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СТАНОВИЩЕ 

От проф. д. ик. н. Соня Варадинова Милева-Божанова, СУ „Св. Климент Охридски“, 
ПН 3.8 Икономика и управление по отрасли (туризъм)  

Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната дейност и 
продукция, представена от участниците в конкурса за заемане на 
академична длъжност „професор“ по професионално направление 3.9 
Туризъм (Икономика и управление на туризма (Конкурентоспособност и 
устойчиво развитие в туризма)), обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски“, 
Благоевград в ДВ бр. 42/12.05.2020 г. с кандидати:  

       
Кандидат № 1: доц. д-р Мария Златкова Станкова  
Кандидат № 2: доц. д-р Илинка Сергеева Терзийска 
 

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидатите  
От представените документи може да се констатира, че и двамата кандидати 

изпълняват изискванията на чл.  29 от ЗРАСРБ и чл. 87 от Вътрешните правила за 
развитие на академичния състав в ЮЗУ „Н. Рилски“, както следва: 

Изисквания на чл. 29 
от ЗРАСРБ  

Кандидат № 1                         
доц. д-р Мария Станкова 

Кандидат № 2                         
доц. д-р Илинка Терзийска  

Притежание на ОНС 
"доктор" 

ВАК Диплом № 
27733/04.02.2002г. по 
научната специалност 05.02.18 
Икономика и управление (по 
отрасли);  

ЮЗУ „Неофит Рилски“, 
Диплома № 0042/16.07.2012 
по Икономика и 
управление;  

Заема академичната 
длъжност "доцент" 

ВАК, Диплом № 23942 от 
11.12.2006 г. по научната 
специалност 05.02.18 
Икономика и управление 
(туроператорска и агентска 
дейност).  
 

В конкурсната 
документация не са 
представени доказателства. 
Справка в НАЦИД 
потвърждава заемането на 
академична длъжност 
„доцент“ в ПН 3.9 Туризъм 
3.9. Туризъм/Икономика и 
управление на туризма 
(Културен туризъм), № 
736/19.12.2016 г.  

На трудови 
правоотношения в 
ЮЗУ „Н. Рилски“ 

Повече от 21 години, като 
съгласно Удостоверение № 
106/06.10.2019г. поетапно 
израства на място от асистент 
(1998), старши асистент 
(2000), главен асистент (2002) 

Близо 14 години, като 
съгласно Удостоверение № 
69/06.07.2020 г. поетапно 
израства на място от 
преподавател (2006), 
асистент (2009), главен 
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и заема академична длъжност 
„доцент“ от 26.09.2006 г. и по 
настоящем (Удостоверение № 
26/03.04.2020).   

асистент (2013) и заема 
академична длъжност 
„доцент“ от 19.12.2016 г. и 
по настоящем. 

Представен е 
монографичен труд и 
научни публикации в 
специализирани научни 
издания. 

Да Да 

Няма доказано по 
законоустановения ред 
плагиатство в 
научните трудове. 

Няма доказано плагиатство  Няма доказано плагиатство 

 

Изпълнени са и условията на чл. 2б ал. 2 и 3 на ЗРАСРП за минималните 
национални изисквания както следва:  

 Кандидат № 1                              
доц. д-р Мария Станкова 

Кандидат № 2                                        
доц. д-р Илинка Терзийска  

По група А,  
- показател 1 

Диплома № 27733/04.02.2002 г. 
за присъдена ОНС „доктор“ по 
научната специалност 05.02.18 
“Икономика и управление (по 
отрасли)” въз основа на 
защитен дисертационен труд 
„Стратегии за 
конкурентоспособност на 
туроператорската дейност“.  
50 точки 

Диплома за присъдена ОНС „доктор“  
ЮЗУ „Неофит Рилски“, Диплома № 
0042/16.07.2012 по Икономика и 
управление, въз основа на защитен 
труд „Възможности за повишаване на 
конкурентоспособността на 
културния туризъм”. 
50 точки  
 

По група В 
- показател 3 

Депозиран хабилитационен труд 
на тема „Анализ и диагностика в 
контекста на конкурентоспособ-
ността в туризма“, УИ „Н. 
Рилски“- Благоевград (2019), 100 
точки 

Депозиран хабилитационен труд на 
английски език ) „Wine tourism – 
critical success factors for an emerging 
destination“, София: Гея-Либрис. 
ISBN: 978-954-300-193-4, 2020 
100 точки  

По група Г Кандидатът има 599,10 точки 
от изискуеми 200 или три пъти 
над минималните изисквания, 
разпределени както следва:  

Кандидатът има 222,3 точки от 
изискуеми 200, разпределени както 
следва: 

- показател 4 Представени са 2 монографии 
1. „Усъвършенстване 

управлението на 
туристическата дестинация“ 
(2009)  

2. „Стратегии за устойчив 
туризъм“ (2011) 

200 точки  

 Няма  



  България, София 1113, бул. Цариградско шосе 125, бл. 3 
тел.: +359 2 8738 310;  факс: +359 2 8739 941 

feba.uni-sofia.bg  info@feb.uni-sofia.bg  

Bulgaria, 1113 Sofia, 125 Tsarigradsko Shose Blvd., bl.3  
phone: +359 2 8738 310;  fax: +359 2 8739 941 

feba.uni-sofia.bg info@feb.uni-sofia.bg  

- показател 5 1 публикувана книга на базата 
на защитен дисертационен труд – 
„Туроператорска и транспортна 
дейност“ (2003) 
75 точки  

1 публикувана книга на електронен 
носител книга 
„Конкурентоспособност на 
дестинацията за културен туризъм”, 
УИ „Неофит Рилски”, ISBN 978-954-
00-0204-0, CD  
75 точки    

-показател 6 Представени са 3 статии и 
доклади, публикувани в научни 
издания, реферирани и 
индексирани в световноизвестни 
база данни. Две от тях са в 
съавторство.  

1. Amoiradis, C. and Stankova, M., 
2020. THE SYSTEMIC CRISIS 
AND THE NEED FOR 
SUSTAINABILITY: AN 
OVERVIEW. Management 
Research & Practice, 12(1). 

2. Stankova, M., 2010. The tourism 
regions in Bulgaria-Concepts and 
challenges. Tourism and 
hospitality management, 16(1), 
pp.109-117. 

3. Dimitrov, P.M., Stankova, M.Z., 
Vasenska, I. and Uzunova, D., 
2017. Increasing attractiveness 
and image recognition of 
Bulgaria as a tourism destination. 
Tourism & Management Studies, 
13(3), pp.39-47. 

Разпределени по участието на 
авторите това са 52,5 точки 

Представени са следните 3 статии 
като едната е съавторство:  
1. Terziyska, I., R. Damyanova (2020). 

Winescape through the lens of organized 
travel – a netnography study, 
International Journal of Wine Business 
Review  
Представен е разделителен протокол, 
съгласно който като участието на 
кандидата е 80%., или 24 точки  

2. Terziyska, I. (2017) "Benchmarking 
wine tourism destinations – the case of 
Bulgaria", International Journal of Wine 
Business Research, Vol. 29 Issue: 4, 
pp.384-400 

3. Terziyska, I. (2018). „Wine tour design – 
global trends and local expressions”. 
Tourism and hospitality management, 
24(2), 387-400,   

84 точки  

 

-показател 7 Представени 18 статии и 
доклади публикувани в 
нереферирани издания с научно 
рецензиране или редактирани 
колективни томове. От тях 10 са 
на английски език и 10 в 
съавторство. Разпределени, 
според участието на съавтори 
това са 126,6 точки. 

Представени са 4 статии и доклади. 
От тях 3 са на български и 1 на 
английски. Една в съавторство. Не е 
представен разделителен протокол, но 
съгласно авторската справка се 
признава 1/3 участие. Това са общо 
33,3 точки.  

-показател 8 Няма  На кандидат № 2 не се признават 
представените като студии 
публикации, които имат характер на 
статии в списания и поредици, 
включително са включени като 
такива в регистъра на НАЦИД1.  

                                                           
1 https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/39276  
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-показател 9 Депозирана 1 студия в 
нереферирано издание с научно 
рецензиране, 15 точки 

няма 

-показател 10 4 авторски участия  и 5 участия в 
съавторство, общо 9 участия в 
публикувани глави от 
колективни монографии. 
Отчитайки това, се признават 
130 точки 
За всички публикации в 
съавторство са представени 
съответните разделителни 
протоколи. 

Едно самостоятелно участие е едно в 
саъвторство, като и двете са на 
английски език.  
1. Terziyska, I. (2018) FESTIVAL 

VISITOR EXPERIENCE: THE 
MASQUERADE GAMES IN 
PERNIK, in “Traditions and 
Innovations in Contemporary 
Tourism”, Cambridge Scholars 
Publishing 

2. Kiryakova-Dineva, Теodora & 
Terziyska, Ilinka (2018). The need 
of intercultural training in the 
sphere of entrepreneurship, in 
Theoretical and practical aspect of 
youth and women entrepreneurship, 
Publishing House “Neofit Rilski”, 
Blagoevgrad 

Общо 30 точки  
Група Д  Общо 170 точки, разпределени 

както следва:  
 

Общо 245 точки, разпределени както 
следва: 

-показател 11 От представена авторска 
справка на забелязани 
цитирания е видно, че са налице 
6 цитирания което се равнява 
на 90 т. 

От представена авторска справка на 
забелязани цитирания е видно, че са 
налице 10 цитирания, което се 
равнява на 150 точки. 

-показател 12 Посочени общо 4 цитирания в 
монографии и колективни 
томове с научно рецензиране, 
40 точки. 

Посочени са 3 цитирания, като 2 от 
тях са в докторски дисертации, 
поради което не се приемат.  
10 точки 
 

-показател 13 Налице са 9 цитирания или 
рецензии в нереферирани 
списания с научно рецензиране. 
В посочените данни не се 
включват самоцитирания. 
40 точки 

Налице са 17 цитирания, без 
самоцитирания, като значителна част 
от цитатите са на публикации, които 
не са част от представените за 
настоящият конкурс.  
85 точки  

Група Е Признават се общо 505 точки, 
както следва: 

Признават се общо 195 точки, 
разпределени както следва:  

-показател 15 Ръководство на 8 успешно 
защитили докторанти в т.ч. на 7 
като ръководител и 1 като съ-

Научно ръководство на докторант в 
редовна форма на обучение 
Десислава Павлова, дисертационен 
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ръководител  (Служебна 
бележка № 53/ 22.10.2019 от 
отдел „Академично и научно 
развитие“ на ЮЗУ „Н. 
Рилски“), общо 300 т. 

труд на тема „Бенчмаркинг на 
дестинации за винен туризъм”, 
научна специалност Икономика и 
управление на туризма, Диплома № 
0317/2018-02-12, 40 точки  

-показател 16 Участие в 1 национален и 
научен или образователен 
проект - академичен наставник 
в проект „Студентски 
практики“ BG51PO001-3.3.07-
2002 (Допълнително 
споразумение № 522/28.08.2013 
г.) общо 15 т.   

