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До членовете на Научното жури
по конкурса за „доцент”

към СУ “Св. Климент Охридски”, ГГФ

С Т А Н О В И Щ Е

Уважаеми членове на Научното жури,
настоящото становище е изготвено в съответствие с изискванията на Закона за развитие
на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за неговото
прилагане (ППЗРАСРБ). Процедурните изисквания за заемане на академичната
длъжност „доцент”в СУ „Св. Климент Охридски” и ГГФ са спазени.

1. Обща информация
Изготвил становището: проф. д-р Галина Кръстева Рашкова

СУ “Св. Климент Охридски”, катедра „География на туризма”
Област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки”
Професионално направление 3.9. „Туризъм (финансово управление на туристическото
предприятие)”.

Основание за написване на становището: заповед № РД 38-459/ 01.07.2016 г.
на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски” за определяне състава на научно жури по
процедура за участие в конкурс за академична длъжност „доцент”.

2. Информация за конкурса
Конкурсът за заемане на академичната длъжност „ доцент” е обявен за нуждите

на катедра „География на туризма” в ГГФ на СУ “Св. Климент Охридски” в
професионално направление 3.9. Туризъм (икономика на туризма – хотелиерство и
ресторантьорство). Конкурсът е обнародван в Държавен вестник, брой 47/21.06.2016 г.

3. Кратка информация за кандидата в конкурса
Единствената кандидатка в конкурса – гл.ас. д-р Елена Симеонава Петкова

завършва висшето си образование в СУ „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет.
По-конкретно през 2001 г. придобива ОКС бакалавър по специалността и
професионалната квалификация „стопанско управление”, а през 2002 г. ОКС магистър
по специалността „икономика” с професионална квалификация „икономист” и
специализация „финанси и банково дело”. През 2010 г. ВАК присъжда на Елена
Симеонова Петкова образователна и научна степен „доктор” по научна специалност
„икономика и управление” въз основа на дисертационен труд на тема
„Реинженерингови модели на туристическата дейност”. Владее английски и руски език.

Професионалното си развитие гл. ас. д-р Елена Петкова започва през 2006 г.
като сътрудник в Интеримпекс ООД и Бългериън Онлайн Рисърч ООД, гр. София, в
сектор маркетинг.

Началото на академичната кариера на Елена Петкова е от 2011 г. в
Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Геолого-географския факултет,
катедра „География на туризма” като главен асистент.
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4. Изпълнение на изискванията
4.1. Задължителни изисквания
Представените документи в конкурса показват изпълнение на задължителните

изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент” в Софийския университет
„Св. Климент Охридски”. Кандидатката :

 има образователна и научна степен „доктор”;
 заема академичната длъжност „главен асистент” като щатен преподавател

на основен трудов договор от 01.09.2011 г.;
 за участие в конкурса за „доцент” е представила за становище 40

публикации (в т.ч. два учебника, една самостоятелна монография, съавтор в две
монографии, 35 статии в специализирани научни издания и доклади в конференции),
които не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен
„доктор”.

Гл.асистент д-р Елена Петкова отговаря на задължителните изисквания по
ЗРАСРБ за заемане на академичната длъжност „ доцент ”.

4.2. Допълнителни изисквания
Анализът на критериите, свързани с учебната дейност, показва сериозна работа

на гл.асистент д-р Елена Петкова.
 За периода 2011 – 2015 г. гл. асистент д-р Елена Петкова има средна

аудиторна заетост 539 ч. и 1640 ч. извънаудиторна заетост. В бакалавърската степен
(редовно обучение) и магистърската степен (задочно обучение) води лекциите и
упражненията по следните дисциплини: в бакалавърската степен „Основи на
управлението” (задължителна, 30 ч лекции и 15 ч упражнения); „Хотелски операции”
(задължителна, 45 ч лекции и 15 ч упражнения); „Ресторантски операции”
(задължителна, 15 ч упражнения); „Икономика на туризма” (задължителна, 15 ч
упражнения); „Маркетинг в туризма” (задължителна - 10 ч лекции и 15 ч упражнения);
„Стратегическо планиране” (избираема, 30 ч лекции и 15 ч упражнения); в
магистърската степен „Хотелски операции” (избираема, 30 ч лекции); „Ресторантски
операции” (избираема, 30 ч лекции); „Маркетинг в туризма” (избираема - 10 ч лекции).

  Във връзка с препоръчителните критерии следва да отбележим, че гл. асистент
д-р Елена Петкова е участвала в 10 научноизследователски проекти и има 4 научни
ръководства на дипломирани магистри.

 Кандидатката в конкурса участва активно в научни форуми. Прегледът на
представения списък показва участие в 26 национални и международни конференции
в България и 8 в чужбина.

Гл. асиситент д-р Елена Петкова е изпълнила допълнителните изисквания
на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и препоръчителните критерии на ГГФ на СУ „Св. Кл.
Охридски” за заемане на академичната длъжност „доцент”.

5. Кратка характеристика на представените научни трудове
Представен е списък на публикациите за придобиване на образователната и

научна степен „доктор”, които не са предложени за становище. Гл. асистент д-р Елена
Петкова участва в конкурса за доцент с 40 публикации. Предложената за становище
научна продукция включва 2 учебника, 3 монографии (1 самостоятелна монография и
2 в съаавторство) и 35 научни статии и доклади.

