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Според Наредбата за развитие на академичния състав зо изпълнение на 

минималните национални изисквания и изисквания на НБУ за научна, преподавателска 

и творческа дейност  за заемане на академична длъжност  „доцент“ и Справка за 

оригинални научни приноси към доказателствата по Приложение 2 е изготвена Справка-

самооценка, от която е видно, че са покрити необходимите минимални изисквания по 

групите показатели както следва:  

 

Група А (събрани 50 т. от изискуеми минимален брой 50 т.) 
 

Показател 1 (Дисертационен труд): Тема: „Реинженеринг и конкурентно предимство 

на хотелиерския продукт“, Дата на защита защита (пред Специализиран Научен Съвет 

по управление на икономиката при ВАК): 15.02.2005 г., Научен ръководител: проф. д-р 

Манол Рибов, Рецензенти: проф. д-р Ангел Геров, доц. д-р Светла Ракаджийска, доц. 

Цветан Тончев, Място на провеждане: УНСС, зала 2032 А, Обем: 243 стр. 

 

Група В (събрани 100 т. от изискуеми минимален брой 100 т.) 
Показател 3 (Хабилитационен труд - Монография):   „Човешкият капитал в туризма“, 

Обем: 431 стр., Издателство НБУ, 2018, Обем: 268, Рецензенти: проф. д-р Манол Рибов, 

доц. д-р Димитър Панайотов, Научен редактор: доц. д-р Кристиян Хаджиев, Издателство 

на НБУ, 2018, ISBN 978-619-233-013-2  

 

Група Г (събрани 510 т. от изискуеми минимален брой 200 т.) 

Показател 4 (Публикувана монография, която не е представена като хабилитационен 

труд):  

- „Балнео, Спа и Уелнес туризъм - настояще и бъдеще“, Обем: 284, Изд. „Авангард 

Прима“, С., 2012, Обем: 268, Рецензенти: доц. д-р Цветан Тончев, доц. д-р Преслав 

Димитров ISBN 978-954-323-981-8 и  

- „Психология на туристическото поведение“, Обем: 212, Изд. „Авангард Прима“, 

С., 2012, Обем: 268, Рецензенти: доц. д-р Мария Станкова, доц. д-р Милена Филипова, 

ISBN 978-619-160-041-0 

 

Показател 5 (Публикувана книга на базата на защитен дистертационен труд :  

- „Реинженерингът в хотелиерството“, Обем: 268, Рецензенти: проф. д-р Манол 

Рибов, доц. д-р Цветан Тончев, Изд. „Кракра“, С., 2004, ISBN 90779 

 

Показател 7 (Статии и доклади в нереферирани издания с научно рецензиране или 

редактирани колективни томове):  

- „Тенденции в развитието на здравния туризъм в България през ХХI век“, Сборник 

доклади от Конференция (01.06.2013) „Туризмът - предизвикателства в условията на 

икономическа криза“, Изд. НБУ, 2011, (с. 437-455), ISBN 978-954-535-642-1 

- „Тенденции в туристическото поведение“, Сборник доклади от Научно-

практическа конференция (04.06.2013) 20 години БП „Бизнес администрация, 

„Бизнесът - позитивната сила в обществото“, Изд. НБУ, 2013, (с. 547-562), ISBN 978-954-

535-796-808-1 

- „Човешкият капитал в туризма“, Сборник доклади от Научно-практическа 

конференция (04.06.2014) „Човешкият капитал - методология, измерения, практики”, 

Департамент „Бизнес администрация“, Изд. НБУ, 2014, (с.364-375), ISBN 978-954-535-

853-1 

- „Лидерството и добрите практики в хотелиерството“, Сборник доклади от 

Научно-практическа конференция (04.06.2013)  „Лидерството - време е за промени“, 

https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.4/4-2-nras-pril2-mniinbutokpnszadgadp-19-02-2019.xlsx
https://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.4/4-2-nras-pril2-mniinbutokpnszadgadp-19-02-2019.xlsx
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Департамент „Бизнес администрация”, Изд. НБУ, 2015, (с. 616-630), ISBN 978-619-160-

789-1 

- „Предизвикателства пред управлението на човешките ресурси в туризма в 

условията на глобализация“, Сборник доклади от Международна Кръгла Маса - 25 

години Катедра „Икономика на туризма“, УНСС (30.10.2015) „Тенденции и 

предизвикателства пред глобалния туризъм“, Научно списание „Инфраструктура и 

комуникации“ на Факултет „Икономика на инфраструктура“,  Изд. УНСС, 2015, (с. 130-

