
Югозападен университет „Неофит Рилски” 

СТАНОВИЩЕ 

член на научно жури в конкурс за заемане на 

академичната длъжност ДОЦЕНТ по професионално 

направление 3.9. Туризъм, научна специалност Икономика и 

управление на туризма (междукултурен диалог в туризма), 

обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски” в ДВ., бр. 52 от 02.07.2019 г. 

Относно: научната, научно-приложната и професионално-

академичната дейност и продукция, представена от участниците в 

конкурса 

Кандидат: гл. ас. д-р Теодора Кирякова-Динева 

 

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на 

кандидата 

Кандидатът гл. ас. д-р Теодора Кирякова-Динева представя за 

разглеждане общо 27 публикации, които могат да бъдат групирани по 

следния начин: 

 1 монография; 

 1 учебник; 

 5 научни статии, публикувани в реферирани и индексирани списания 

SCOPUS и Web of Science); 

 7 научни статии, публикувани в български и чуждестранни списания 

и научни трудове с научно рецензиране; 

 13 публикувани доклади, изнесени на научни конференции в 



България и в чужбина.  

Положително впечатление прави фактът, че почти 50% от представените 

статии са публикувани в издания с импакт фактор и/или импакт ранг, 

което свидетелства за високо качество на научната продукция. В 

допълнение, повече от половината публикации са на чужд език, което 

прави възможно достигането им до по-широка аудитория и в крайна 

сметка допринася за разпознаваемост на автора и извън пределите на 

страната. За последното свидетелства и броят цитирания – общо 12, 6 от 

които в SCOPUS и Web of Science (включително две автоцитирания, които 

следва да се изключат от общия брой).  

Тринадесет от работите са самостоятелни, а четиринадесет – в 

съавторство, формирайки по този начин  балансирано съотношение, въз 

основа на което може да се направи изводът, че кандидатът е изградил 

умения както за самостоятелни стойностни изследвания, така и за работа в 

екип. Последното е от голямо значение, имайки предвид 

интердисциплинарния характер на профила на обявения конкурс.  

Представеният основен хабилитационен труд е със заглавие  

„Междукултурния диалог в туризма“ и отговаря на профила на обявения 

конкурс.  В първа глава изчерпателно са разгледани теоретичните въпроси, 

свързани с междукултурната комуникация с ясен фокус върху 

спецификите й в туризма. В трета глава е на база на проведено анкетно 

проучване в южното Черноморие е направен анализ на междукултурния 

диалог в туристическата контактна зона и са изведени насоки за 

подобряването му. Изследването е добре структурирано и има значителен 

принос към научното познание в тази област.  

По-голямата част от останалите публикации са тематично свързани с 

профила на обявения конкурс (междукултурен диалог в туризма). Другото 

тематично направление, което ясно се откроява, е кулинарният туризъм и 

въобще гастрономията като част от туристическото предлагане, като 



изследванията са предимно през призмата на туристическото поведение и 

маркетинг в туризма. Цялостното впечатление е за изградени отлични 

умения за провеждане на научно проучване и много добро познаване на 

теоретичните основи на изследваната тематика.  

 

II. Оценка на научните и на практическите резултати и 

приноси на представената за участие в конкурса творческа продукция 

Научните приноси на представените в конкурса публикцаии могат да 

бъдат открити в обхвата на пет научно-изследователски области: 

 Междукултурен диалог в туризма; 

 Компетенции и умения в чуждоезиковото обучение за специални 

цели в практиката в туризма; 

 Устойчиво развитие на туризма в България и на Балканите;  

 Междукултурни различия и идентичност в туризма;  

 Други области, свързани със споделянето на общото културно 

пространство.  

 

Сред тях могат да се откроят:  

1.  Съставена е методология за анализ на междукултурния 

диалог, която е апробирана  в обхвата на българския 

рекреационен черноморски туризъм (публикации 1.1, 5.2). 

2. Изяснена е ролята на междукултурния диалог при 

изграждането на туристическа мотивация за при избора на 

туристическа дестинация, както и при  минимизиране 

влиянието на културния шок (публикации 1.1, 4.1, 5.2, 5.3). 

3. Изследвани са междукултурните  различия, засягащи 

културната  идентичност и етнодемографските особености на 

местно ниво (Югозападна България) при избора на 

туристическа дестинация (публикации 5.3, 4.4, 4.3, 4.2, 4.1). 



 

III. Критични бележки и препоръки 

В предоставените за разглеждане публикации не са открити 

сериозни несъвършенства. Бих препоръчала на кандидата да се насочи 

предимно към качествени изследователски методи, които са 

изключително релевантни към сферата на интересите й. 

IV.  Заключение 

На база предоставените за разглеждане материали и личните ми 

впечатления мога убедено да твърдя, че кандидатът гл. ас. д-р Теодора 

Кирякова-Динева притежава безспорни качества като изследовател и 

преподавател. Въз основа на това, давам изцяло положителна оценка и 

предлагам да бъде избрана от Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит 

Рилски" за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионално 

направление 3.9. „Туризъм” 

 

V. Общо заключение и подреждане на кандидатите 

На конкурса се явява един кандидат: Теодора Кирякова-Динева, 

който отговаря на минималните национални изисквания за заемане на 

академичната длъжност „доцент” по ЗРАСРБ.   