Участие в 1 национален и научен 
или образователен проект - 
„Модел за взаимодействие за 
повишаване пригодността за 
реализация на студентите между 
Стопанския факултет при ЮЗУ 
„Неофит Рилски“-Благоевград“ и 
представители на бизнеса от 
Благоевградски регион в контекста 
на динамичен пазар на труда“, 
Договор № BG051PO001-3.1.07-
0037, Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“, 
срок на изпълнение 15.05.2013-
31.12.2014, общо 15 т.   

-показател 17 Участие в 4 международни 
научни или образователни 
проекти както следва:  
(1) Integrating Bulgria-Greece 
crossborder significance historical 
and archelogial assets into 
sustainable thematic tourist 
destination (Borderless culture) 
(Трудов договор за допълнителен 
труд, ЮЗУ № 548/13.12.2017, 
Заповед № 3242/11.12.2017);  
(2) Проект Social agri-
entrepreneurship for people with 
disabilities in the cross-border area 
(AGRI-Ability), съгласно 
Допълнително споразумение към 
трудов договор № 12-А/06.10.2019, 
№ 12-б/01.04.2020);  
(3) Проект Местни продукти и 
фестивали и туристическо 
развитие в транграничното 
сътрудничество Гърция-България, 
(LOFT) (Трудов договор за 
допълнителен труд, ЮЗУ  № 
384/17.07.2013);  
(4) Изслeдовател по проект 
“Licence, Master prodessionnels en 
formation ouverte et a distance pour 
le development du turisme durable en 
Chine, au Vietnam et au Kirghiztan”, 

Участие в 7 международни научни 
или образователни проекти както 
следва:  
1. „Innovative instruments for the 

preservation and promotion of cultural 
heritage in the cross border area 
(TOURISM-e)  

2. “Improving the conservation 
effectivenes(Трудов договор за доп. 
Труд № 20/29.06.2020)s of wetlands” 
(WetMainAreas), (Заповед на 
2342/05.10.2017) 

3. Sustainable bats conservation in the 
cross border area” (BatsConserve), 
(Заповед на 2343/05.10.2017) 

4. “Licence, Master professionnels en 
formation ouverte et à distance pour le 
développement du tourisme durable en 
Chine, au Vietnam et au Kirghizstan - 
LMPT” (Договор № 59/22.11.16) 

5. Balancing supply and demand of the 
professional skills needed in the 
interregional area, (Трудов договор за 
доп. Труд № 6/05.01.2015) 

6. “Cross-Border Vertical Axes of 
Entrepreneurship in Support of Youth 
and Women” (Заповед 
859/19.04.2011) 

7. LOcal products Festivals and Tourism 
development in cross-border 
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LMPT, Erasmus+ No 573897-EPP-1-
2016-BG-EPPKA2-CBHE-JP 
(Удостоверение № 208/25.10.2016) 
80 точки  

cooperation Greece-Bulgaria” 
140 точки  

-показател 20 По темата на обявения конкурс 
са представени 3 публикувани 
университетски учебници или 
учебници, използвани в 
училищната мрежа, както 
следва:  
(1) „Осигуряване на 
устойчив туризъм в 
туристическата дестинация“ УИ 
„Н. Рилски“, 2010;  
(2) „Алтернативен туризъм: 
организационни принципи и 
управленски практики“ УИ „Н. 
Рилски, 2006; и в съавторство 
(3) „Счетоводно-
информационно осигуряване на 
туристическата агенция“ 
Авангард-прима, С. 2007.  
Общо 100 точки 

Няма 

-показател 21 По темата на конкурса е 
представено 1 университетско 
пособие в съавторство 
„Устройство на туристически 
дестинации в България“, УИ 
„Н. Рилски“, 2010, общо  10 
точки.  

Няма  

 
Въз основа на представеният доказателствен материал може да се направи 

заключение, че и двамата кандидати отговарят на минималните изисквания за 
заемане на академична длъжност „професор“ съгласно чл.  29 от ЗРАСРБ и чл. 2б 
ал. 2 и 3 на ЗРАСРБ. 

Кандидат № 1 доц. д-р Мария Станкова събира 1424,1 точки, които 
надхвърлят значително изискуемия минимален праг (550 точки) по отделните 
групи и показатели. 

Кандидат № 2 доц. д-р Илинка Терзийска събира 812,3 точки.  
 
Съгласно чл. 29б ал. 3 т. 1-2 и чл. 87 от Вътрешните правила за развитие на 

академичния състав в ЮЗУ „Н. Рилски“ при повече от един кандидати, се отчитат и 
допълнителните изисквания за учебна и научно-изследователска дейност на 
двамата кандидати, както следва:  
 
 Кандидат № 1                                     Кандидат № 2                                        
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доц. д-р Мария Станкова доц. д-р Илинка Терзийска  

I. Учебна дейност  
1. Аудиторна 

и извън- 
аудиторна 
заетост 

 

В ПН 3.9 Туризъм, като 
преподавател в ОКС 
„бакалавър“ и ОКС „магистър“ 
в Стопански факултет 
специалност „Туризъм“ и във 
факултет по изкуствата, 
специалност „Култура и 
културен туризъм“. 

По всички лекционни 
курсове, водени от кандидата са 
налице и съответните 
публикации.  

Аудиторната и 
извънаудиторна натовареност 
на кандидат № 1 за учебната 
2019-2020 г., включва 300 ч 
аудиторна и 735 часа 
извънаудиторна заетост, както 
следва:  
- Общо 210 ч. лекции 

аудиторна и 465 ч. 
извънаудиторна заетост в 
специалност „Туризъм“, 
ОКС „Бакалавър“, Стопански 
факултет по дисциплините: 

1) Управление на 
туристическите дестинации - 
60 ч. лекции аудиторна/90 ч. 
извънаудиторна заетост, 
зимен семестър, 2 курс; 

2) Екология и природоползване 
в туризма - 30 ч. лекции 
аудиторна/ 105 ч. 
извънаудиторна заетост, 
зимен семестър, 3 курс; 

3) Геотуризъм - 30 ч. лекции 
аудиторна / 90 ч. 
извънаудиторна заетост, 
зимен семестър, 3 курс; 

4) Туроператорска и агентска 
дейност - 60 ч. лекции 
аудиторна/ 120 ч. 
извънаудиторна заетост, 

Справка от катедра Туризъм 
удостоверява, че доц. И. Терзийски е 
разработила и е водила следните 
лекционни курсове: 
1. Въведение в туризма (ОКС 

бакалавър) 
2. Етноложки туризъм (ОКС 

бакалавър) 
3. Разработване на маршрути за 

културен туризъм (ОКС 
бакалавър) 

4. Културен туризъм (ОКС 
бакалавър) 

5. Световно културно наследство 
(ОКС бакалавър) 

6. Фестивален туризъм (ОКС 
бакалавър) 

7. Туристическо поведение (ОКС 
Магистър) 

8. Управление на културния 
туризъм (ОКС магистър) 

9. Управление на проекти в сферата 
на туризма (ОКС магистър, 
„Културно наследство и културен 
туризъм“ към катедра 
„Културология“) 

Аудиторна заетост на доц. Илинка 
Терзийска за учебна 2019/2020 г. 
включва 240 часа аудиторна 
заетост в ОКС „бакалавър“ както 
следва:  

1. Въведение в туризма – 60 часа 
(лекции) 

2. Въведение в туризма, (спец. 
Култура и културен туризъм) – 
45/15 часа  

3. Етноложки туризъм – 30 часа 
(лекции) 

4. Разработване на маршрути за 
културен туризъм – 30 часа 
(лекции) 

5. Културен туризъм – 30 часа 
(лекции) 

6. Фестивален туризъм – 30 часа 
(лекции) 

Изброените дисциплини се 
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летен семестър, 3 курс; 

5) Познавателен туризъм - 30 ч. 
лекции аудиторна/ 60 ч. 
извънаудиторна заетост, 
летен семестър, 4 курс; 

- Общо 90 ч. лекции 
аудиторна/ 270 ч. 
извънаудиторна заетост в 
специалност „Култура и 
културен туризъм“, ОКС 
„Бакалавър“, Факултет по 
изкуствата по дисциплините:  

1) „Устойчиво развитие на 
туризма“ - 30 ч. лекции 
аудиторна/90 ч 
извънаудиторна заетост, 
зимен семестър, 4 курс; 

2) „Познавателен туризъм“ - 30 
ч. лекции аудиторна/90 ч 
извънаудиторна заетост 
(поток), летен семестър, 3 
курс; 

3) „Туроператорска и агентска 
дейност“ - 30 ч. лекции 
аудиторна/90 ч 
извънаудиторна заетост, 
летен семестър, 3 курс; 

Представена е Справка за 
планирани часове във връзка 
обявения конкурс за 
„професор“ от катедра Туризъм 
в Стопански факултета за 315 ч 
лекции и 15 ч упражнения 
(Предложение и Изисквания за 
оптимизиране на процеса). 
Налице е припокриване между 
водените от кандидат № 1 
дисциплини и посочените в 
изискванията за 
оптимизиране на процеса по 
обявяване и реализиране на 
конкурс за професор към 
Стопански факултет, катедра 

различават от посочените в 
Справката за планирани часове във 
връзка обявения конкурс за 
„професор“ от катедра Туризъм в 
Стопански факултета за 315 ч 
лекции и 15 ч упражнения 
(Предложение и Изисквания за 
оптимизиране на процеса ).  
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Туризъм. Става въпрос за 
дисциплините по които 
потенциалният кандидат ще 
води учебен процес както 
следва: „Управление на 
туристическите дестинации“, 
„Геотуризъм“, „Екология и 
природоползване в туризма“, 
„Социална психология“, 
„Туроператорска и агентска 
дейност“, „Управленски 
системи в туризма“, 
„Моделиране на туристически 
пътувания в международния 
туризъм“, общо 315 ч. Лекции и 
15ч упражнения. 

- Представена е декларация 
за нововъведения в 
методите и средствата на 
преподаване на кандидат № 
1 доц. М. Станкова, в т.ч. 
използване на специализиран 
сайт, разработен по проект 
„CORRECT“ достъпен на 
адрес: www.corectonline.org 
използван по учебната 
дисциплина „Познавателен 
туризъм“, както и работа по 
екипни задачи, съвместно с 
партньорството на 
„Национален парк Рила“ 

2. Споде
ляне на опита 
в препода-
ването и 
курсовете и 
супервизия и 
консултиране 
на колеги 
 

Доказателства за  
консултиране на колеги и 
споделяне на опит в 
преподаването в рамките на 3 
участия в постоянен научен 
семинар по "Качеството в 
образованието и обучението" 
към Центъра за изследване и 
квалификация в ЮЗУ „Н. 
Рилски“ пред  преподаватели, 
асистенти, докторанти и 
студенти от всички катедри на 
Стопанския факултет, както 
следва:  

Участие в мобилност по Еразъм с цел 
обучение (Сертификат от Staffordshire 
University, UK) 20-24.01.2020 г.  
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(1) Семинар на тема: Разбиране 
на качеството на 
обучението: семинар и 
дискусия за образователната 
политика и необходимостта 
от отговор на 
фундаменталните въпроси за 
ефективно обучение (за 
учебната 2018-2019 г.)  