135), ISSN 1314-0930 

- „Стратегически насоки за управление на човешкия капитал в туризма“, Сборник 

доклади от Международна Научно-практическа конференция (07.06.2017) Департамент 

„Администрация и управление“, „Власт, управление и обществено развитие  (Глобални, 

регионални и национални перспективи)“, Изд. НБУ, 2017, (с. 452-468), ISBN 978-619-

233-007-1 

- „Предизвикателства пред стратегическия маркетинг на туристическа дестинация 

в условията на глобализация“, Годишник на Департамент „Администрация и 

управление“, НБУ,Том 2, 17-Milena-Karailieva.pdf (с. 164-174), ISSN 2603-297X  

- „Ролята на интелектуалния капитал за повишаване конкурентоспособността на 

туристическия продукт“, Сборник доклади XXV Симпозиум „качество, 

конкурентоспособност, устойчиво развитие“ (31.10.2018) - „Предизвикателства пред 

новата технологична трансформация“ УНСС - Българска Камара за Образование, Наука 

и Култура, Изд. „Авангард Прима“, С., 2018, (с. 206-219), ISBN 978-619-160-956-7 

-  „Иновационен мениджмънт и глобални трансформации в туризма“, Годишник на 

Департамент „Администрация и управление“, НБУ, Том 3, 48-Milena-Karailieva.pdf 

(с.750-764), ISSN 2603-297X  

- „Иновативни туристически практики в специализираните видове туризъм“ (в 

съавторство със Соня Алексиева), Сборник доклади от Международна Научна 

Конференция 55 Години Колеж по Туризъм (15.09. 2018), ИУ-Варна „Туризмът и 

иновациите“, Изд. „Наука и икономика“, ИУ-Варна, 2018, (с. 428-439), ISBN 978-954-21-

0973-0  

- „Управление на риска и реинженерингово проектиране в ресторантьорстовто“, 

Сборник доклади от Международна научно-практическа конференция“ (07.03.2019) 

„Храни и опаковките им. риск мениджмънт в туризма“ Департамент „Администрация и 

управление“, НБУ и МИТ Универзитет - Skopje - изпратена за печат (26 стандартни 

машинописни страници)  

- „Trends in Human Resource Development under Conditions of Globalization in Hotel 

Industry“, Journal of Science & Research, The Bulgarian Chamber for Education, Science and 

Culture, Sofia, Volume 1, 2013, pp. 60-83, ISSN 1314-295X   

- „Resource Potential of Tourism“, Journal of Science & Research, The Bulgarian 

Chamber for Education, Science and Culture, Sofia, Volume 7, 2014, pp. 62-72, ISSN 1314-

295X  

- „Маnagement of Human Potential in Tourism“, Journal of Science & Research, The 

Bulgarian Chamber for Education, Science and Culture, Sofia, Volume 8, 2015, pp. 123-132, 

ISSN 1314-295X  

- „Quality and Competitiveness of HR in Tourism“, Journal of Science & Research, The 

Bulgarian Chamber for Education, Science and Culture, Sofia, Volume 9, 2016, pp. 98-108,  

ISSN 1314-295X  

- „The Role of the Intelectual Capital for the Economic Growth and Competitiveness in 

Tourism“, Journal of Science & Research, The Bulgarian Chamber for Education, Science and 

Culture, Sofia, Volume 11, 2018, pp. 96-107, ISSN 1314-295X  
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Показател 9 (Студии в нереферирани издания с научно рецензиране): 

-  „Здравен, Спа и Уелнес туризъм“, Изд. „Авангард Прима“, С., 2009, ISBN 978-

954-323-584-1 

 

       Показател 10 (Публикувана глава от колективна монография):  (в съавторство) 

- Колективна монография, Съставител проф. д-р Манол Рибов, „Туризъм без 

граници - реинженеринг и управление на риска“, съавтори Соня Милева, Преслав 

Димитров, Иван Комитски,  Георги Колев, Йоана Попниколова, , Изд. „Нова звезда“, С., 

2004, ISBN 954-8981-52-1 

 самостоятелна  т. 3 Глава 3. „Реинженеринг в туризма“, с. 139-269) 