Тематичното направление на публикациите на кандидатката е в сферата на
икономиката на хотелиерството и ресторантьорството. Това е тематична област, която е
актуална и значима в контекста на политиката за приоритетното развитие на туризма. В
тази връзка представените от кандидатката трудове за участие в конкурса за доцент са
на научно равнище.
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6.Синтезирана оценка на основните научни и научно-приложни приноси
В научната продукция на кандидатката в конкурса за доцент се открояват

следните значими приноси:
Първо – изследване икономическото състояние на хотелиерството и

ресторантьорството за периода 2000г.-2014г. Извършените изследвания в
представените публикации са направени от кандидатката с помощта на сравнителния
анализ на актуална статистическа информация за основни икономически показатели
като търсене, доходи, предлагане, разходи, приходи, цена, инвестиции. Проучена е
икономическата ефективност на хотелиерството и ресторантьорството на различни
равнища (европейско, национално, областно и общинско) в контекста на
конкурентоспособността и устойчивото развитие на туризма.

Второ – с помощта на проведени анкетни проучвания мнението на
управляващи субекти от настанителния сектор в Столична община са анализирани
основни предимства, проблеми от комуникационно естество и възможности за
усъвършенстване на туристическите продукти и услуги и са предложени стъпки за
подобряване на предлагането им. На основата на конкретните изследвания е представен
модел за оценка на маркетинга на туристическата дестинация, който може да се
използва за усъвършенстване дейността на предприятията в настанителния сектор и за
подобряване на местната туристическа политика.

Трето – на базата на системния подход са разработени модели на примерни
процеси на хотелиерско предприятие и са предложени съответните показатели за
извършване на техния анализ и оценка. По-конкретно разработените модели са: модел,
представящ хотелиерското предприятие като отворена система; модел на
организационно-управленската структура на хотелиерското предприятие; модел на
мисията, визията, целите и стратегиите на хотелиерското предприятие; модел на
примерни процеси и подпроцеси на хотелиерското предприятие. Посочените модели
биха могли да се използват в управлението на туристическите предприятия.

Четвърто – подчертан приложен принос за учебния процес имат двата
учебника на кандидатката: „Хотелиерски операции: основни акценти на технологията,
управлението и икономиката на хотелиерството” и „Икономика и финансово
управление на ресторантьорството”. Изданията са разработени в съответствие с
програмата на задължителните и избираемите дисциплини, включени в учебния план
на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по туризъм и на магистърските
програми към катедра „География на туризма” в СУ, и отговарят на съвременните
изисквания за качествено обучение на студентите. Основното предназначение на
учебниците е студентите да получат и обогатят знанията си за хотелиерството и
ресторантьорството, а придобитите умения за изследване на икономическите им
аспекти биха подпомогнали прилагането на техните компетенции в бъдещата им
практическа работа.

Гл. асистент д-р Елена Петкова показва необходимите научни знания, което
е аргумент в подкрепа на нейната кандидатура за академичната длъжност доцент.

7. Основни критични бележки и препоръки към кандидата
Представената за становище науча продукция на гл. ас. д-р Елена Петкова не

дава основание за сериозни критични бележки. Преподавателският си опит,
натрупаните знания, теоретичната и емпиричната информация тя успешно е използвала
при разработването на монографиите, учебниците, статиите и докладите. Бих
препоръчала в бъдеще кандидатката да задълбочи изследователската си дейност, да
търси сътрудничество с други изследователи, научно обосновано да доразвива
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тематичната област, в която работи и увеличи публикациите си в международни
издания.

8. Заключение
На основата на прегледа на представените документи и материали не са

констатирани нарушения в процедурата по конкурса. Могат да се направят следните
изводи за кандидатката:

8.1. Гл.ас. д-р Елена Петкова е единствената кандидатка в конкурса.
8.2. Чете необходимия брой лекционни курсове и семинарни занятия в ОКС

бакалавър и магистър, които тематично отговарят на обявения конкурс.
8.3. Осъществява научно ръководство на дипломанти.
8.4. Представената научна продукция, която включва монографии (една

самостоятелна и две в съавторство), два учебника, студии, статии и доклади,
публикувани в страната и в чужбина, е достатъчна по обем.

8.5. В представената информация по конкурса са посочени 38 цитирания на 16
публикации на кандидатката (13 цитирания в чужбина и 25 цитирания в България),
което показва сериозната публикационна и цитатна активност на гл.ас. д-р Елена
Петкова.

Общата оценка е, че гл. асистент д-р Елена Петкова отговаря на
задължителните изисквания на ЗРАСРБ и Правилника за неговото приложение, както
и на допълнителните препоръчителни критерии.

В заключение заявявам положителния си вот и предлагам на уважаемите
членове на Научното жури да гласуват гл. асистент д-р Елена Петкова да бъде избрана
и заеме академичната длъжност „доцент” по професионално направление 3.9. Туризъм
(икономика на туризма – хотелиерство и ресторантьорство).

.

София Изготвил становището:

24.10. 2016 г.         (проф. д-р Галина Рашкова)
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