
 Page 1 

 
 

 
АВТОБИОГРАФИЯ 

 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  ВЕЛИКОВА, ЕЛЕНИТА  

Адрес  СТУДЕНТСКИ ГРАД, 1700, СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ 

Телефон  

E-mail  evelikova@unwe.bg, elenita@abv.bg  

Националност  българка 

 

 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)  2021 – понастоящем 

• Име и адрес на работодателя  УНСС, София 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 НИД  

• Заемана длъжност  ГЛАВЕН СЕКРЕТАР ПО НАУКАТА 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Административно-управленски дейности 

 

 

• Дати (от-до)  2005 – понастоящем 

• Име и адрес на работодателя  УНСС, София 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 катедра „Икономика на туризма” 

• Заемана длъжност  2005-2006 - АСИСТЕНТ 

2006-2010 - ГЛАВЕН АСИСТЕНТ, ДОКТОР ПО ИКОНОМИКА 

2010- ДО МОМЕНТА - ДОЦЕНТ, ДОКТОР ПО ИКОНОМИКА 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Обучение на студенти от образователна и квалификационна степен „бакалавър” и 
„магистър”, ръководство на докторанти 

Преподавани дисциплини  Управление на събития в туризма, Спа и уелнес туризъм, Териториалноустройствено 
планиране, Основи на туризма, Международен туризъм, Организация на 
международния туризъм, Туристически алианси, Аутсорсинг в туризма, Устойчиво 
планиране на туристически дестинации 

 

• Дати (от-до)  2009 – 2020 

• Име и адрес на работодателя  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, филиал „Любен Каравелов”, 
гр. Кърджали 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Специалност „Туризъм” 

• Заемана длъжност  2009-2010 - Главен асистент, доктор по икономика 

2010- 2020 - Доцент, доктор по икономика 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Обучение на студенти от образователна и квалификационна степен „бакалавър”  

Преподавани дисциплини  Териториалноустройствено планиране на туризма, Управление на човешките ресурси 

mailto:evelikova@unwe.bg
mailto:elenita@abv.bg


  

в туризма, Въведение в туризма, Туристическа политика 

 

• Дати (от-до)  2006 – понастоящем 

• Име и адрес на работодателя  НБУ, София 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Департамент „Бизнес администрация” 

• Заемана длъжност  Хоноруван преподавател 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Обучение на студенти от образователна и квалификационна степен „бакалавър” и 
„магистър” 

Преподавани дисциплини  Въведение в туризма, Туристическа и спортна анимация, Управление на 
туроператорската дейност, Туристически ресурси, Конкурентоспособност на 
туроператорския продукт, Актуални проблеми на устойчивото развитие в туризма, 
Международен туризъм, Луксозен дизайн и мода в туризма, Технология и организация 
на туристическата дейност, Цени и ценообразуване на туроператорския продукт 

 

• Дати (от-до)  2006 – понастоящем 

• Име и адрес на работодателя  УНСС 

• Сфера на работа  Административна дейност 

• Заемана длъжност  Член на Общото събрание на УНСС 

 

• Дати (от-до)  м.август 2008 г. – понастоящем 

• Име и адрес на работодателя  Българска камара за образование, наука и култура 

Сфера на работа  Обществена дейност 

• Заемана длъжност  Член на контролния съвет 

 

• Дати (от-до)  2010 – понастоящем 

• Име и адрес на работодателя  УНСС 

• Сфера на работа  Административна дейност 

• Заемана длъжност  Член на Общото събрание на факултет „Икономика на инфраструктурата” 

 

• Дати (от-до)  2010 – понастоящем 

• Име и адрес на работодателя  УНСС 

• Сфера на работа  Административна дейност 

• Заемана длъжност  Пълномощник на преподавателите към УСО ВОН-КНСБ при УНСС 

 

• Дати (от-до)  2010 – понастоящем 

• Име и адрес на работодателя  Национална агенция по оценяване и акредитация 

• Сфера на работа  Експертна дейност 

• Заемана длъжност  Независим експерт 

 

• Дати (от-до)  2016 – понастоящем 

• Име и адрес на работодателя  Министерство на туризма 

• Сфера на работа  Комисия за провеждане на изпит за придобиване на правоспособност за 
упражняване на професията „Екскурзовод“ 

• Заемана длъжност  Член на комисията и експертна дейност 

 

• Дати (от-до)  2006-2010 г.; 2020-понастоящем 

• Име и адрес на работодателя  Дружество „Знание” 

Сфера на работа  Обществена дейност 

• Заемана длъжност  Член на управителния съвет 

 

• Дати (от-до)  01.10.2004 – 01.06.2005   



  

• Име и адрес на работодателя  „Агробизнесконсулт” ООД, София 

• Сфера на работа  Консултантска агенция в областта на земеделието и селския туризъм 

• Заемана длъжност  Асистент мениджър 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Консултация, обработка и техническо сътрудничество при подготовката на проекти 

 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ПРОЕКТЕН 

ОПИТ 
• Дати (от-до)  2002-понястоящем 

• Монографии, учебници и 
учебни помагала 

 16 монографии (9 в съавторство) и 11 учебника 

• Студии, статии и доклади  6 студии, 31 статии и 41 доклади 

  https://orcid.org/0000-0003-0764-344X 

http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=57209577656&partnerID=M
N8TOARS 

Web of Science ResearcherID AAP-5469-2020  

• Участие в проекти  • Ръководител на научен проект „Проучване на европейския опит в 
естетизирането на туристическите обекти” № НИД НИ 1-14/2011 г., УНСС, 
финансиран със субсидия от Държавния бюджет, 2011-2013. 