- Колективна монография, Съставител доц. д-р Соня Алексива „Специализирани 

видове туризъм“, съавтори Соня Алексиева, Ирена Емилова, Милена Караилиева, 

Михаил  Михайлов, Маргарита Мишева и Теодора Ризова, Изд. НБУ, 2017 , ISBN 978-

954-535-990-3 

 самостоятелна Глава 5. Спа и уелнес туризъм, с. 131-176) 

- Колективна монография,  Съставител проф. д-р Манол Рибов „Рекреацията - 

начин на употреба“, съавтори Манол Рибов, Мария Воденска, Диана Радойнова, Невяна 

Кръстева, Соня Милева, Таня Дъбева, Стоян Маринов, Мария Станкова, Станислав 

Иванов, Мая Иванова, Тодорка Тончева, Петя Иванова, Марияна Янева, Преслав 

Димитров, Еленита Великова, Ирена Емилова, Десислава Вараджакова, Милена 

Караилиева, Маргарита Мишева, Изд. „Авангард Прима“, С., 2018, ISBN 978-619-160-

976-5 

 (самостоятелна Тема 16. Рекреационният фактор в управлението на човешките 

ресурси, с. 546-581) 

-  Колективна монография, Съставител проф. д-р Манол Рибов „Дигиталната 

трансформация в туризма“, съавтори Манол Рибов, Мария Воденска, Диана Радойнова, 

Невяна Кръстева, Соня Милева, Таня Дъбева, Мария Станкова, Станислав Иванов, Мая 

Иванова, Тодорка Тончева, Петя Иванова, Марияна Янева, Еленита Великова, Ирена 

Емилова, Николай Цонев, Десислава Вараджакова, Любомира Гръчка, Мария Иванова, 

Маргарита Мишева, Светослав Калейчев, Изд. „Авангард Прима“, С., 2018, ISBN 978-

619-239-077-8 392 с. 

 съавтор Мария Иванова, Тема 18. „Дигитализацията в управлението на човешките 

ресурси“, 346-386 

Група Д (събрани 125 т. от изискуеми минимален брой 50 т.) 

Показател 12 (Цитирания в  монографии или колективни томове с  научно 

рецензиране): съгласно Справка „Анализ на цитиране CA-17-2019” от Библиотеката на 

НБУ са посочени общо 14 цитирания (12 цитирания и 2 самотирания)  

- монографии 

           КАРАИЛИЕВА, Милена Методиева. Реинженерингът в хотелиерството. София: 

УНСС, 2004.   

- Цитирана от: РИБОВ, Манол и др. Туроператорска, агентска и транспортна 

дейност. София: Тракия-М, 2009. ISBN 954-840-176-0 [с.174] 

- Цитирана от: РИБОВ, Манол и др. Туризъм без граници: Реинженеринг и 

управление на риска в туризма. София: Нова звезда, 2004. ISBN 954-898-152-1. [с. 281 

- монографии в съавторство  

- РИБОВ, Манол и др. Туризъм без граници: Реинженеринг и управление на риска в 

туризма. София: Нова звезда, 2004. ISBN 954-898-152-1.- 

- Цитирана от: РИБОВ, Манол и др. Туроператорска, агентска и транспортна 

дейност. София: Тракия-М, 2009. ISBN 954-840-176-0. [с. 27] 
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- Цитирана от: РИБОВ, Манол и др. Туризмът в ерата на развлекателната 

индустрия. София: Тракия-М, 2008. ISBN 978-954-840-167-8. [с. 396] 

- Цитирана от: СТАНКОВА, Мария Златкова. Алтернативен туризъм: 

Организационни принципи и управленчески практики. Благоевград: Университетско 

издателство "Неофит Рилски", 2006. ISBN 978-954-680-452-5. [с. 185] 

- Цитирана от: ГЕОРГИЕВ, Георги Василев. Устойчиво развитие, 

диверсификация и брандови индикации - районен туристически дискурс. София: Колеж 

по туризъм - Благоевград, 2017. ISBN 978-954-949-720-5. [с.148] 

- Цитирана от: ДРАГАНОВ, Румен. Хотелската политика в контекста на 

постмодерния туризъм / Румен Драганов = The hotel policy in context of postmodern 

tourism. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2015. ISBN 978-

954-073-923-6. [с. 203] 

- Цитирана от: ПОЛИМЕНОВ, Минчо. Предизвикателства пред 

ресторантьорската индустрия в глобалния туризъм. Инфраструктура и комуникации, 

2015, (10), с. 164-177. ISSN 1314-0930. [с.139] 

 

- студии 

- КАРАИЛИЕВА, Милена Методиева. Реинженерингът в хотелиерството. 