(2) Семинар на тема: 
„Стандартите по качество - 
значение и приложение“ (за 
учебната 2016-2017 г.) 

(3) Семинар на тема „Системата 
за управление на качеството 
в подкрепа на връзката със 
заинтересованите страни“ 
(за учебната 2016-2017 г.) 

3. Осигу
ряване на 
занимания в 
практическа 
среда извън 
ЮЗУ „Н. 
Рилски“  

 

Представени са 
доказателства за осигуряване 
на занимания на студенти в 
практическа среда: 
удостоверение „Алфа тур“ 
(15.10.2019) и удостоверение от 
Лилия Травел (15.10.2019) за 
практически упражнения по 
дисциплината „Туроператорска 
и агентска дейност“; 
удостоверение от „Национален 
парк Рила“ за провеждане на 
практическо обучение на 
студенти по дисциплините 
„Екология и природоползване в 
туризма“ и „Познавателен 
туризъм“ в периода 2013-2018 
г. (Изх. № 33-00-706/07.09.2018) 
и за по-ранен период (Изх. 
№33-00-1220/27.10.2004).  

Кандидат № 1 е изпълнявал 
длъжността управител на 
учебна база „Бачиново“ (Трудов 
договор № 401/27.09.2006г.), 
което има пряка връзка с 
осигуряване на занимания в 

В лична справка изготвена от 
кандидата е посочено, че са 
реализирани: 

- Учебни семинари в реална 
работна среда – посещения на 
хотели (Гранд Хотел Кемпински, 
гр. Банско), къщи за гости (Къща 
за гости „Дешка“, с Долно 
Драглище), винарни (Вила 
Мелник) и дискусия със 
собственици / ръководен персонал.   
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практическа среда на 
студентите от специалност 
„Туризъм“.  

4. Препо
даване по 
специалност
та на чужд 
език  

 

Представени са 
доказателства за преподаване 
по специалността на чужд 
език и по-конкретно по 
дисциплината „Туроператорска 
и агентска дейност“ през 
учебната 2013/2014 г. 
(Служебна бележка № 
167/08.10.2014); 

Справка от Учебен отдел доказва, че 
кандидат № 2 е водил на английски 
език, за индивидуално обучение 
курсовете по: 

- Въведение в туризма (ОКС 
бакалавър) 

- Туристически ресурси (ОКС 
бакалавър) 

5. Работа 
със 
студенти и 
докторанти.  

 

В периода 2017-2020 
кандидат № 1 осъществява 
ръководство на 25 
дипломанти в ЮЗУ „Н. 
Рилски“ и на 8 докторанта, в 
т.ч. 7 самостоятелно 
ръководство и 1 като съ-
ръководител (Служебна 
бележка № 53/ 22.10.2019 от 
отдел „Академично и научно 
развитие“ на ЮЗУ „Н. Рилски“) 

Въпреки, че не е посочено 
изрично, налице е и работа със 
студенти във връзка с 
реализацията на вътрешно-
университетските проекти в 
които кандидата участва (общо 
13 проекта, описани в частта 
научно-изследователска 
дейност) и по-конкретно 
ръководството на  проектите: 

1) „Изследване на социо-
културните въздействия като 
проекта на 
взаимоотношенията между 
студентите в Стопански 
факултет на ЮЗУ „Н. 
Рилски“, 2011;  

2)  „Социо-културни 
аспекти на 
взаимоотношенията между 
студенти, преподаватели и 
академична среда, 2012;  

В периода 2017-2020 кандидат № 2  
осъществява ръководство на 17 
дипломанти в ЮЗУ „Н. Рилски“ и 
ръководство на 1 докторант;  
 
- Методическо ръководство на 

петима студенти във връзка с 
участие в студентски научен 
семинар „Географски хоризонти“, 
Копривщица, 11-12 май 2019 

- Съвместна публикация с Радина 
Дамянова, студент в магистърска 
програма „Международен 
туризъм“ в International Journal of 
Wine Business Research, 
индексирано в Web of Science и 
SCOPUS. 

- Работа със студенти във 
вътрешно-университетски 
проекти (описани по-долу като 
част от научно-изследователската 
активност на кандидата) 
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3) „Студентска академия: 
организиране и провеждане на 
семинари за управление и 
промотиране на културното 
наследство в Югозападна 
България“ (2015) 

II. Научноизследователска дейност  
Ръководство 
на универ-
ситетски 
проекта 

Ръководство на 8 
университетски проекта, 
финансирани по Наредба 9, 
МОН (Удостоверение № 
49/29.08.2013 на отдел „Научни 
проекти“ на ЮЗУ „Н. Рилски“), 
както следва:  

1) Създаване на уеб-
интерфейс на специалност 
„Туризъм“ и специалност 
„Стопанско управление“, 
2008;  

2) „Изследване на социо-
културните въздействия 
като проекта на 
взаимоотношенията между 
студентите в Стопански 
факултет на ЮЗУ „Н. 
Рилски“, 2011;  

3)  „Социо-културни аспекти 
на взаимоотношенията 
между студенти, 
преподаватели и 
академична среда, 2012;  

4) „Студентска академия: 
организиране и провеждане 
на семинари за управление 
и промотиране на 
културното наследство в 
Югозападна България“ 
(2015) (Апликационен 
формуляр на проект SRP-
C9/15); 

Ръководство на 1 университетски 
проект:  
„Маркетингово изследване на 
алтернативни форми на туризъм“, 
2019 

Участие в 
университетс
ки проекти 

Съгласно Удостоверение № 
49/29.08.2013 на отдел „Научни 
проекти“ на ЮЗУ „Н. Рилски“ 
са налице участия в 9 
университетски проекти 
както следва:  

1) Транслиране на послания 

Съгласно лична справка и 
представени доказателства кандидат 
№ 2 участва в 9 университетски 
проекта, в т.ч. 8 финансирани 
Университетски фонд "Научни 
изследвания" и 1 финансиран от ОП 
РЧР, както следва:  
1) Организиране и провеждане на 

международна научна 
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към младите хора чрез 
представяне на 
унаследените културни 
пластове, 2013, по Наредба 
9, МОН;   

2) Възможности за развитие на 
предприемачеството на 
основата на бенчмаркинга 
(по примера на 
Благоевградска област), 
2013, по Наредба 9, МОН;   

3) Изучаване на управленските 
стратегии и подходи за 
повишаване на 
ефективността на 
предприемаческата дейност 
(по примера на 
Благоевградска област), 
2011, по Наредба 9, МОН;  

4) Изследване на 
икономическите и 
управленските предпоставки 
за развитие на 
предприемачеството и 
прилагане на кълстерния 
подход в малкия и средния 
бизнес (по примера на 
Благоевградска област), 
2011, по Наредба 9, МОН;  

5) Изследване на 
предприемачеството и 
клъстерното развитие в 
условията на криза в 
РБългария и европейските 
страни, 2010;  

6) Експерт по проекта 
„Актуализиране на учебните 
програми във висшето 
образование в съответствие с 
изискванията на пазара на 
труда“ BG051PO001-3.1.07-
0037/18.05.2013 (Трудов 
договор за допълнителен 
труд, ЮЗУ  № 
87/24.03.2014);  

7) Експерт по проект 
„Изкуствата и културата 
като ресурс за постигане на 
общество с икономика на 

конференция „Културен коридор 
Виа Понтика – културен туризъм 
без граници”, 2012 

2) Изучаване на управленските 
стратегии и подходи за 
повишаване ефективността на 
предприемаческата дейност (на 
примера на Благоевградска 
област), 2012 

3) Възможности за развитие на 
предприемачеството на основата 
на бенчмаркинга (на примера на 
Благоевградска област), 2013 

4) Организиране и провеждане на 
международна научна 
конференция „Културен коридор 
Виа Диагоналис – културен 
туризъм без граници”, 2013 

5) Организиране и провеждане на 
международен туристически 
форум „СПА И ВИНО“, 2014 

6) Организиране и провеждане на 
международна научна 
конференция „Културен коридор 
Виа Адриатика – културен 
туризъм без граници”, 2015 

7) Провеждане на международна 
научна конференция „Културен 
коридор Западен трансбалкански 
път – културен туризъм без 
граници”, 2016 

8) Провеждане на международна 
научна конференция 
„Културните коридори на ЮИЕ – 
културен туризъм без граници”, 
2018 

9) Модел за взаимодействие за 
повишаване пригодността за 
реализация на студентите от 
Стопанския факултет при ЮЗУ 
"Н. Рилски"-Благоевград и 
представители на бизнеса от 
Благоевградски регион в 
контекста на динамичен пазар на 
труда, 2013-2014 г. 
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знанието“ BG051PO001-
3.1.07 (Трудов договор за 
допълнителен труд, ЮЗУ  
№808/2.10.2013); 

8) Научен проект „Връзки 
между туризма и културата – 
представяне на културни 
практики, съхраняващи 
идентичността на 
югозападна България“ (2014) 
член на екипа и съавтор на 
проектното предложение 
(Апликационен формуляр на 
проект SRP-C2 /14) 

9) Удостоверение за участие в 
проект RP-B3/18 „Устойчиво 
развитие, управление и 
планиране“ (2018) за оценка 
на студентски разработки и 
организиране на студентско 
участие при дискутиране на 
резултатите от проекта.  

Участие в 
международн
и проекти 

Извън посочените от 
кандидата в справката за 
минималните изисквания 
участия в международни и 
национални проекти (Група Е, 
показател 17), съгласно 
Удостоверение № 49/29.08.2013 
на отдел „Научни проекти“ на 
ЮЗУ „Н. Рилски“ се 
потвърждава и участието в 4 
международни проекти, както 
следва:  
1) Common Religious Cultural 

Pathways (CORECT) (Трудов 
договор за допълнителен 
труд, ЮЗУ  № 
579/05.12.2011) по програма 
за Европейско териториално 
сътрудничество „Гърция-
България 2007-2013;  

2) Cross border implementation 
of innovative cost cutting 
technologies (CROSS INNO 
CUT), по програма за 
Европейско териториално 

Съгласно посочените в Група Е, 
показател 17, кандидат № 2 има 
участие в общо 7 международни 
проекта.  
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сътрудничество „Гърция-
България 2007-2013 (Трудов 
договор за допълнителен 
труд, ЮЗУ № 
594/13.12.2011); 

3) проект „Building a knowledge 
Repository for Occupational 
Well-being Economics 
Research (ROWER), 
финансиран по 7-ма рамкова 
програма на ЕС; 

4) Експерт по проект LOFT 
България-Македония 
(Договор 
CB006.1.31.067/13.02.2017). 

