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УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО 
СТОПАНСТВО 

UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD 
ECONOMY 

 
С Т А Н О В И Щ Е 

 
От: проф. д-р Таня Петрова Парушева 
УНСС – София, катедра „Икономика на туризма” 
Област на висше образование: 3. „Социални, стопански и правни науки” 
Професионално направление: 3.8. „Икономика” 
Научна специалност „Икономика и управление (глобализация в туризма)” 
 
Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” 
професионално направление 3.9. „Туризъм (икономика на туризма – хотелиерство 
и ресторантьорство)” 
 

1. Информация за конкурса 
Конкурсът е обявен за нуждите на катедра „География на туризма” към 

Геолого-географски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 
съгласно Решение на АС от 25.05.2016 г., Протокол № 8. Обнародван е в Държавен 
вестник, брой 47 / 21.06.2016 г. Участвам в състава на Научното жури по конкурса, 
съгласно Заповед на Ректора на СУ. 

 
2. Кратка информация за кандидата в конкурса 
Единствен кандидат в конкурса е гл. ас. д-р Елена Симеонова Петкова. 

Родена е през 1978 г. Завършва висше образование в СУ „Св. Климент Охридски”, 
ОКС „Бакалавър”, специалност „Стопанско управление” (Диплома Серия А – 2000 
СУ, № 147817). Продължава обучението си в ОКС „Магистър”, специалност 
„Икономика”, специализация „Финанси и банково дело” и придобива 
професионална квалификация „Икономист” (Диплома Серия А – 2002 СУ № 
161262). Защитава дисертационен труд на тема „Реинженерингови модели на 
туристическата дейност” и придобива ОНС „доктор”, по научна специалност 
05.02.18. „Икономика и управление ”(Диплома № 34557 / 29.11.2010 г., ВАК). 

В периода 2003 – 2015 г. има проведени 13 специализации и 
краткосрочни обучения, организирани от международни организации, СУ „Св. 
Климент Охридски” и Университета за хранителни технологии. Притежава 
сертификати за участие. Владее отлично английски и руски език. 
Професионалното й развитие започва като сътрудник обработка на данни в 
Интеримпект ООД и Бългериън Онлайн Рисърч ООД, гр. София. 

 
3. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност 
Кандидатът в конкурса отговаря на задължителните условия по ЗРАСРБ 

(чл. 24) и на Правилника за условията и реда за заемане на академичната длъжност 
„доцент” в СУ „Св. Климент Охридски” (чл. 105). 
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 Има придобита ОНС „доктор” по научна специалност 05.02.18. 
„Икономика и управление” (Диплома № 34557 / 29.11.2010 г., ВАК). 

 Заема академичната длъжност „главен асистент” в СУ „Св. Климент 
Охридски” повече от 2 години. (Трудов договор № РД 22-1645 / 01.09.2011 г.). 

 За участие в конкурса за „доцент” е представила за рецензиране 
публикуван монографичен труд и 39 публикации в специализирани научни 
издания, които не повтарят представените за придобиване на образователната и 
научна степен „доктор”. 

Гл. ас. д-р Елена Петкова е изпълнила допълнителните показатели на 
Правилника за условията и реда за заемане на академичната длъжност „доцент” в 
СУ „Св. Климент Охридски” (чл. 111, ал.2), съгласно ЗРАСРБ (чл. 15, ал. 1) и 
ППЗРАСРБ (чл. 53, ал. 2) и препоръчителните критерии на Геолого-географския 
факултет за академичната длъжност „доцент”. 

Анализът на критериите, свързани с учебната дейност показва: 
 Средно за периода 2011 – 2015 г., кандидатът има изпълнена 1640 часа 

учебна заетост и 1101 часа извънаудиторна заетост в СУ. Подготвила е нов курс 
лекции по съществуващи програми на 5 дисциплини и нови практически 
занятия по съществуващи програми на 6 дисциплини. Съвместно с проф. д-р 
Галина Рашкова е разработила програма за нова учебна дисциплина „Икономика 
на туризма”. Прилага иновативни и интерактивни методи на преподаване. 
Осигурява занимания в практическа среда извън СУ „Св. Климент Охридски”. 

 За нуждите на учебния процес има публикувани 2 самостоятелни 
учебника (№№ 1 и 2 от приложения списък). 

 Осъществява активна работа със студентите. Била е научен 
ръководител на 4 успешно защитили дипломанти и на 714 курсови работи, 
предвидени по учебен план. 

Анализът на критериите, свързани с научноизследователската дейност 
свидетелства за: 

 Взела е участие в 3 изследователски проекта, свързани с преподаване 
на служители на организации в публичния и частния сектор. Има участие в 
международни и национални научни форуми, от които 8 конференции в 
чужбина и 26 в България. Членува в професионални организации – Съюз на 
учените в България. Взема участие в работата на организационни комитети. 

 Кандидатът участва като функционален експерт в 7 научно-приложни 
разработки. 

 Има приложени в практиката резултати от проведените научни 
изследвания. 

