
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

От проф. д-р Георги Леонидов Георгиев, 
Преподавател в катедра „Туризъм” към Стопански факултет при ЮЗУ „Неофит 
Рилски” и Председател на научното жури в конкурс за заемане на академичната 
длъжност „ДОЦЕНТ” по професионално направление 3.9. Туризъм / Икономика и 

управление на туризма (Културен туризъм), обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски” в ДВ бр. 
61/05.08.2016г. 

 

Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната дейност на 
гл. ас. д-р Илинка Сергеева Терзийска, кандидат за академичната длъжност 
„ Доцент” в катедра „ Туризъм” към Стопански факултет при ЮЗУ „Неофит 
Рилски” 

 

Подадените от гл. ас. д-р Илинка Терзийска (единствен кандидат в конкурса) 
документи за участие в конкурса за заемане на академичната длъжност „Доцент”, по 
професионално направление 3.9. Туризъм / Икономика и управление на туризма 
(Културен туризъм), обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски” в ДВ бр. 61/05.08.2016г. 
съответстват на изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за неговото приложение, 
Вътрешните правила за развитие на академичния състав на ЮЗУ „Неофит Рилски” и 
действащото в тази област законодателство. Затова считам, че процедурата е спазена.  

 

I.  Общо представяне на кандидата  

Илинка Терзийска е родена на 25.07.1974 г. През 1993 г. завършва Езикова 
гимназия „Акад. Людмил Стоянов” в Благоевград (профил английски език), а през 1998 
получава бакалавърска степен по „Туризъм” в ЮЗУ „Неофит Рилски”; следва 
магистърска степен по английска филология през 2008 г. През 2012 г. придобива 
научната и образователна степен „Доктор” по научна специалност „Икономика и 
управление (туризъм)”. От 2007 заема последователно академичните длъжности 
преподавател, асистент и главен асистент в ЮЗУ „Неофит Рилски”, катедра „Туризъм”.  

Илинка Терзийска е редактор в едно чуждестранно и едно българско списание, 
член е на научния комитет на международна конференция “Geographical research and 
Cross-border Cooperation within the lower basin of the Danube”, както и на научния и 



организационния комитет на шест поредни международни конференции „Културните 
коридори на ЮИЕ – културен туризъм без граници”. Участва в две международни 
научни организации, свързани с профила на обявения конкурс – Международната 
асоциация за културен и дигитален туризъм (IACuDiT) и Евро-азиатската асоциация за 
изследвания в туризма (EATSA), на която е част от Комитета на учредителите. Считам, 
че това е безспорно свидетелство за академичната активност на кандидата както в 
национален, така и в международен план.  

Гл. ас. д-р Илинка Терзийска притежава богат опит в работата по проекти. От 
2013 година до момента е била част от екипа по изпълнение на 7 университетски, един 
национален и 3 международни проекта. В два от международните проекти по ОП 
„Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013” съвместява 
експертната си роля с позицията „секретар на проекта / лице за контакти”, което й 
позволява да придобие допълнителни компетенции в организационната и 
координационна дейност.  

II.  Научна дейност 
Гл. ас. д-р Илинка Сергеева Терзийска участва в конкурса с 20 публикации, 

направени след придобиването на ОНС „Доктор”, с общ обем от 446 страници. Седем 
от предоставените публикации са самостоятелни, в пет кандидатът е първи автор, а в 8 
– втори автор. Преобладават заглавията на английски език (13), а 7 са на български. В 
чужбина са направени 6 публикации – в научни списания и сборници от научни 
конференции в Португалия, Гърция, Полша, БЮРМ и Хърватска, в това число две  
статии публикувани в рецензирани реферирани списания в чужбина: Tourism & 
Hospitality Management (индексирано в EBSCO) и Service Management (индексирано в 
BazEkon). Откроява се участието със самостоятелна глава в Tourism and culture in the 
age of innovation, издадена от Springer.  

Монографията, която кандидатът представя за участие в конкурса е със 
заглавие Local products and festivals: the tourism perspective („Местни продукти и 
фестивали: туристическата перспектива”) и е издадена на английски език. Разглежда 
една специфична и слабо изследвана област – фестивалите за местни продукти, като 
проучванията са фокусирани върху туристическото измерение на явлението. 
Изследването включва теоретична и емпирична част. В теоретичната се разглеждат 
местните продукти като актив и основа, върху която да бъдат проектирани специални 
събития; предложена е класификация на местните продукти, основана върху 
категориите нематериално наследство; изследвани са харектиристиките на фестивала 
като вид специално събитие; на базата на категориите местни продукти е изведена и 
типология на фестивалите, които са предмет на изследването. Направен е и преглед на 
местните / традиционни продукти (по категории) в четири области на Южна България, 
като текстът на места е излишно натоварен с изброявания и таблици, които би следвало 
да са в приложения. Трета глава от монографията представя резултатите от анкетно 
проучване сред организатори на фестивали, както и анализ на вторични данни относно 



структурата на фестивалната дейност в четирите области, които са обект на 
изследването.  