Членство в 
авторитетна 
творческа 
и/или 
професионал
на 
организация 

Членство в следните 10 
организации:  
1) Българска туристическа 

камара (2011); 
2) Българска камара за 

образование, наука и 
култура (Изх. № 
0341/10.10.2014), зам. 
Председател;  

3) Мрежата „Развитие на 
зелената енергия“ към 
Организацията за 
икономическо 
сътрудничество на 
Черноморския регион 
(BSEC), (2014);  

4) Асоциация на 
преподавателите по 
икономика и управление в 
индустрията (Служебна 
бележка № 008/24.09.2014) 

5) Консултативен съвет по 
туризъм към Община 
Благоевград (2015);  

6) International Association of 
Sustainable Development 
(2014);  

7) Съвет по туризъм – 
Благоевград, председател 
(2012);  

8) Пирински туристически 
форум (2010);  

9) Външен експерт към НАОА 
(2007); 

Участие в 2 научни организации: 
1) Член на Комитета на основателите 

на Euro-Asia Tourism Studies 
Association (EATSA):  

2) Член на Event Experience Scale 
(EES) project, иницииран от Грег 
Ричардс  и ATLAS Events Special 
Interest Group:  

Участие в 1 научен комитет на 
международна конференция:  
1) Член на научния комитет на 

международна конференция 
EATSA 2017, 21-25 август, 
Япония:  

Участие в 5 редакторски бордове 
или като рецензент на 2 труда:  

1) Член на редакторския борд на 
списание Euro-Asia Tourism Studies 
Journal 

2) Член на редакторския борд на 
списание „Предприемачество“: 

3) Главен редактор и член на 
организационния комитет на 
поредицата от научни конференции 
„Културните пътища на 
Югоизточна Европа – културен 
туризъм без граници“, провеждани 
ежегодно в периода 2012-2018 г.  

4) Съставител и редактор на “Bridging 
wetlands' natural and cultural heritage: 
Mesta/Nestos, Vardar/Axios, 
Aoos/Vjosa, Region of Thessaly”, 
ISBN - 978-619-7283-17-4: 

5) Научен редактор на монография: 
Пенерлиев, М. (2016). Tуризмът : 



  България, София 1113, бул. Цариградско шосе 125, бл. 3 
тел.: +359 2 8738 310;  факс: +359 2 8739 941 

feba.uni-sofia.bg  info@feb.uni-sofia.bg  

Bulgaria, 1113 Sofia, 125 Tsarigradsko Shose Blvd., bl.3  
phone: +359 2 8738 310;  fax: +359 2 8739 941 

feba.uni-sofia.bg info@feb.uni-sofia.bg  

10) Мрежа „Трансграничен 
център за забавления“ 
(2018);  

Част от редакционните 
колегии на общо 7 издания:  
1) Management Studies, David 

Publishing Company, USA 
2) Journal of Tourism 

Management Research, Pak 
Publishing Group  

3) Ekonomika: Journal for 
Economic Theory and Practice 
and Social Issues  

4) Ekonomkia Journal, Nis, Serbia 
5) Journal of Research in 

Hospitality, Tourism and 
Culture  

6) Предприемачество, ЮЗУ „Н. 
Рилски“ 

7) Пирински книжовни листи, 
България  

Участва активно и в 
редакционните колегии на 
общо 5 международни 
конференции.  

съвременни теоретични аспекти. 
Шумен : Унив. изд. "Епископ 
Константин Преславски". ISBN - 
978-619-201-123-9 

6) Рецензент към списание International 
Journal of Wine Business Research, 
индексирано в Web of Science и 
SCOPUS,  

7) Рецензент към списание British Food 
Journal, индексирано в Web of 
Science и Scopus,  

 

 

Авторитетни 
отзиви и 
награди 

- Победител в номинациите 
„Стратегическо управление“ 
за монографията 
“Повишаване на 
конкурентоспособността на 
туристическата дестинация“ 
(Диплома на Уралския 
държавен педагогически 
университет, 2014) 

- Награда за най-добра статия в 
съавторство от международна 
конференция, TMS Algarve 
2016 

 

Становище от Красимира Кодукова 
(енолог) относно монография на тема  
“Wine tourism – critical success factors 
for an emerging destination“ 

Изнасяне на 
лекции в 
чуждестранн
и 
университети 

За кандидат № 1 са 
представени доказателства за 
осъществени 4 мобилности по 
програма Еразъм и изнесени 
лекции в следните 
университети:  
1) Университет по икономика в 

Измир, Турция (2012); 
2) Университет Катип Челеби, 

Измир, Турция (2012); 
3) Университет Авейро, 

Представена е справка за 3 изнесени 
лекции в чуждестранни 
университети, в рамките не 
реализирани мобилности по 
Еразъм:  

1) Лекция на тема “Food and Wine: 
Shared Balkan heritage and an asset 
for tourism development” по 
покана на организаторите на 
„BALKANS, A CROSSROAD OF 
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Португалия (2019); 
4) Университети Гунджоу и 

Университет по туризъм 
Шихуан, Китай (2019); 
 

Кандидат № 1 е реализирал 5 
специализации в чужбина в 
периода 2005-2019: 
1) Факултет по туризъм и 

управление на 
гостоприемството, Опатия, 
Хърватска (2005);  

2) Academia Istropolitana Nova, 
Словакия (2011);  

3) Екологичен университет, 
Букурещ, Румъния (2013);  

4) Технологичен образователен 
институт на Централна 
Македония, Серес, Гърция 
(2017);  

5) Университет Тесалия, 
Гърция– специализация по 
„Устойчиво развитие и 
конкурентоспособност“ 
(2019); 

 

ALTERNATIVE TOURIST 
ROUTES Common memories, Joint 
destination, Integrated travel 
experience“ в рамките на 
Международно туристическо 
изложение Philoxenia, 9-
11.11.2018, Солун, Гърция: 

2) Уъркшоп на тема “Wine Tour 
Design” в рамките на ERASMUS 
Staff Week в Staffordshire 
University, Великобритания (20-
24 януари 2020) 

3) Преподавателска мобилност в 
университет DEUSTO, Билбао, 
Испания, 22/09/2014 - 27/09/2014 

 

 
 

II. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на представената 
за участие в конкурса творческа продукция 
- Оценка на хабилитационен труд кандидат № 1 доц. д-р Мария Станкова  

В обявеният конкурс за „професор“ кандидатът участва с хабилитационен труд 
(Група Б, показател № 3), публикуван като монография – „Анализ и диагностика в 
контекста на конкурентоспособността в туризма“ който е в обем от 303 страници. В 
структурно отношение монографията е съставена от пет глави в които се разглеждат 
характерологичните особености на туризма и конкурентоспособността, системното 
осигуряване и въздействия върху конкурентоспособността в туризма, диагностициране 
стратегическо осигуряване на конкурентоспособността. Трудът включва проведен 
анализ и диагностика на развитието на туризма в България, с цел установяване начина 
на възприемане на продуктовото предложение в контекста на конкурентоспособността 
на дестинационно ниво. Проведено е проучване на генериращите туристически пазари 
сред туристи и чуждестранни туроператори спрямо България като туристическа 
дестинация. В резултат са изведени факторно значимите продуктови комбинации на 
видове туризъм, определящи конкурентоспособността на България спрямо 
конкурентни дестинации и видове туризъм.  

Приносите могат да бъдат обобщени като основно научни и научно-приложни и 
по-конкретно разработване на систематизиран алгоритъм за разработване избора и 
внедряването на адекватна стратегия за устойчив икономически ръст и 
конкурентоспособност на дестинация България. Адаптиран е модела на клъстерната 



  България, София 1113, бул. Цариградско шосе 125, бл. 3 
тел.: +359 2 8738 310;  факс: +359 2 8739 941 

feba.uni-sofia.bg  info@feb.uni-sofia.bg  

Bulgaria, 1113 Sofia, 125 Tsarigradsko Shose Blvd., bl.3  
phone: +359 2 8738 310;  fax: +359 2 8739 941 

feba.uni-sofia.bg info@feb.uni-sofia.bg  

концепция, идентифицирани са спецификите по пазари и сегменти и следвайки 
логиката на туристическата верига и в резултат е разработен базов модел за 
конкурентоспособност в туризма, пространствено ориентиран на ниво туристическа 
дестинация. Научно-приложните приноси се отнасят за стратегическото устойчиво 
развитие на дестинация България. В резултат са изведени  

- Оценка на хабилитационен труд кандидат № 2 доц. д-р Илинка Терзийска  
 В обявеният конкурс за „професор“ кандидатът участва с хабилитационен труд 

(Група Б, показател № 3), публикуван като монография на английски език „Wine 
tourism – critical success factors for an emerging destination“, 2020, София, Изд. Gea-
Libris. В структурно отношение монографията е съставена от увод, четири глави и 
заключение. Обект на изследване е развитието на регионален винен регион – долината 
на р. Струма, а предмет на изследване критичните фактори за конкурентоспособност. В 
изследването са използвани количествени и качествени методи, като са 
идентифицирани специфични фактори за успех за винения туризъм. Специално 
внимание е отделено на организираните туристически пътувания. Трудът включва 
проведен анализ и диагностика на развитието на винения туризъм на ниво конкретен 
винен регион. В резултат на проведено качествено проучване и на база на предходни 
проучвания авторът идентифицира критичните фактори за успех и 
конкурентоспособност през призмата на теорията за жизнения цикъл за развитието на 
туристическата дестинация.  

Приносите могат да бъдат обобщени като основно научни и научно-приложни. 
Към научните приноси се отнасят обогатяването на съществуващите знания, свързани 
с развитието на винения туризъм и разработената концептуална рамка на понятието 
„критични фактори за успех“ през призмата на теорията за конкурентоспособност и 
бенчмаркинг в туризма, както и моделите за жизнен цикъл на дестинацията на винен 
туризъм. Разработена е цялостна методика за идентифициране на критичните фактори 
за успех на дестинация за винен туризъм, като се съчетават концепциите за обективни 
и възприемани фактори за успех, при отчитане на инетресите на широк спектър от 
заинтересовани страни. Научно-приложните приноси се изразяват в апробацията на 
методиката на регионално ниво (Долината на Струма). Следва да се отбележи, че това 
е едно от най-пълните проучвания провеждани на регионално ниво за развитието на 
винен туризъм.  

- Оценка на приносите в останалите публикации, направени след 
назначаването на академичната длъжност „доцент“  

а) Кандидат № 1 доц. Мария Станкова 

Към по-значими самостоятелни публикации са две монографии (Група Г, 
показател 4): „Усъвършенстване управлението на туристическата дестинация“ (2009) 
и „Стратегии за устойчив туризъм“ (2011). Първата монография получава отличие 
Уралския държавен педагогически университет (2014), а двете монографии са изцяло в 
областта и темата на обявения конкурс. Някои от публикациите на автора са заслужено 
отличени с различни награди и отличия, както отбелязано по-горе в текста.  

