическа дестинация и 
организации за управление на туристическите дестинации, Развитие на 
туристическия продукт, Туристическо търсене и предлагане, Популяризиране на 
туристическите дестинации); в Туристическа политика и планиране на дестинации 
на различни равнища – 24 публикации; Оценка на ресурсния потенциал и анализ 
на развитието на туристически дестинации на различни равнища – 11 публикации; 
Устойчиво развитие на туризма – 15 публикации. 

Сериозното научно и най-вече практико-приложно значение на 
представените от кандидата публикации се допълва от комплексното изследване 
по различните тематични направления. Практическите резултати от изследваните 
реални проблеми, изведените конкретни предложения, апробирани в 
туристическата практика, допълват приносите на представената от д-р М. 
Асенова научна продукция. В нея задълбоченото изследване в различните 
тематични направления очертава богатия практически опит на кандидата като 
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учен, експерт и преподавател, който познава проблематиката на туристическата 
политика и  предлага обогатяващи теорията и практиката на туризма решения. 

 
4. Научни и науко-приложни приноси 
Както вече беше подчертано, няколко са конкретните групи, в които се 

обобщават тематичните направления на представените публикации и 
съответните приноси. Преди това обаче, трябва да се изтъкнат теоретико-
методологичните приноси на кандидата (в учебниците и наръчниците, където д-р 
М. Асенова е съавтор), които обогатяват съдържанието на учебните дисциплини 
и учебните материали и дават възможност да се анализират различни 
международни и национални практики.  След това, в контекста на конкретните 
тематични направления, трябва да се посочат по значимост собствените приноси 
– от темата за туристическото райониране до налагането и използването на 
регионалната марка, които отличават представената научна продукция. 

На първо място, това е Маркетинг и управление на туристическите 
дестинации, където е обобщена информацията от актуални публикации по 
въпросите, свързани с туристическата дестинация: същност и туристически 
продукт на дестинацията; териториален обхват и граници; йерархия на 
туристическите дестинации, както и за управлението на туристическите 
дестинации (1.3, 2.2, 2.4, 2.8, 2.9 и др.). Вниманието е фокусирано върху 
създаването на туристическия продукт на дестинацията, неговото качество, 
развитието на  специфични видове туризъм (1.4, 2.6, 2.12, 3.3 и др. ).  Специално 
място е отделено на комуникационните дейности, представен е цялостен анализ 
на ролята на институциите, ангажирани с маркетинг и реклама на дестинациите. 
             На второ място, в следващата група - Туристическа политика и 
планиране на дестинации на различни равнища, е представен модел на 
субектите на туристическото развитие в България с техните отговорности; 
специално внимание е отделено на туристическото райониране като инструмент 
на туристическата политика -  изведени са препоръки за решаване на 
теоретичните, методическите и практическите проблеми за туристическото 
райониране в България ; осъществени са  анкетни проучвания по адаптирана за 
българската среда методика сред общините в България - сред туристическите 
предприятия, сред организациите от неправителствения сектор, сред 
туристическите информационни центрове; изследванията и анализите, както и 
стратегическите насоки, са използвани при създаване на настоящата Национална 
стратегия за устойчиво развитие на туризма в България. Не на последно място са 
проведени широкообхватни теренни маркетингови проучвания за състоянието на 
предлагането на културен туризъм в България и др. (1.5, 2.2, 2.3, 2.8, 2.10, 3.7, 3.8, 
3.11, 3.15, 4.1, 4.2, 4.4, 4.9, 4.10 и др.). 
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            В третата група - Оценка на ресурсния потенциал и анализ на 
развитието на туристически дестинации на различни равнища, са проведени  
регионални ресурсно-оценъчни изследвания с използване на методическа рамка 
за оценка на ресурсния потенциал общо и по отделни компоненти на природната 
среда; проведени са регионални изследвания, базирани на концепциите за 
териториалната система на отдиха и туризма и модела на туристическата 
дестинация - с помощта на комбинирано използване на количествени и 
качествени методи на изследване са разкрити особеностите на туристическата 
индустрия в обхвата на конкретни общини; обоснована е необходимостта от 
създаването на система от показатели за мониторинг на туристическото развитие 
и за влиянието на туризма върху местната икономика,  върху природната и 
социалната среда (2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.11, 3.1, 3.2, 3.4, 3.8 и др.) 
            В Устойчиво развитие на туризма са представени същността, значението 
и основните виждания за необходимостта от прилагането на концепцията за 
Корпоративната социална отговорност (КСО), която все още не е достатъчно 
популярна в българската туристическа практика; в контекста на известните 
международни практики за отговорно поведение на туристическия бизнес са 
посочени добри примери за международни и национални инициативи за отговорен 
туризъм; под формата на казуси са представени примери за успешно въведени 
мерки за енергийна ефективност в различни български хотели и конкретните 
ползи от тях; представено е проведено собствено проучване и са представени 
резултатите от изследване на социалния и екологичния аспект на корпоративната 
социална отговорност в някои български хотели; предложен е набор от ключови 
индикатори за изпълнение на конкретни мерки, свързани със социалната 
отговорност и др.; предложен и тестван е набор от показатели за мониторинг на 
устойчивото туристическо развитие на общинско ниво, за да се демонстрира 
потенциалната роля на местните власти при насочване на усилията им към 
постигане на устойчиво производство и потребление в туризма (1.5, 2.5, 2.7, 2.8, 
3.3, 3.10, 3.13, 3.14, 3.16, 3.19, 3.20 и др.). 