• Участие в проект BG051PO001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните 
планове и програми в ОКС “Бакалавър” за професионално направление 
“Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за 
изграждане икономика, основана на знанието”, 2014, актуализирана 
дисциплина „Основи на туризма”. 

• Участие в проект № НИ-1-8-2014 „Корпоративната социална отговорност на 
входящите туроператори за повишаване конкурентоспособността на 
продукта в туристическия бизнес в България”, 2014-2016. 

• Консултант при анализ на резултатите от проведени интервюта във връзка с 
Договор № 3494/29.11.2017 г. за проучване, анализ и извършване на одит на 
съществуващата информационно-комуникационна система с Възложител 
Изпълнителна агенция по околна среда, изпълнен в периода 29.11.2017 г.-
12.12.2017 г. 

• Консултант при оценка на риска при обработването на лични данни по 
Договор № 98-00-220/11.07.2018 г. за изготвяне на GAP анализ, на правила и 
набори от правила за вътрешно ползване, включително политика за 
поверителност, защита /събиране/управление на информация и други във 
връзка с влизане в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на 
данните /GDPR/ с Възложител Община Благоевград, изпълнен в периода 
11.07.2018-20.12.2018 г. 

• Ръководител на научен проект „Икономически ефекти от използването на 
минералните извори в спа туризма”, № НИД НИ 1-14/2015 г., УНСС, 
финансиран със субсидия от Държавния бюджет, 2015-2017. 

• Ръководител на научен проект „Подходи за удължаване на зимния 
туристическия сезон”, № НИД НИ 28/2018 г., УНСС, финансиран със 
субсидия от Държавния бюджет, 2018-2021. 

• Академичен наставник в Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН, 
„Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР 

 
Участие в редакционни колегии  Председател на редакционна колегия на научно издание на УНСС: 

• Отговорен редактор и председател на редакционната колегия на 
сборник с научни доклади от студентска конференция "Многообразието 
на туризма в научното познание", провеждана от катедра "Икономика на 
туризма"; 

Член на редакционна колегия на индексирано научно издание: 

• EUSER, Линк към уебсайта на изданието: 
https://euser.org/board/form/success-edited.php?code=BE9-598.  

• International Journal of Hospitality & Tourism Management, Линк към 
уебсайта на изданието: http://www.ijhtm.org/  

https://orcid.org/0000-0003-0764-344X
http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=57209577656&partnerID=MN8TOARS
http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=57209577656&partnerID=MN8TOARS


  

Член на редакционна колегия на научно издание, индексирано в Scopus и/или 
Web of Science:  

• Publons Academy, Линк към уебсайта на изданието: 
https://publons.com/researcher/1295300/elenita-velikova/. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

Дати (от-до)  15.06.2010 г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 УНСС, София 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Доцентура, направление 05.02.18 „Икономика и управление” 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Доцент по научната специалност 05.02.18 „Икономика и управление”, ВАК 

 Дати (от-до)  01.05.2003 – 30.11.2006 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 УНСС, София 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Докторантура, направление 05.02.18 „Икономика и управление (туризъм)”, тема 
на дисертационен труд „Влиянието на дизайна на ресторантьорския продукт 
върху потребителския избор” 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Доктор по икономика 

• Дати (от-до)  01.01.2002 – 30.05.2003 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 УНСС, София 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Магистратура, катедра „Международен туризъм” 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Магистър по туризъм 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Висше, магистър 

• Дати (от-до)  01.10.1997 - 30.11.2001 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 УНСС, София 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 катедра „Международен туризъм” 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 бакалавър по туризъм 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Висше, бакалавър 

• Дати (от-до)  15.09.1992 - 24.05.1997 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 91-ва Немска езикова гимназия “Проф. д-р К. Гълъбов”, София 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Немски език 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Средно образование, профил „Немски език” 

• Ниво по националната 
класификация  

 Средно образование 

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

МАЙЧИН ЕЗИК  български 

 



  

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 

  Английски език 

• Умения за четене  В2 

• Умения за писане  В2 

• Умения за разговор  В2 

  Немски език 

• Умения за четене  С2 

• Умения за писане  С2 

• Умения за разговор  С2 

  Руски език 

• Умения за четене  В1 

• Умения за писане  В1 

• Умения за разговор  В1 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 ОПИТ В КООРДИНАЦИЯТА, УПРАВЛЕНИЕТО И АДМИНИСТРАЦИЯТА НА 
ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ФИНАНСИРАНЕ ПО СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА 
ЕС. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
 

 РАБОТНИ ПОЗНАНИЯ ЗА КОМПЮТЪРНИЯ ХАРДУЕР И СОФТУЕР: ОПИТ С MS 
WINDOWS; MS OFFICE; INTERNET 

 

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
 

 Консултантски опит в проектирането и дизайна на туристическата среда 

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА МПС 

 Да, категория В 

 