Основните приноси на кандидат № 1 въз основа на списък от 38 труда за участие 
в настоящият конкурс могат да бъдат систематизирани в следните тематични 
направления: 

- Конкурентоспособност в туризма (№№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 
21, 22, 23, 25, 27, 37, 38); Аналитично са представени характеристиките на 
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конкурентоспособността в туризма. Установени са връзките и зависимостите 
между конкурентоспособността, удовлетвореността на заинтересованите страни и 
устойчивото развитие. Разработена е методология за анализ, оценка и 
осигуряване на конкурентоспособността на туризма, отчитайки парадигмата за 
устойчиво развитие. Практико-приложните приноси се изразяват в използването 
на планирането при отчитане на основните факторни влияния за 
конкурентоспособността и устойчивото развитие на дестинационно ниво.  
Предложената от автора методология за анализ на факторите и ресурсната 
обезпеченост отчита редица принципи и рамка на Световния съвет за пътувания и 
туризъм за определяне на индекса на конкурентоспособността.   

- Устойчиво развитие на туристическа дестинация (№№ 4, 5, 10, 11, 17, 20, 21, 
24, 26, 29, 37,); Налице е обогатяване и открояването на основните 
характеристики и специфични изисквания за  устойчивото развитие на различни 
пространствени нива – национално, регионално и глобално. Прецизирана е 
връзката между устойчивото развитие, стратегическото управление и 
конкурентоспособността на туристическата дестинация на макро и на микро 
ниво. Откроява се разработеният от автора модел за устойчивост на управлението 
на туристическа дестинация въз основа на проведен факторен анализ и клъстерен 
подход.  

- Стратегическо управление на туристическа дестинация  (№№ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 
11, 12 ,15, 17, 22, 23, 25, 27, 28, 30). Изследвани и анализирани са основните 
релации между конкурентоспособността и устойчивото развитие като основа за 
планиране и стратегическо управление на туристическа дестинация. Изследвани 
са различните класификации на туристическата дестинация, спрямо които е 
обогатен базовия терминологичен апарат и основните отговорности на 
заинтересованите субекти. Обогатена и разширена е методологията за оценка и 
анализ на конкурентоспособността на проф. М. Рибов, отнесена на 
дестинационно ниво. Развит е модел за устойчив туризъм в България и модел за 
неговото устойчиво стратегическо управление.  

Всички публикации на кандидата са рецензирани и отпечатвани в университетски 
издателства на ЮЗУ „Неофит Рилски“,  УНСС, СА „Д. Ценов“ както и такива 
издателства като „Авангард Прима“, „Славена“ - Черноморски туристически форум и 
„Тракия М“ за популяризиране и книгоразпространение.  

 

б) Кандидат № 2 доц. д-р Илинка Терзийска  

Основните приноси на кандидат № 2 въз основа на списък от 11 публикации,  
труда за участие в настоящият конкурс могат да бъдат систематизирани в следните 
тематични направления: 

- Развитие на винен туризъм (№№ 1, 6, 8, 9, 10, 11) изследване на 
новосформиращи се туристически винени дестинации на различни 
пространствени нива – национално и регионално. Предложена е типология 
на винените турове като елемент от развитието на туристическа дестинация 
за винен туризъм.  

- Методически инструментариум за изследване на винения туризъм (№№ 
5, 6) Предложена е методика за оценка състоянието на организираните 
пътувания за винен туризъм като елемент от развитието на отрасъла. 
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разработен бенчмаркинг модел, отразяващ развитието на отрасъла и 
тенденции в развитието на винения туризъм. Моделът е апробиран на 
национално ниво изследвайки България, като дестинация за винен туризъм.  

- Установени са критични фактори за успех за развитието на винени 
туризъм на регионално ниво (№№ 2, 5, 6). Предложена е концептуална 
рамка за понятието „критични фактори за успех“ през призмата на теорията 
за конкурентоспособност и бенчмаркинг в туризма, както и моделите за 
жизнен цикъл на дестинацията на винен туризъм. Разработена е цялостна 
методика за идентифициране на критичните фактори за успех.  

 
III. Критични бележки и препоръки 

Към кандидат № 1 доц. Мария Станкова 

Като критични бележки бих посочила ограничения на разработеният модел за  
конкурентоспособност в туризма на дестинационно ниво по отношение на 
предизвикателствата пред управлението и развитието на устойчивото развитие в 
контекста на новите технологии, глобализацията и динамични промени на външната 
макро- и микро- среда. Независимо от това, приносите по отношение на методологията 
и разработения алгоритъм за безспорни.  

Основната ми препоръка е за продължаване усилията на автора да публикува и 
популяризиран научно-изследователските си постижения в международни издания - 
индексирани и реферирани в международни бази данни.  

Към кандидат № 2 доц. Илинка Терзийска 

Като критични бележки бих посочила, че винения туризъм се изследва в известна 
степен фрагментирано, без да се отчита синергийния ефект и връзката с останалите 
видове туризъм, в т.ч. развитието на туристическата дестинация като част от 
териториалната система за отдих и туризъм. Управлението на риска и мониторинга в 
дългосрочен план не са отчетени в достатъчна степен. Посочените бележки не 
намаляват значимостта на приносите на кандидата в областта на развитието на винения 
туризъм.  

Основната ми препоръка е свързана с това, автора да излезе от силно стеснения 
спектър на изследвания в областта на винения туризъм като отрази, комплексността на 
отрасъла и динамичното взаимодействие с други сектори, особено когато става въпрос 
за развитие на туристическа дестинация.  

IV. Заключение 
 

В заключение - налице са безспорни доказателства за изпълнение на изискванията 
на чл. 2б, ал. 2, чл. 29 ал. 1 и 2, чл. 29б от ЗРАСРБ , както и чл. 60 ал. 1 и 2 от 
ППЗРАСРБ, както и чл. 87 от Вътрешните правила за развитие на академичния състав 
в ЮЗУ „Н. Рилски и от двамата кандидати.  

Това ми дава основание да дам своята положителна оценка и за двамата 
кандидати – кандидат № 1 доц. д-р Мария Златкова Станкова и кандидат № 2 
доц. д-р Илинка Терзийска за заемане на академична длъжност „професор“ в ПН 
3.9 Туризъм. 
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V. Общо заключение и подреждане на кандидатите 
Въз основа на всичко гореизложено, общото ми заключение е, че двамата 

кандидати отговарят на изискванията за заемане на академична длъжност 
„професор“ .  

Като отчитам обективните доказателства предоставени от кандидатите във връзка с 
чл. 87 от Вътрешните правила за развитие на академичния състав в ЮЗУ „Н. Рилски:  
Критерии Кандидат № 1                                     

доц. д-р Мария Станкова 
Кандидат № 2                                        
доц. д-р Илинка Терзийска  

Тематиката на обявения 
конкурс по професионално 
направление 3.9 Туризъм 
(Икономика и управление 
на туризма 
(Конкурентоспособност и 
устойчиво развитие в 
туризма)),  
Справка за планирани 
часове във връзка обявения 
конкурс за „професор“ от 
катедра Туризъм в 
Стопански факултета 

При кандидат № 1 е 
припокриване между 
водените дисиплини и 
посочените в изискванията 
за оптимизиране - за 315 
ч лекции и 15 ч 
упражнения (Предложение 
и Изисквания за 
оптимизиране на процеса 
по обявяване и реализиране 
на конкурсните 
процедури). 

Водените дисциплини от 
кандидат №2 като тематика 
и като натоварване се 
различават от търсените за 
оптимизиране на процеса 
по обявяване и реализиране 
на конкурс за професор 
към Стопански факултет, 
катедра Туризъм 

Количествените резултати 
за брой точки по групи 
показатели за минималните 
национални изисквания по 
чл. 29 и чл. 29б от ЗРАСРБ 

Група А:  50 т.  
Група В: 100 т.  
Група Г: 599,10 т.  
Група Д: 170 т. 
Група Е: 505 т.  
Общо: 1424,1 точки  

Група А:  50 т.  
Група В: 100 т.  
Група Г: 222,3 т. 
Група Д: 245 т. 
Група Е: 195 т. 
Общо: 812,3 точки  

Учебна дейност 300 ч. аудиторна заетост за 
учебната 2019/2020 
 

240 ч. аудиторна заетост за 
учебната 2019/2020 
 

Споделяне на опита в 
преподаването 

3 участия 1 участие във 
Великобритания, Еразъм 
мобилност 

Осигуряване на занимания 
в практическа среда извън 
ЮЗУ „Н. Рилски“ 

Налице са доказателства за 
системно провеждане на 
занятия в НП „Рила“ и две 
туристически агенции 

Посочени от кандидата са 
провеждани учебни 
семинари и посещения в 
реални обекти извън ЮЗУ 
„Н. Рилски“  

Преподаване на чужд език 1 дисциплина  2 дисциплина 
Работа със студенти и 
докторанти 

Ръководство на 25 
дипломанти, 8 докторанта 
(1 като съ-ръководител)  
Работа по вътрешно 
университетски проекти 
(13 проекта)  

Ръководство на 17 
дипломанта и 1 защитил 
докторант  
Работа по вътрешно 
университетски проекти (9 
проекта) 
1 съвместна публикация 
със студент в реферирано 
издание 

Ръководство на универ- 8 проекта  1 проект  
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ситетски проекта 
Участие в университетски 
проекти 

9 проекта  9 проекта  

Участие в международни 
проекти 

Общо 8 проекта: 
4 проекта (Група Е, 
показател 17) 
4 проекта извън това  

Общо 7 (Група Е, показател 
17) 
 

Членство в авторитетна 
творческа и/или 
професионална 
организация 

Членство в 10 организации  
Участие в 5 научни 
комитета на международни 
конференции 
Член на 7 редакторски 
борда 

Членство в 2 организации 
Участие в 1 научен комитет 
на международна 
конференция  
Член на 5 редакторски 
борда  

Авторитетни отзиви и 
награди 

Международни отличия за 
монография и статия  

Становище за монография 
(оценка) 

Изнасяне на лекции в 
чуждестранни 
университети 

4 лекции 
5 специализации в чужбина  

3 лекции  

 
Въз основа на оценката на предоставените доказателства и обективни данни, 

детайлно описани по-горе моето заключение за подредба на кандидатите в конкурса по 
ПН 3.9 Туризъм ((Икономика и управление на туризма (Конкурентоспособност и 
устойчиво развитие в туризма)), както следва:  

- На първо място кандидат № 1 доц. д-р Мария Златкова Станкова  
- На второ място кандидат № 2 доц. д-р Илинка Сергеева Терзийска  

 
 

София, 28.08.2020 г.      Проф. д. ик. н. Соня Милева  
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REVIEW 

By Prof. DrSc PhD Sonia Varadinova Mileva-Bozhanova, 

 Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 

Professional field 3.8 Sectoral Economics and Management (Tourism) 