Представила е доказателства за цитируемост. Установени са 38 цитирания 
като личен архив (Уверение от Отдел „Библиотечно-информационно обслужване” 
на Университетска билиотека при СУ „Св. Климент Охридски”). Има 4 
индексирани публикации в националната библиография на Република България и 1 
в ИНИОН РАН. 

 
4. Оценка на учебно-преподавателската дейност 
Гл. ас. д-р Елена Петкова чете лекции и води семинарни занятия пред 

студентите от специалностите „Туризъм” и „Регионално развитие и политика” в 
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СУ, ОКС „Бакалавър” (редовно обучение) по учебните дисциплини „Основи на 
управлението”, „Хотелски операции”, „Маркетинг в туризма” и „Стратегическо 
планиране”. Води семинарни занятия по „Ресторантски операции” и „Икономика 
на туризма”. Титуляр е на лекционни курсове в ОКС „Магистър” (задочно 
обучение) по „Хотелски операции”, „Ресторантски операции” и „Маркетинг в 
туризма”. 

Отнася се отговорно и задълбочено към учебния процес. Отличното 
владеене на английски и руски език допринася за професионалната й подготовка. 

 
5. Кратка характеристика на представените научни трудове 
Гл. ас. д-р Елена Петкова участва в конкурса за „доцент” с 40 публикации, 

които не повтарят трудовете за придобиване на образователната и научна степен 
„доктор”. Предложената за рецензиране научна продукция включва: 

 3 монографии – 1 самостоятелна и 2 в съавторство; 
 1 глава от книга – 1 в съавторство; на английски език; 
 1 студия – самостоятелна; на английски език; 
 25 научни статии – 22 самостоятелни и 3 в съавторство, от тях 12 на 

английски език; 
 8 научни доклада – 5 самостоятелни и 3 в съавторство; от тях 3 на 

английски език; 
 2 учебника – самостоятелни. 
Научните трудове на автора са апробирани в реномирани научни издания. 
Изследователската дейност на кандидата е концентрирана в 4 тематични 

направления. 
 Икономически изследвания на хотелиерството и ресторантьорството 

на различни равнища. 
 Хотелиерството и ресторантьорството като част от цялостния 

туристически продукт на дестинацията. 
 Роля на предприятията с дейност хотелиерство и ресторантьорство в 

маркетинга на туристическата дестинация. 
 Модели и операции в туризма – хотелиерство и ресторантьорство. 
Научно-приложните резултати от работата по четирите тематични 

направления заслужават висока оценка. 
 
6. Синтезирана оценка на основните научни и научно-приложни 

приноси 
В творческата продукция на кандидата се открояват следните значими 

приноси: 
първо – анализиране на хотелиерството и ресторантьорството на различни 

териториални и организационни равнища и формулиране на препоръки за целите 
на проучването; 

второ – разработване на модели и извършване на анализи на туристически 
дестинации, включващи местата за настаняване и заведенията за хранене и 
развлечения; 

трето – предлагане на модел за стратегическо управление на туризма на 
равнище дестинация за постигане на устойчиво развитие; 
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четвърто – изследване на настанителния сектор на Столична община за 
състоянието и развитието на София като туристическа дестинация, с акцент върху 
маркетинга; 

пето – проучване и анализиране на теорията, методологията и практиката на 
операционализирането на стопанската дейност на туристическите организации, 
включително хотелиерските и ресторантьорските предприятия. 

 
7. Основни критични бележки и препоръки към кандидата 
Нямам бележки към учебно-преподавателската и научноизследователската 

дейност на кандидата. Бих препоръчала, в бъдещата си работа гл. ас. д-р Елена 
Петкова да изследва връзките между хотелските и ресторантьорските предприятия 
с други организации и звена, обслужващи специализираните видове туризъм. 

 
8. Заключение 
Потвърждавам, че кандидатът в конкурса – гл. ас. д-р Елена Симеонова 

Петкова отговаря на задължителните условия по ЗРАСРБ (чл. 24) и на 
Правилника за условията и реда за заемане на академичната длъжност „доцент” в 
СУ „Св. Климент Охридски” (чл. 105). Изпълнила е допълнителните показатели 
за заемане на академичната длъжност „доцент” в СУ „Св. Климент Охридски” (чл. 
111, ал.2), съгласно ЗРАСРБ (чл. 15, ал. 1) и ППЗРАСРБ (чл. 53, ал. 2), и 
препоръчителните критерии на Геолого-географския факултет за академичната 
длъжност „доцент”. Притежава безспорни достойнства като преподавател и 
изследовател, с доказани приноси в научната специалност на конкурса. 

Ясно и еднозначно заявявам своята положителна оценка „ЗА” единствения 
участник в конкурса за доцент. С пълна убеденост гласувам, гл. ас. д-р ЕЛЕНА 
СИМЕОНОВА ПЕТКОВА, да бъде избрана и заеме академичната длъжност 
„доцент”, по професионално направление 3.9. „Туризъм (икономика на 
туризма – хотелиерство и ресторантьорство)” в катедра „География на туризма” 
към Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. 
 
 
 
София,    Изготвил становището: 

27.10.2016 г.       (проф. д-р Таня Парушева) 