5.Критични бележки и препоръки към кандидата 
Представената научна продукция на гл. ас. д-р Мариана Асенова, както и 

самостоятелните й изследвания, са резултат от задълбочената й научна дейност 
и експертния й опит. Факт е значимостта им в научно-теоретичен и в научно-
приложен аспект, както и доказаните професионални постижения, които са ясно 
декларирани като авторство и съавторство в посочените публикации. В този 
смисъл само някои препоръки ще допълнят мнението ми като член на журито.  

Дългогодишното участие на кандидата в редица престижни научни 
конференции и симпозиуми, както и в ключови проекти за развитието на 
българския туризъм, ми дават основание да препоръчам по-активна бъдеща 
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самостоятелна авторска изява. Опитът и резултатите от участието на д-р М. 
Асенова като водещ и член на различни изследователски екипи в практиката са 
добра основа за бъдещи учебници и монографии, от които има нужда 
университетското образование по туризъм. 

Поради изключителната актуалност на темата за корпоративната социална 
отговорност, бих препоръчала на кандидата не само да допълни представения 
списък с публикациите си с „Корпоративната социална отговорност и 
българският туристически бизнес” (автор Мариана Асенова, Сб. Туризмът – 
предизвикателства в условията на икономическа криза, Изд. НБУ, София, 2011, с. 
225-239), но и да издаде самостоятелна монография с анализ на резултатите от 
българската практика от последните години. 

 
 6. Заключение 

Предложената кандидатура е на преподавател и експерт с доказани 
изследователски качества и богата научна биография. Научните постижения на 
гл. ас. д-р Мариана Асенова, както и приложените научните разработки, са 
публичен факт, както и нейните трудове и приноси, доказани с личното име на 
автора. Познавам лично д-р М. Асенова от участие в научни конференции и 
семинари, от публикациите й, както и чрез положителните колегиални отзиви за 
нейната научна, преподавателска и обществена работа.  

Съгласно изискванията на ЗРАСБР, гл. ас. д-р М. Асенова притежава 
научната степен „доктор”, стойностна научна продукция и доказан 
преподавателски опит. Представените научни постижения на д-р М. Асенова ми 
дават основание убедено да предложа на уважаемото научно жури да й присъди 
академичната длъжност „доцент" по професионално направление 3.9. Туризъм 
(Развитие на туристически дестинации).  
 
 

 

1 декември 2012 г.     Член на научното жури: 

София                                            (доц. д-р Соня Алексиева) 

 