 

 

Regarding: scientific, scientific-applied and professional and academic activity and 
production, presented by the participants in the competition for the academic 
position of "professor" in the professional field 3.9 Tourism (Economics and 
management of tourism (Competitiveness and sustainable development in 
tourism)), announced by SWU "Neofit Rilski", Blagoevgrad in SG no. 42 / 
12.05.2020 with candidates: 

 
Candidate № 1: Assoc. Prof. Dr. Mariya Zlatkova Stankova 
Candidate № 2: Assoc. Prof. Dr. Ilinka Sergeeva Terziyska 

 

I. Summary data on the scientific production and the activity of the candidates 

From the submitted documents it can be stated that both candidates meet the 
requirements of Art. 29 of the Law for Academic Staff Development in the Republic of 
Bulgaria and Art. 87 of the Internal Rules for Development of the Academic Staff at SWU 
“N. Rilski", as follows: 

 
Requirements of Art. 29 
of the Law for Academic 
Staff Development in the 
Republic of Bulgaria 

Candidate № 1: Assoc. Prof. Dr. 
Mariya Zlatkova Stankova 

Candidate № 2: Assoc. Prof. 
Dr. Ilinka Sergeeva Terziyska 

Possession of 
Educational and 
scientific degree 
"Doctor" 

Higher Attestation Commission 
Diploma № 27733 / 04.02.2002 
in the scientific specialty 
05.02.18 Economics and 
Management (by sectors); 

SWU "Neofit Rilski", 
Diploma № 0042 / 16.07.2012 
in Economics and 
Management; 

Holds the academic 
position of "Associate 
Professor" 

Higher Attestation Commission 
Diploma № 23942/11.12.2006 г. 
in the scientific specialty 
05.02.18 Economics and 
management (tour operator and 
agency activity). 

No evidence was presented in 
the competition 
documentation.  
A reference in National center 
for information and 
documentation confirms the 
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holding of the academic 
position of "Associate 
Professor" in professional 
field 3.9 Tourism 3.9. 
Tourism / Economics and 
Management of Tourism 
(Cultural Tourism), № 736 / 
19.12.2016 

In labor relations with 
SWU “N. Rilski" 

More than 21 years, according 
to Certificate № 106 / 
06.10.2019. She gradually grew 
up as an assistant (1998), senior 
assistant (2000), chief assistant 
(2002) and occupies the 
academic position "Associate 
Professor" dated 26.09.2006 and 
currently (Certificate № 26 / 
03.04.2020). 

Nearly 14 years, according to 
the Certificate № 69 / 
06.07.2020, she gradually 
grew as a lecturer (2006), 
assistant (2009), chief 
assistant (2013) and held the 
academic position of 
"associate professor" from 
19.12.2016 to the present. 

Monographic work and 
scientific publications in 
specialized scientific 
publications are 
presented. 

Yes Yes 

There is no legally 
proven plagiarism in 
scientific works. 

There is no proven plagiarism There is no proven plagiarism 

 
The conditions of Art. 2b paragraph 2 and 3 of the Law for Academic Staff Development 

in the Republic of Bulgaria for the minimum national requirements are also met as follows: 
 Candidate № 1: Assoc. Prof. Dr. 

Mariya Zlatkova Stankova 
Candidate № 2: Assoc. Prof. Dr. Ilinka 
Sergeeva Terziyska 

In group A, 
- indicator 1 

Diploma № 27733/04.02.2002 for 
awarded educational and scientific 
degree "Doctor" in the scientific 
specialty 05.02.18 "Economics 
and Management (by industry)" 
on the basis of the defended 
dissertation thesis "Strategies for 
competitiveness of tour 
operators". 
50 points 
 

Diploma for awarded educational and 
scientific degree "Doctor" SWU "Neofit 
Rilski", Diploma № 0042 / 16.07.2012 
in Economics and Management, based 
on the defended dissertation thesis 
"Opportunities to increase the 
competitiveness of cultural tourism." 
50 points 
 

In group V 
- indicator 3 

Deposited habilitation work with 
topic "Analysis and diagnosis in 
the context of competitiveness in 
tourism", University publishing 
hose "N. Rilski ”- Blagoevgrad 
(2019), 

Deposited habilitation work in English 
language „Wine tourism – critical 
success factors for an emerging 
destination“, Sofia: Gea-Libris. ISBN: 
978-954-300-193-4, 2020 
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100 points 
 

100 points 
 

In group G The candidate has 599.10 points 
out of the required 200 or three 
times the minimum requirements, 
distributed as follows:  

The candidate has 222.3 points out of 
the required 200, distributed as 
follows: 

- indicator 4 2 monographs are presented: 
1. Improving the management of 
the tourist destination (2009) 
2.Strategies for Sustainable 
Tourism (2011) 
200 points  
 

 None 

- indicator 5 1 published book based on a 
defended dissertation  thesis - 
"Tour operator and transport 
activity" (2003) 
75 points  
  

1 published book in electronic form 
"Competitiveness of the destination for 
cultural tourism", University publishing 
house "Neofit Rilski", ISBN 978-954-
00-0204-0, CD 
75 points  

- indicator 6 There are 3 articles and reports 
published in scientific journals, 
referenced and indexed in a world-
famous database. Two of them are 
co-authored. 

1. Amoiradis, C. and Stankova, M., 
2020. THE SYSTEMIC CRISIS 
AND THE NEED FOR 
SUSTAINABILITY: AN 
OVERVIEW. Management 
Research & Practice, 12(1). 

2. Stankova, M., 2010. The tourism 
regions in Bulgaria-Concepts and 
challenges. Tourism and 
hospitality management, 16(1), 
pp.109-117. 

3. Dimitrov, P.M., Stankova, M.Z., 
Vasenska, I. and Uzunova, D., 
2017. Increasing attractiveness 
and image recognition of 
Bulgaria as a tourism destination. 
Tourism & Management Studies, 
13(3), pp.39-47. 

Distributed by the participation of 
the authors, these are 52.5 points 

The following 3 articles are presented, 
one of which is co-authored: 
1. Terziyska, I., R. Damyanova (2020). 

Winescape through the lens of organized 
travel – a netnography study, 
International Journal of Wine Business 
Review  
A separation protocol is presented, 
according to which the participation of 
the candidate is 80%, or 24 points 

2. Terziyska, I. (2017) "Benchmarking 
wine tourism destinations – the case of 
Bulgaria", International Journal of Wine 
Business Research, Vol. 29 Issue: 4, 
pp.384-400 

3. Terziyska, I. (2018). „Wine tour design – 
global trends and local expressions”. 
Tourism and hospitality management, 
24(2), 387-400,   

84 points  
 

- indicator 7 18 articles and reports, published 
in non-refereed publications with 
scientific review or edited 
collective volumes, are resented. 10 
of them are in English and 10 are 
co-authored. Distributed, according 

4 articles and reports are presented. 3 
of them are in Bulgarian and 1 in 
English. One is co-authored. No 
separation protocol has been submitted, 
but according to the author's report 1/3 
of the participation is recognized. This is 
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to the participation of co-authors, 
this is a total of 126.6 points. 

a total of 33.3 points. 
 

- indicator 8 None The publications submitted by 
candidate № 2 as studias, which have 
the character of articles in magazines 
and series, including those listed as 
such in the National center for 
information and documentation’s 
register, are not recognized 1.  

- indicator 9 Submitted 1 studia in a non-
refereed edition with scientific 
review, 15 points  

None 

- indicator 10 4 independent author participations 
and 5 participations in co-
authorship, a total of 9 
participations in published 
chapters of collective monographs. 
Taking this into account, 130 
points are recognized 
 
Relevant separation protocols are 
presented for all co-authored 
publications. 

One individual participation and one 
in co-authorship, both in English. 
1. Terziyska, I. (2018) FESTIVAL 

VISITOR EXPERIENCE: THE 
MASQUERADE GAMES IN 
PERNIK, in “Traditions and 
Innovations in Contemporary 
Tourism”, Cambridge Scholars 
Publishing 

2. Kiryakova-Dineva, Теodora & 
Terziyska, Ilinka (2018). The need 
of intercultural training in the 
sphere of entrepreneurship, in 
Theoretical and practical aspect of 
youth and women entrepreneurship, 
Publishing House “Neofit Rilski”, 
Blagoevgrad 

A total of 30 points 
Group D  A total of 170 points, distributed 

as follows: 
A total of 245 points, distributed as 
follows: 

- indicator 11 From the presented author's 
verification of noticed citations it 
is evident that there are 6 
citations which is equal to 90 
points. 

From the presented author's 
verification of noticed citations it is 
evident that there are 10 citations, 
which is equal to 150 points. 
 

- indicator 12 A total of 4 citations in 
monographs and collective 
volumes with scientific review are 
listed, 40 points. 

There are 3 citations, 2 of which are in 
doctoral dissertations, therefore they are 
not accepted. 
10 points 

- indicator 13 There are 9 citations or reviews 
in non-referred scientific peer-

There are 17 citations, without self-
citations, and a significant part of the 
citations are from publications that are 

 
1 https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/39276  
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reviewed journals. These data do 
not include self-citations. 
40 points  

not part of those submitted for this 
competition. 
85 points 

Group Е A total of 505 points are 
approved as follows: 

A total of 195 points are approved, 
distributed as follows: 

- indicator 15 Scientific guidance of 8 
successfully defended doctoral 
students, incl. of 7 as a supervisor 
and 1 as a co-supervisor (Official 
Note № 53 / 22.10.2019 from the 
Academic and Scientific 
Development Department of 
SWU "N. Rilski"), and a total of 
300 points. 