Дворец на културата: Перник, 2004. ISBN 90779. 

Цитирана от: DIMITRAKAKI, Ioanna. Competitiveness of dairy products’ business. 

Предприемачество, [онлайн]. 2015, (1), с. 31-46 [видяно на 06.06.2019 г.]  Достъпно на: 

https://www.ceeol.com/ 

 

- статии 

- Цитирана от: МАРИНОВ, Стоян Петков. Маркетингово управление на 

конкурентоспособността на туристическа дестинация. Варна: Славена, 2006. ISBN 

954-579-525-5. [с. 308] 

- Цитирана от: РАФАИЛОВА, Генка и др. Специализирани видове туризъм : 

[Учебник]. Варна: Наука и икономика, 2012. ISBN 978-954-210-569-5. [с.110] 

Показател 13 (Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно рецензиране) 

- Рецензия на учебник „Продуктова политика" с автор доц. д-р Надежда Димова 

(Схема: BG051PO001-4.3.04-0037, Проект BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни 

форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, Проект 

„Подобряване на качеството на дистанционното обучение на Центъра за дистанционно 

и електронно обучение към Нов български университет”, Допълнително споразумение 

№ 181/ 04.02.2014 г. към ТД № 078 /05.03.2009 г.  

 Рецензия на научен труд - студия на тема: „Методологически въпроси на водните 

минерални ресурси в туризма” с автор Теодора Ризова, обем 58 стр., 12. 09. 2012 г.  

 

Група E (събрани 105 т. от О т. - неизискуеми за доцент) 

Показател 16 (Участие в национален научен или образователен проект) - участие 3 

проекта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“: 

- Схема: BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето 

образование в съответствие с изискванията на пазара на труда“, Проект BG051PO001-

3.1.07-0039 „Висшето образование по икономика - фундамент на икономиката на 

https://www.ceeol.com/


 6 

знанието”, Департамент „Бизнес администрация“ НБУ, 2013-2015, на длъжност Експерт 

за Бакалавърска програма „Бизнес администрация“ - редовно и дистанционна обучение 

- Схема: BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно 

обучение в системата на висшето образование”, Проект BG051PO001-4.3.04-0037 - 

C0001 „Подобряване на качеството на дистанционното обучение на Центъра за 

дистанционно и електронно обучение към Нов български университет”, 2013-2015, 

Автор  на мултимедиен електронен учебник на НБУ 

- Проект BG 051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, МОН, 2013-2015, на 

длъжност Функционален експерт и Академичен наставник 

 

Показател 20 (Публикуван университетски или учебник, който се използва в 

училищната мрежа):  

-  учебник „Ресурсен потенциал на туризма“, Изд. „Авангард Прима“, С., 2018 

Обем: 313, Рецензенти: проф. д-р Манол Рибов, доц. д-р Еленита Великова, ISBN 978-

619-160-789-1 

 

Показател 21 (Публикувано университетско учебно пособие, или пособие, което  се 

използва в училищната мрежа):   

- Мултимедиен електронен учебник на НБУ по одобрен Стандарт и приложения 

към него „Туристически ресурси“, НБУ, 2014 в МУДЪЛ по Проект BG051PO001-4.3.04-

0037 - C0001 „Подобряване на качеството на дистанционното обучение на Центъра за 

дистанционно и електронно обучение към Нов български университет”, 2013-2015 

 
Група Ж (събрани 410 т. от изискуеми минимален брой 50 т.) 

Показател 22 (Членство в национални или международни организации и асоциации в 

съответното професионално направление):   

- член на Българска Камара за Образование, Наука и Култура (БКОНК) и изпълнява 

функциятя на Директор Програма "Управление на човешките ресурси" от 2011 г. до ден 

днешен. 