Като цяло, публикациите на гл. ас. д-р Илинка Терзийска могат да се обединят в 
няколко тематични области: 

• Специални събития и културен туризъм 
• Нематериално наследство 
• Винен туризъм 
• Автентичност в туризма 
• Културни пътища и маршрути за културен туризъм 

По-голямата част от тях се основават на емпирични проучвания. За качеството и 
актуалността им свидетелства и фактът, че за тригодишния период след придобиване на 
докторска степен са регистрирани 10 цитирания, като 7 от тях са от чуждестранни 
автори от САЩ, Италия, Финландия, Чехия, Хърватска, Малайзия, и Египет. 
Отбелязано е и едно цитиране преди придобиването на докторска степен.  

Несъмнено признание за научната работа на гл. ас. Илинка Терзийска е и фактът, 
че нейна публикация е включена в списъка с препоръчителна литература за курса по 
„Социология на туризма” на Орегонския университет в САЩ.  

Приносите на кандидата могат да се обобщат в две основни направления: 
1. Представяне на авторски теоретични модели – публикации 1.2, 2.1, 3.2 

(класификация и модел за изследване на фестивали за местни продукти, 
теоретичен модел за изследване на автентичността в туризма, модел за 
бенчмаркинг на дестинации за винен туризъм); 

2. Научно-приложни изследвания в слабо проучвани области в България – 
1.2, 1.4, 2.5, 2.6, 3.6, 3.7, 3.10, съответно в областта на фестивалната 
дейност и нематериалното наследство, нагласите на ресторантьори по 
отношение на предлагането на здравословна и традиционна кухня, 
рекламата от уста на уста в сферата на събитията и развитието на винен 
туризъм в България.  

Като цяло, научната работа на главен асистент д-р Илинка Терзийска се 
отличава с актуалност, задълбоченост и оригиналност.  

III.  Учебно-преподавателска дейност 
Гл. ас. д-р Илинка Терзийска напълно покрива изискванията на ЗРАСРБ по 

отношение на преподавателската си дейност. Кандидатът води лекционни курсове по 
дисциплините Културен туризъм, Разработване на маршрути за културен туризъм и 
Етноложки туризъм в ОКС „бакалавър”, специалност „Туризъм”, Туристическо 
поведение в ОКС „магистър”, специалност „Международен туризъм” и Управление на 
проекти в сферата на културата и туризма в ОКС магистър, специалност „Културно 



наследство и културен туризъм”. Научен ръководител е на един редовен докторант и 
над 30 дипломанти.  

Отличното владеене на английски език дава възможност на кандидата да работи 
с чуждестранни студенти, както и да се включва в програми за обмен на преподаватели 
с университети извън страната. През септември 2014 г. Илинка Терзийска изнася 
лекции в Университет Деусто, Билбао, в рамките на преподавателска мобилност по 
програма Еразъм.  

IV.  Критични бележки 

Към публикациите могат да бъдат направени и някои критични бележки, които 
не оказват влияние върху общата положителна оценка. В част от трудовете се 
наблюдава превес на прегледа и интерпретацията на литературата по темата в 
сравнение със собствени изследвания и изводи (2.2., 2.3.), или фрагментарност на 
изводите, която влиза в контраст с представените резултати от емпирично или 
кабинетно проучване (2.4., 3.7). 

V. Лични впечатления от кандидата 
Познавам гл. ас. д-р Илинка Терзийска като дългогодишен ръководител на 

катедра „Туризъм“, а след това и като неин колега още от постъпването ѝ на работа в 
Университета. Изключителни са нейните заслуги по организирането на конференциите 
„15 години специалност Туризъм в ЮЗУ „Н.Рилски“-Благоевград“, „Подготовка на 
кадрите в сферата на туризма“, двете международни докторантски конференции, 
шестте международни конференции „Културните коридири на ЮИЕ-международен 
туризъм без граници“, на повечето от Сборниците с доклади от които е и отговорен 
редактор. Д-р Илинка Терзийска е с огромни зас;луги за успешното завършване на 
двата международни проекти по програмата за трансгранично сътрудничество „Гърция-
България“,в които сме участвали съвместно, а така също и в разработването на  двата 
нови международни проекта по програмата „Балкани-Средиземно море“ и „Гърция-
България“. Същата е много добре позната и сред научната общност в България, 
работеща в професионалното наяправление 3.9. Туризъм. Гл. ас. д-р Илинка Терзийска 
отдавна е спечелила огромното уважение сред колегите си от катедрата и Факултета и 
студентите, които обучава. Същата владее отлично английски език, ползва успешно и 
френски и гръцки език, които ѝ помагат в редицата успешни професионални контакти, 
които успява да създаде при немалкото ѝ участия в международни конференции и 
работни срещи по проектите, по които работи. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изхождайки от всичко изложено до тук, с убеденост давам положителна оценка 
на кандидата гл. ас. д-р Илинка Сергеева Терзийска за заемане на академичната 
длъжност„Доцент“, като считам, че тя напълно отговаря на изискванията на ЗРАСРБ, 
Правилника за приложението му и изискванията заложени във Вътрешните правила за 



развитие на академичния състав на ЮЗУ „Неофит Рилски” за развитие на академичния 
състав. Препоръчвам на членовете на уважаемото Научно жури по конкурса да гласуват 
положително и да предложат на Стопански факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски” да 
избере на академичната длъжност „Доцент“ по професионално направление „Туризъм“, 
научна специалност „Икономика и управление на туризма“ гл. ас. д-р Илинка Сергеева 
Терзийска. 

 

11.11.2016 г.      Подготвил становището: 
      Проф. д-р Георги Л. Георгиев 