Scientific guidance of one doctoral 
student in full-time education 
Desislava Pavlova - dissertation thesis 
with title "Benchmarking of 
destinations for wine tourism", 
scientific specialty Economics and 
Management of Tourism, Diploma № 
0317 / 2018-02-12, 40 points 
 

- indicator 16 Participation in 1 national and 
scientific or educational project 
- academic mentor in the project 
"Student Internships" 
BG51PO001-3.3.07-2002 
(Additional agreement № 522 / 
28.08.2013) Total 15 points   

Participation in 1 national and 
scientific or educational project - 
"Model for interaction to increase the 
suitability for realization of students 
between the Faculty of Economics at 
SWU" Neofit Rilski "-Blagoevgrad" 
and business representatives from 
Blagoevgrad region in the context of a 
dynamic labor market ", Contract № 
BG051PO001-3.1.07-0037, 
Operational Program "Human 
Resources Development", 
implementation period 15.05.2013-
31.12.2014, 
Total 15 points  

- indicator 17 Participation in 4 international 
scientific or educational projects 
as follows: 
 (1) Integrating Bulgria-Greece 
crossborder significance historical 
and archeological assets into 
sustainable thematic tourist 
destination (Borderless culture) 
(Employment contract for additional 
work, SWU № 548/13.12.2017, 
Order № 3242 / 11.12.2017);  
(2) Project Social agri-
entrepreneurship for people with 
disabilities in the cross-border area 
(AGRI-Ability), according  
Employment contract for additional 
work № 12-А/06.10.2019, № 12-
б/01.04.2020);  
(3) Project LOcal products Festivals 
and Tourism development in cross-

Participation in 7 international 
scientific or educational projects as 
follows: 
1.  „Innovative instruments for the 

preservation and promotion of cultural 
heritage in the cross border area 
(TOURISM-e)  

2. “Improving the conservation 
effectiveness (Employment contract for 
additional work № 20 / 29.06.2020)s of 
wetlands” (WetMainAreas), (Order № 
2342/05.10.2017) 

3. Sustainable bats conservation in the 
cross border area” (BatsConserve), 
(Order № 2343/05.10.2017) 

4. “Licence, Master professionnels en 
formation ouverte et à distance pour le 
développement du tourisme durable en 
Chine, au Vietnam et au Kirghizstan - 
LMPT” (Contract № 59/22.11.16) 
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border cooperation Greece-
Bulgaria”, (LOFT) (Employment 
contract for additional work, SWU  
№ 384/17.07.2013);  
(4) Project researcher “Licence, 
Master prodessionnels en formation 
ouverte et a distance pour le 
development du turisme durable en 
Chine, au Vietnam et au Kirghiztan”, 
LMPT, Erasmus+ No 573897-EPP-1-
2016-BG-EPPKA2-CBHE-JP 
(Certificate № 208/25.10.2016) 
80 points  

5. Balancing supply and demand of the 
professional skills needed in the 
interregional area, (Employment contract 
for additional work № 6/05.01.2015) 

6. “Cross-Border Vertical Axes of 
Entrepreneurship in Support of Youth 
and Women” (Order № 859/19.04.2011) 

7. LOcal products Festivals and Tourism 
development in cross-border cooperation 
Greece-Bulgaria” 

140 points  

- indicator 20 On the thematic area of the 
announced competition 3 published 
university textbooks or training 
aids used in the school network are 
presented, as follows: 
(1) "Ensuring sustainable tourism in 
the tourist destination" University 
publishing house "N. Rilski ”, 2010; 
(2)"Alternative tourism: 
organizational principles and 
management practices" University 
publishing house "N. Rilski, 2006; 
and co-authored 
(3) "Accounting and information 
provision of the travel agency" 
Avangard-prima, S. 2007. 
A total of 100 points. 

None 

- indicator 21 On the thematic area of the 
competition is presented 1 university 
manual co-authored "Development 
of tourist destinations in Bulgaria", 
University publishing house "N. 
Rilski”, 2010, a total of 10 points. 

None 

 
Based on the presented evidence, it can be concluded that both candidates meet the 

minimum requirements for holding the academic position of "professor" according to 
Art. 29 of Law for Academic Staff Development in the Republic of Bulgaria and Art. 2b 
paragraph 2 and 3 of cited Law. 

Candidate № 1 Assoc. Prof. Dr. Mariya Stankova collects 1424.1 points, which 
significantly exceed the required minimum lower limit (550 points) for individual 
groups and indicators. 

Candidate № 2 Assoc. Prof. Dr. Ilinka Terziyska collects 812.3 points. 
 
According to Art. 29b paragraph 3 items 1-2 and Art. 87 of the Internal Rules for 

Development of the Academic Staff at SWU “N. Rilski” for more than one candidate, the 
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additional requirements for educational and research activities of the two candidates are 
taken into account, as follows: 
 
 Candidate № 1: Assoc. Prof. Dr. 

Mariya Stankova 
Candidate № 2: Assoc. Prof. Dr. Ilinka 
Terziyska 

I. Educational activity 
1. Auditoria 
and 
extracurricular 
workload 

 

In professional field 3.9 Tourism, 
as a lecturer in Bachelor's degree 
and Master's degree in the Faculty 
of Economics, specialty 
"Tourism" and in the Faculty of 
Arts, specialty "Culture and 
Cultural Tourism". 
Relevant publications are 
available for all lecture courses 
led by the candidate. 

 
The auditoria and 

extracurricular workload of 
candidate № 1 for the academic 
year 2019-2020 includes 300 
hours of classroom and 735 
hours of extracurricular 
activities, as follows: 

  
- A total of 210 hours of 
lectures and 465 hours of 
extracurricular activities in the 
specialty "Tourism", Bachelor's 
degree, Faculty of Economics in 
the disciplines: 

1) Management of tourist 
destinations - 60 hours of 
lectures/90 hours of 
extracurricular activities, winter 
semester, 2nd year; 

2) Ecology and nature 
management in tourism - 30 
hours of lectures/105 hours of 
extracurricular activities, winter 
semester, 3rd year; 

3) Geotourism - 30 hours of 
lectures/90 hours of 
extracurricular activities, winter 

A reference from the Department of 
Tourism certifies that Assoc. Prof. I. 
Terziyska has developed and led the 
following lecture courses: 
1. Introduction to Tourism (Bachelor's 

Degree) 
2. Ethnological tourism (Bachelor's 

degree) 
3. Development of routes for cultural 

tourism (Bachelor's degree) 
4. Cultural tourism (Bachelor's 

degree) 
5. World Cultural Heritage (Bachelor's 

degree) 
6. Festival tourism (Bachelor's degree) 
7. Tourist behavior (Master's degree) 
8. Management of cultural tourism 

(Master's degree) 
9. Project management in the field of 

tourism (Master's degree, "Cultural 
Heritage and Cultural Tourism" at 
the Department of "Culturology") 

The auditoria workload of Assoc. 
Prof. Ilinka Terziyska for the 
academic year 2019-2020 includes 
240 hours of classroom activities in 
Bachelor's degree, as follows: 

1. Introduction to tourism - 60 hours 
(lectures) 

2. Introduction to tourism (specialty 
“Culture and cultural tourism”) - 
45/15 hours 

3. Ethnological tourism - 30 hours 
(lectures) 

4. Development of routes for cultural 
tourism - 30 hours (lectures) 

5. Cultural tourism - 30 hours 
(lectures) 

6. Festival tourism - 30 hours 
(lectures) 
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semester, 3rd year; 

4) Tour operator and agency 
activity - 60 hours of lectures/ 
120 hours of extracurricular 
activities, summer semester, 3rd 
year; 

5) Cognitive tourism - 30 hours 
of lectures classroom/60 hours 
of extracurricular activities, 
summer semester, 4th year; 

- A total of 90 hours of lectures/ 
270 hours of extracurricular 
activities in the specialty "Culture 
and Cultural Tourism", Bachelor's 
degree, Faculty of Arts in the 
disciplines:  

1)  "Sustainable development of 
tourism" - 30 hours of lectures 
classroom/90 hours of 
extracurricular activities, winter 
semester, 4th year; 

2) "Cognitive tourism" - 30 
hours of lectures classroom/90 
hours of extracurricular 
activities, summer semester, 3rd 
year;  

3) "Tour operator and agency 
activity" - 30 hours of lectures/ 
90 hours of extracurricular 
activities, summer semester, 3rd 
year; 

A Reference on the planned 
classes in connection with the 
announced competition for 
"professor" position from the 
Department of Tourism at the 
Faculty of Economics for 315 
hours of lectures and 15 hours of 
exercises (Proposal and 
Requirements for process 
optimization) is presented. 

There is an overlap between the 

The listed disciplines differ from the 
ones indicated in the Reference on the 
planned classes in connection with the 
announced competition for "professor" 
position from the Department of 
Tourism at the Faculty of Economics 
for 315 hours of lectures and 15 hours 
of exercises (Proposal and 
Requirements for process 
optimization). 
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disciplines taught by candidate 
№ 1 and the ones indicated in 
the requirements for optimizing 
the process of announcing and 
realizing a competition for a 
professor position at the Faculty 
of Economics, Department of 
Tourism. 

These are the disciplines in which 
the potential candidate will 
conduct the study process as 
follows: "Management of tourist 
destinations", "Geotourism", 
"Ecology and nature management 
in tourism", "Social psychology", 
"Tour operator and agency 
activity", "Management systems 
in tourism"," Modeling of tourist 
trips in international tourism", a 
total of 315 hours lectures and 15 
hours of exercises. 

- A declaration for innovations 
in the methods and means of 
teaching was presented by 
candidate № 1 Assoc. Prof. M. 
Stankova, incl. the use of a 
specialized website developed 
under the CORRECT project 
available at: 
www.corectonline.org within the 
course "Cognitive Tourism", as 
well as work on team tasks, 
together with the partnership of 
"Rila National Park" 
 

1. Sharing 
experience in 
teaching and 
courses and 
supervision 
and 
consulting 
colleagues 

Evidence for consulting 
colleagues and sharing teaching 
experience within 3 
participations in a permanent 
scientific seminar on "Quality in 
education and training" at the 
Center for Research and 
Qualification at SWU "N. Rilski” 
in front of lecturers, assistants, 
doctoral students and students 
from all departments of the 

Participation in Erasmus mobility for 
training purposes (Certificate from 
Staffordshire University, UK) 20-
24.01.2020 
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Faculty of Economics, as follows: 

(1) Seminar on: Understanding the 
quality of education: seminar 
and discussion on educational 
policy and the need to answer 
fundamental questions for 
effective learning (for the 
academic year 2018-2019) 

(2) Seminar on the topic: "Quality 
standards - meaning and 
application" (for the academic 
year 2016-2017) 

(3) Seminar on "Quality 
Management System in 
Support of Stakeholder 
Relations" (for the academic 
year 2016-2017) 

2. Providing 
classes in a 
practical 
environment 
outside SWU 
"N. Rilski " 

Evidence for providing activities 
for students in practical 
environment is presented: 
certificate from "Alpha Tour" 
(15.10.2019) and certificate from 
Lilia Travel (15.10.2019) for 
practical exercises within the 
discipline "Tour operators and 
agency activity"; certificate from 
Rila National Park for conducting 
practical training of students 
within the disciplines "Ecology 
and Nature Management in 
Tourism" and "Cognitive 
Tourism" in the period 2013-2018 
(Ref. № 33-00-706 / 07.09.2018) 
and for an earlier period (Ref. 
№33-00-1220 / 27.10.2004). 
 
Candidate № 1 has held the 
position of manager of the 
training base "Bachinovo" 
(Employment contract № 401 / 
27.09.2006), which has a direct 
connection with the provision of 
classes in a practical environment 
for students in "Tourism". 