 

Показател 23 (Научни публикации, различни от представените при завършването на 

докторантурата):  

- всички описани по-горе публикации в  Група В и Г Показатели 3-10 (без 

Показател 5 Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд 2004 г.) и 

посочените в Група З Показател 20 и 21 

 

Показател 30 (Инициране/активно участие в създаването на успешно стартирала 

програма) - активно участие като член на Секция „Туризъм" в различни екипи на 

Департамент „Администрация и управление“: 

- създаване на нова БП „Управление на бизнеса и предприемачеството“ - наследник 

на „Бизнес администрация“, каталог 2014/2015 

- трансформиране на БП „Туризъм“ в БП „Управление на туризма" с 3 

специализация: Културен туризъм, Управление на туроператорската и турагентската 

дейност и Управление на хотелиерството и ресторантьорството, каталог 2017/2018 

- модифициране на МП „Управление на туризма"  в „Мениджмънт на 

туристическия бизнес", каталог 2017/2018 

- разработване на докторската програма „Туризъм“  

 

Показател 31 (Участие в усъвършенстване на програма и развитие на курсове към 

програми) -  самостоятелно разработени авторски курсове и извънаудиторни проекти: 

BUTB 016 Туристически ресурси – двусеместриален (BUTB204D - 60 ч.) 
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ВАТВ 510 Социален и здравен туризъм (ВАТВ 825 Балнеологичен и Спа туризъм) 

ВАВВ 636 и ВАНR 645 Управление на човешките ресурси 

ВАТВ 664/ BATB613D Управление и развитие на човешкия потенциал в туризма 

ВАТВ 605/BATB605D Психология на туристическо поведение 

ВАТВ 535/BATB603D Управление на туризма 

МВАМ 677/МВАМ 677D Реинженеринг на бизнес процесите в туризма 

МВАМ 632/МВАМ 632D Международен стратегически маркетинг в туризма 

МВАМ 675Управление на туристически дестинации 

МВАМ 685/МВАМ 685D  Проект: Маркетинг и реклама в туризма 

МВАМ 092 Проект: Управление на човешките ресурси в туризма 

 
Показател №34 (Доказани професионални приложни умения в съответната научна 

област и професинално направление): приложени в доказателствения материал дипломи 

и сертификати за владеене на чужди езици: английски, италиански и руски език и 

компютърна грамотност: WINDOWS,  MS-Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point); 

Outlook Express, Internet 

Група З (събрани 3325 т. от изискуеми минимален брой 70 т.) 

 

Показател №35 (Средна оценка от анкетите за удовлетвореност на студентите от 

курс и преподаватели над 4.00): съгласно приложена към доказателствения материал  

Справка на Център за кариерно развитие и обучителни ресурси средната оценка за 

последните 10 семестъра (5 години) като преподавател е Отличен 4,65 от максимална 

5,00. 

 

Показател №36 (Авторски материали за поне един курс в книжен вид/или в MOODLE 

НБУ) - обезпечени курсове с авторски учебнци и монографии:  

            Книжен вид: 

 Курс  ВАЕВ 014 и BUTB 016„Туристически ресурси“ РО (двусеместриален) и 

ВАЕВ 010D, BUTB204D 

 Караилиева, М. „Ресурсен потенциал на туризма“, Изд. „Авангард Прима“, С., 

2018 ISBN 978-619-160-789-1 

 Курс  ВАТВ 664 „Управление и развитие на човешкия потенциал в туризма“ 

(BATB613D), ВАНR 645 „Управление на човешките ресурси“ (Филиал НБУ в Албена) и 

ВАВВ 636 „Управление на човешките ресурси“ в БП „Управление на бизнеса и 

предприемачеството“ 

 Караилиева, М. „Човешкият капитал в туризма“, Издателство НБУ, 2018 ISBN 

978-619-233-013- 

 Курс ВАТВ 605 (BATB605D) Психология на туристическо поведение 

 Караилиева, М. „Психология на туристическото поведение“, Изд. „Авангард 

Прима“, С., 2012, ISBN 978-619-160-041-0 

 Курс ВАТВ 825 (BATB803D) Балнеологичен и Спа туризъм 

 Караилиева, М. „Балнео, Спа и Уелнес туризъм - настояще и бъдеще“,  Изд. 

„Авангард Прима“, С., 2012 ISBN 978-954-323-981-8 

 Курс МВАМ 677 (МВАМ 677D) Реинженеринг на бизнес процесите в туризма 

 Караилиева, М. „Реинженерингът в хотелиерството“,  Изд. „Кракра“, С., 2004, 

ISBN 90779 

            Електронен вид: 
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 Курс BUTB 010D 30 ч. и BUTB 204D „Туристически ресурси“ ДО 60 ч. 