 

 

Дата: 30.10.2019 Член на  журито: 

  /Доц. д-р Илинка Терзийска/ 

 

 



South-West University „Neofit Rilski” 

STATEMENT 

Member of the Scientific Jury in the competition for the occupation of the 

academic position Associate Professor in professional field 3.9. Tourism, 

scientific specialty “Economics and Management of Tourism” (Intercultural 

Dialogue in Tourism), announced by SWU "Neofit Rilski" in SG, issue. 52 of 

02/07/2019 

Regarding: Scientific, applied and professional academic activity and 

production presented by the participants in the competition 

Applicant: Chief Assist. Prof.  Teodora Kiryakova-Dineva 

 

I. Summarized data on the applicant's scientific production and 

activities 

The candidate Assoc. Prof. Teodora Kiryakova-Dineva presents a total of 27 

publications that can be grouped as follows: 

• 1 monograph; 

• 1 textbook; 

• 5 scientific articles published in refereed and indexed journals SCOPUS 

and Web of Science); 

• 7 scientific articles published in Bulgarian and foreign journals and peer-

reviewed scientific papers; 

• 13 published papers presented at scientific conferences in Bulgaria and 

abroad. 

Almost 50% of the submitted articles were published in journals with impact 

factors and/or impact rank, which testifies to the high quality of her scientific 



work. In addition, more than half of the publications are in a foreign language, 

which helps them reach a wider audience and ultimately contributes to the 

recognition of the author outside the country. The latter is evidenced by the 

number of citations - a total of 12, 6 of which in SCOPUS and Web of Science 

(including two citations that should be excluded from the total). 

Thirteen of the publications are sole-authored, and fourteen are co-authored, 

thus forming a balanced ratio, based on which it can be concluded that the 

applicant has developed skills for both independent and teamwork. The latter is 

of great importance, given the interdisciplinary nature of the profile of the 

announced competition. 

The main habilitation work presented is entitled "Intercultural Dialogue in 

Tourism" and corresponds to the profile of the announced competition. The first 

chapter deals with the theoretical issues related to intercultural communication 

with a clear focus on its specificities in tourism. The third chapter is based on a 

survey conducted in the southern Black Sea coast, an analysis of intercultural 

dialogue in the tourist contact area is made and directions for its improvement 

are outlined. The study is well structured and contributes significantly to the 

knowledge in this sphere.  

Most of the other publications are thematically related to the profile of the 

announced competition (intercultural dialogue in tourism). Another thematic 

area that clearly stands out is culinary tourism and gastronomy in general as part 

of the tourism offering, with research conducted mainly through the prism of 

tourism behavior and tourism marketing. The overall impression is that the 

applicant has developed excellent skills for conducting scientific research and a 

very good knowledge of the theoretical foundations of the topic studied. 

 

II. Assessment of the scientific and practical results and contributions 

of the creative production submitted for participation in the 

competition 



The scientific contributions of the publications presented in the competition 

can be found in five areas of research: 

• Intercultural dialogue in tourism; 

• Competencies and skills in foreign language training for special purposes in 

tourism practice; 

• Sustainable tourism development in Bulgaria and the Balkans; 

• Intercultural differences and identity in tourism; 

 

Among them, the following can be pinpointed: 

1. A methodology for analysis of intercultural dialogue has been 

drawn up, which has been tested in the scope of Bulgarian recreational Black 

Sea tourism (publications 1.1, 5.2). 

2. The role of intercultural dialogue in the construction of tourist 

motivation for the choice of tourist destination, as well as in minimizing the 

impact of cultural shock has been clarified (publications 1.1, 4.1, 5.2, 5.3). 

3. The intercultural differences affecting cultural identity and ethno-

demographic characteristics at the local level (Southwestern Bulgaria) in the 

choice of tourist destination  have been defined. (publications 5.3, 4.4, 4.3, 4.2, 

4.1 

II. Critical notes and recommendations 

No serious imperfections were found in the publications submitted for 

review. I would recommend that the applicant focus primarily on qualitative 

research methods that are extremely relevant to her area of interest. 

III. Conclusion 

 Based on the publications and other material provided for review and my 

personal impressions, I can confidently state that the applicant Assistant 

Professor Teodora Kiryakova-Dineva has indisputable qualities as a researcher 

and teacher. Based on this, I give a completely positive assessment and propose 

that she be selected by the Faculty of Economics of South-West University 

"Neofit Rilski" for occupation of the academic position "Associate Professor" in 

professional field 3.9 Tourism. 



IV. Overall conclusion and ranking of the candidates 

There is only one applicant to the competition: Teodora Kiryakova-

Dineva, who meets the minimum national requirements for occupying the 

academic position of "Associate Professor" according to the LDASRB. 

 

Date: 30.10.2019 Scientific jury member: 

  /Assoc. Prof. Ilinka Terziyska/ 
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