Мултимедиен електронен учебник „Туристически ресурси“, НБУ, 2014,  Електронна 

платформа МУДЪЛ 

Показател №38 (Ръководство/рецензии на успешно защитили дипломанти или участие 

в Комисии на Държавни изпити - съгласно Справка за дългосрочно атестиране за 

периода 2009-2019 работа със студенти като научен ръководител и рецензент и участие 

в комисии за защита на Бакалавърска и Магистърска теза/Държавен изпит:  

 научно ръководство: 36 студенти 
- рецензии: 102 бр.  

 участие в комисии (ЗБТ/ДИ) : 14 пъти 

 

Показател №39 (Осигурени практики /стажове на студенти): за последните 5 години 

и периода на атестация 2015-2019 като Ръководител на практика са организирани и 

провеждани практики за студенти от БП „Туризъм“ въз основа на одобрени проекти към 

Фонд „Учебни програми“ към Бакалавърски Факултет за финансиране на организирант 

транспорт  с цел провеждане в извънучебна среда и еднократно е кандидатствала с 

проект към Централен Фонд за Стратегическо Развитие за финасиране на 1 нощувка на 

студентите:  

 2014/15 Пролет - Проведена практика в Сандански 07-09.05.2015 с финансиран 

организиран превоз с автобус 1040 лв. от Фонд „Учебни програми“ към БФ и 

финансирани нощувки на 50 студенти на стойност 2450 лв. от ЦФСР; 

 2015/16 Пролет - Проведена практика във Велинград 22-24.04.2016 с финансиран 

организиран превоз с автобус и нощувки на шофьор и ръководител на обща стойност  

800 лв. от Фонд „Учебни програми“ към БФ; 

 2016/17 Пролет - Проведена практика в Сандански 11-13.05.2017 с финансиран 

организиран превоз с автобус и нощувки на шофьор и ръководител на обща стойност 834 

лв. от Фонд „Учебни програми“ към БФ; 

 2017/18 Пролет - Проведена практика във Велинград 09-11.05.2017 с финансиран 

организиран превоз с автобус и нощувки на шофьор на обща стойност 750 лв. от Фонд 

„Учебни програми“ към БФ; 

 2018/2019 Пролет Проведен интегриран учебен тур по маршрут Мелник-Рожен-

Рупите-Сандански 16-18.05.2019 съвместно практика на студентите от 6-ти семестър 

(поради малката численост на потока) и 1-ви семестър с финансиран организиран превоз 

с автобус на обща стойност 900 лв. От Фонд „Учебни програми“ към БФ и ФБО. 

 

Показател №40 (Осигурено участие на студенти в творчески изяви извън НБУ в 

национални и международни състезания) - участие в екипи и организирани творчески 

изяви на студенти извън НБУ в периода 2015-2019:  

 участие като член на екип с Ръководител доц. Радев „Учебно-Тренировъчни 

Фирми“  - като Ръководител на студенти VI семестър от БП „Управление на бизнеса и 

предприемачеството“ - Отговорник на фирма "Мебели и дизайн" (Furniture Design) и 

други членове - гл. ас. д-р Теодора Ризова (Furniture Design, Global Tour Trans) и гл. ас. 

д-р Мария Иванова (Zootopia) със съдействието на НБУ и МОН и ежегодно е участвала 

в провеждането на  Международен панаир на УТФ ТФ ФЕСТ 2017 „Млад  предприемач“ 

в гр. Пловдив; 

 участие акто член на екип с Ръководител доц. С. Алексиева, Доц. Ирена Бокова и 

гл. ас. д-р Стефания Темелкова - подготовка и участие на шест студенти от БП "Туризъм" 

в Националнен студентски конкурс „Най-добра разработка на туристическа тематика” 

на Министерство на туризма и Международно Туристическо Изложение „Културен 

туризъм 2017” - 05-07.04.17 Велико Търново: спечелена поощрителна награда сред 35 

участници на студента от НБУ Калоян Вангелов с ментор доц. Соня Алексиева Член на 
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екип с Ръководител доц. С. Алексиева, Доц. Ирена Бокова и гл. ас. д-р Стефания 

Темелкова - подготовка и участие на шест студенти от БП "Туризъм" в Националнен 

студентски конкурс „Най-добра разработка на туристическа тематика” на Министерство 

на туризма и МТИ „Културен туризъм 2017” - 05-07.04.17 Велико Търново: спечелена 

поощрителна награда сред 35 участници на студента от НБУ Калоян Вангелов с ментор 

доц. Соня Алексиева 

 

Група И (събрани 105 т. от изискуеми минимален брой 50 т.) 

Показател №42 (Участие като обучаем в програмата за обучение на преподаватели и 

административен състав на НБУ) - курсове за обучение като преподавател в НБУ: 

- участие като обучаем в качеството на програмен консултант в обучение 

„интегрирана информационна система s1“, 2014-2015; 

- участие като Обучаем в качеството на преподавател в Обучение във ФДЕПО 

„Виртуална класна стая за студенти дистанционна форма на обучение“ - ДФО, 2017 

 

Показател №44 (Изпълнение на академичните задължения – редовно участие в 

заседанията на Департаментен/ Програмен съвет, спазване на Приемно в,eме, редовно 

провеждане на учебните занятия) -  изпълнение на академични задължения: 

- участие в Програмен съвет в периода 2009-2017 като Програмен 

директор/консултант на БП „Бизнес администрация и БП „Управление на бизнеса и 

предприемачеството“; 

- редовно участие в заседанията на Департаментен съвет като преподавател; 

- редовно провеждане на учебните занятия; 

- редовно спазване на Приемно време - 6 часа седмично; 

Показател №46 (Участие в Комисии към Факултетите): 

         - член на Комисия по акредитация къв Факултет за Базово Образование като 

Програмен Консултант на БП „Бизнес администрация“ в периода 2014-2015. 

 

Показател №49 (Няма наказания по КТ): От момента на назначаване на Трудов договор 

в НБУ през 2009 г.  до настоящия момент нямам наказание по Кодекса на труда.  а. 

 

За изискуемия 5-годишен атестационен период 2014-2019 г. са представени  

дейностите за научна/творческа заетост съгласно плановете за всеки семестър, като са 

отчетени и допълнителни дейности в рамките на допълнителното атестиране, изпълнени 

са и нормите за учебна заетост съгласно Наредбата за заетост през целия период: 

 

Реализирана натовареност 2013/2014 год:  

В отчета аудиторни 240 часа, извънаудиторни 420 часа. 

(По категория аудиторни 240 часа, извънаудиторни 60 часа)  

 

Реализирана натовареност 2014/2015 год:  

В отчета аудиторни 132 часа, извънаудиторни 545 часа – на половин норматив (По 

категория аудиторни 240 часа, извънаудиторни 60 часа) 

 

Реализирана натовареност 2015/2016 год:  

В отчета аудиторни 258 часа, извънаудиторни 545часа. 

(По категория аудиторни 240 часа, извънаудиторни 60 часа) 

 

Реализирана натовареност 2016/2017 год:  

В отчета аудиторни 340 часа, извънаудиторни 510 часа. 
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(По категория аудиторни 240 часа, извънаудиторни 60 часа) 

 

Реализирана натовареност 2017/2018 год:  

Аудиторни 325,5 часа, извънаудиторни 746 часа 

(По категория аудиторни 240 часа, извънаудиторни 60 часа) 

 

Реализирана натовареност 2018/2019 год:  

Аудиторни 669 часа, извънаудиторни 440 часа 

(По категория аудиторни 240 часа, извънаудиторни 60 часа) 

 

Планирана натовареност 2019/2020 год:  

Есенен семестър: Аудиторни 209 часа, извънаудиторни 70 часа 

Пролетен семестър: Аудиторни 356,1 часа, извънаудиторни 480 часа 

(По категория аудиторни 240 часа, извънаудиторни 60 часа) 

 

Във връзка с обяваването на конкурс за „доцент“ в професионално направление 

3.9 Туризъм на 1710.2019 г. бе проведена Публична лекция на тема “Новите змерения 

на човешкия капитал в туризма”. 

За всички посочени дейности са предоставени в Отдел „Личен състав“ 

съответните доказателствени материали, описани и комплектовани, според 

изискванията на действащата Наредба за развитие на академичния състав на НБУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.01.2020 г.                               
 

                                                                                          гл. ас. д-р Милена Караилиева 

            