In a personal report prepared by the 
candidate it is stated that the following 
have been realized: 

- Training seminars in a real 
working environment - visits to 
hotels (Grand Hotel Kempinski, 
Bansko), guest houses (Guest House 
"Deshka", village of Dolno 
Draglishte), wineries (Villa Melnik) 
and discussion with owners / 
management staff. 
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3. Teaching 
the specialty 
in a foreign 
language 

Evidence of foreign language 
teaching in the specialty and in 
particular in the discipline "Tour 
operators and agency activity" is 
presented for the academic year 
2013/2014 (Official Note № 167 / 
08.10.2014); 

A reference from the Education 
Department proves that candidate № 2 
has taught in English, for individual 
training the courses: 
- Introduction to tourism (Bachelor's 
degree) 
- Tourist resources (Bachelor's degree) 

4. Work with 
students and 
doctoral 
students.  

 

In the period 2017-2020 
candidate № 1 has provided 
guidance of 25 graduates at 
SWU "N. Rilski ”and 8 doctoral 
students, incl. 7 as independent 
supervisor and 1 as co-supervisor 
(Official Note № 53 / 22.10.2019 
from the Academic and Scientific 
Development Department of 
SWU "N. Rilski") 

Although not explicitly stated, 
there is also work with students 
in connection with the 
implementation of internal 
university projects in which the 
applicant participates (a total of 
13 projects described in the 
research part) and in particular in 
the project management: 

1) "Study of socio-cultural 
impacts as a projection of 
relationships between students at 
the Faculty of Economics of 
SWU" N. Rilski ”, 2011; 

2) “Socio-cultural aspects of the 
relationship between students, 
teachers and academic 
environment, 2012; 

3) "Student Academy: 
organizing and conducting 
seminars for management and 
promotion of cultural heritage in 
Southwestern Bulgaria" (2015) 

In the period 2017-2020 candidate № 2 
provided guidance of 17 graduates at 
SWU "N. Rilski "and supervised one 
doctoral student; 
 
- Methodical guide for five students 
in connection with participation in the 
student scientific seminar 
"Geographical Horizons", 
Koprivshtitsa, May 11-12, 2019 

- Joint publication with Radina 
Damyanova, a student in the master's 
program "International Tourism" in the 
International Journal of Wine Business 
Research, indexed in Web of Science 
and SCOPUS. 

- Work with students in internal 
university projects (described below 
as part of the candidate's research 
activity) 

II. Research activity 
University 
project 
management 

Project management of 8 
university projects financed 
under Regulation 9, Ministry of 
Education and Science 

Management of 1 university project: 
 
"Marketing research of alternative 
forms of tourism", 2019 
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(Certificate № 49 / 29.08.2013 of 
the Research Projects Department 
of SWU "N. Rilski"), as follows: 

1) Creation of a web interface for 
the specialty "Tourism" and the 
specialty "Business 
Management", 2008; 
2) "Study of socio-cultural 
impacts as a project of relations 
between students at the Faculty of 
Economics of SWU" N. Rilski ”, 
2011; 
3) “Socio-cultural aspects of the 
relationship between students, 
teachers and academia, 2012; 
4) “Student Academy: organizing 
and conducting seminars for 
management and promotion of 
cultural heritage in Southwestern 
Bulgaria” (2015) (Application 
form of project SRP-C9 / 15); 

Participation 
in university 
projects 

According to Certificate № 49 / 
29.08.2013 of the Department 
"Scientific Projects" of SWU "N. 
Rilski” there are participations in 
9 university projects as follows: 

1) Broadcasting messages to 
young people by presenting the 
inherited cultural strata, 2013, 
under Regulation 9, Ministry of 
Education and Science; 

2) Opportunities for development 
of entrepreneurship on the basis of 
benchmarking (following the 
example of Blagoevgrad region), 
2013, Regulation 9, Ministry of 
Education and Science; 

3)Study of management strategies 
and approaches to increase the 
efficiency of entrepreneurial 
activity (following the example of 
Blagoevgrad region), 2011, 
Regulation 9, Ministry of 
Education and Science; 

4) Study of the economic and 

According to a personal reference and 
presented evidence, candidate № 2 
participates in 9 university projects, 
incl. 8 funded by University Research 
Fund and 1 funded by OP DHR as 
follows: 
 
1) Organizing and conducting an 
international scientific conference 
"Cultural Corridor Via Pontica - 
cultural tourism without borders", 
2012 
 
2) Study of management strategies 
and approaches to increase the 
efficiency of entrepreneurial activity 
(on the example of Blagoevgrad 
region), 2012 
 
3) Opportunities for development of 
entrepreneurship on the basis of 
benchmarking (on the example of 
Blagoevgrad region), 2013 
 
4) Organizing and conducting an 
international scientific conference 
"Cultural Corridor Via Diagonalis - 
cultural tourism without borders", 
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managerial prerequisites for the 
development of entrepreneurship 
and application of the cluster 
approach in small and medium 
business (following the example 
of Blagoevgrad region), 2011, 
Regulation 9, Ministry of 
Education and Science; 

5) Study of entrepreneurship and 
cluster development in the crisis 
in the Republic of Bulgaria and 
European countries, 2010; 

6) Expert on the project 
"Updating the curricula in higher 
education in accordance with the 
requirements of the labor market" 
BG051PO001-3.1.07-0037 / 
18.05.2013 (Employment contract 
for additional work, SWU № 87 / 
24.03.2014); 

7) Expert on the project "Arts and 
Culture as a resource for 
achieving a society with a 
knowledge economy" 
BG051PO001-3.1.07 
(Employment contract for 
additional work, SWU №808 / 
2.10.2013); 

8) Scientific project "Links 
between tourism and culture - 
presentation of cultural practices 
preserving the identity of 
southwestern Bulgaria" (2014) 
team member and co-author of the 
project proposal (Project 
application form SRP-C2 / 14) 

9) Certificate for participation in 
the project RP-B3 / 18 
"Sustainable Development, 
Management and Planning" 
(2018) for evaluation of student 
developments and organization of 
student participation in discussing 

2013 
 
5) Organizing and conducting an 
international tourist forum "SPA AND 
WINE", 2014 
 
6) Organizing and conducting an 
international scientific conference 
"Cultural Corridor Via Adriatica - 
cultural tourism without borders", 
2015 
 
7) Conducting an international 
scientific conference "Cultural 
Corridor Western Trans-Balkan Road - 
Cultural Tourism without Borders", 
2016 
 
8) Conducting an international 
scientific conference "Cultural 
corridors of SEE - cultural tourism 
without borders", 2018 
 
9) Interaction model for increasing 
the suitability for realization of the 
students from the Faculty of 
Economics at SWU "N. Rilski" -
Blagoevgrad and business 
representatives from Blagoevgrad 
region in the context of a dynamic 
labor market, 2013-2014. 
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the results of the project.  

Participation 
in 
international 
projects 

Apart from the participations in 
international and national 
projects stated by the candidate in 
the reference of minimal 
requirements (Group E, indicator 
17), as per Certificate № 
49/29.08.2013 of the Scientific 
Research Department of SWU “N. 
Rilski”, participation in 4 
international projects is being 
confirmed, as follows:  
1) Common Religious Cultural 

Pathways (CORECT) (Labour 
contract for additional labour, 
SWU No. 579/05.12.2011) 
Under the European Territorial 
Cooperation Programme 
Greece – Bulgaria 2007 - 
2013;  

2) Cross border implementation 
of innovative cost cutting 
technologies (CROSS INNO 
CUT), Under the European 
Territorial Cooperation 
Programme Greece – Bulgaria 
2007 - 2013 (Labour contract 
for additional labour, SWU 
No.594/13.12.2011); 

3) Building a Knowledge 
Repository for Occupational 
Well-being Economics 
Research (ROWER), funded 
by the 7th Framework 
Programe of EC; 

4) Expert under LOFT Project 
Bulgaria – Macedonia 
(Contract 
CB006.1.31.067/13.02.2017). 

According to the stated in Group E, 
indicator 17, candidate № 2 has 
participated in a total of 7 
international projects. 

Membership 
in a respected 
creative and/or 
professional 
organization 

Membership in the following 10 
organizations:  
1) Bulgarian Tourism Chamber 

(2011); 
2) Bulgarian Chamber of 

Education, Science and 
Culture (Out. No. 

Participation in 2 scientific 
organizations: 
1) Member of the Founders’ Committee 

of Euro-Asia Tourism Studies 
Association (EATSA):  

2) Member of Event Experience Scale 
(EES) project, initiated by Greg 
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0341/10.10.2014), Deputy-
Chairperson;  

3) Green Energy Development 
Network at the Organization 
for Economic Cooperation of 
the Black Sea Region (BSEC), 
(2014);  

4) Association of the tutors in 
economics and industry 
management (Certificate No. 
008/24.09.2014) 

5) Consultative Council in 
Tourism of Blagoevgrad 
Municipality (2015);  

6) International Association of 
Sustainable Development 
(2014);  

7) Tourism Council – 
Blagoevgrad, Chairperson 
(2012);  

8) Pirin Tourism Forum (2010);  
9) External expert at the National 

Evaluation and Accreditation 
Agency (2007); 

10) Cross-Border Fun Center 
Network (2018). 

Part of the editorial teams of a 
total of 7 editions:  
1) Management Studies, David 

Publishing Company, USA 
2) Journal of Tourism 

Management Research, Pak 
Publishing Group  

3) Ekonomika: Journal for 
Economic Theory and Practice 
and Social Issues  

4) Ekonomkia Journal, Nis, Serbia 
5) Journal of Research in 

Hospitality, Tourism and 
Culture  

6) Entrepreneurship, SWU of N. 
Rilski 

7) Pirin Literature Lists, Bulgaria  
Takes also active part in the 
editorial teams of 5 international 
conferences. 

Richards and ATLAS Events Special 
Interest Group:  

Participation in 1 scientific committee 
of international conference:  
1) Member of the scientific committee 

of the international conference of 
EATSA 2017, August 21-25, Japan.  

 
Participation in 5 editorial boards or 
as a reviewer of 2 works:  
1) Member of the editorial board of the 

Euro-Asia Tourism Studies Journal 
2) Member of the editorial board of 

Entrepreneurship Magazine; 
3) Editor-in-chief and a member of the 

organizational committee of the series 
of scientific conferences Cultural 
Routes of Southeast Europe – Cultural 
Tourism without Borders, organized 
annually in the period 2012-2018;  

4) Compilator and editor of “Bridging 
wetlands' natural and cultural heritage: 
Mesta/Nestos, Vardar/Axios, 
Aoos/Vjosa, Region of Thessaly”, 
ISBN - 978-619-7283-17-4; 

5) Scientific editor of a monography: 
Penerliev, M. (2016). Tourism: 
Modern Theoretical Aspects. 
Shoumen: Bishop Konstantin 
Preslavski Univ. Editorial House. 
ISBN - 978-619-201-123-9 

6) Reviewer at the International Journal 
of Wine Business Research, indexed in 
Web of Science and SCOPUS,  

7) Reviewer at British Food Journal, 
indexed in Web of Science and Scopus 

 

 

Respected 
reviews and 
prizes 

- Winner of the nominations for 
Strategic Management for the 
monograph of Raising the 
Competitiveness of the Tourism 

Statement by Krasimira Kondukova 
(enologist) about the mongraphy: “Wine 
tourism – critical success factors for an 
emerging destination“ 
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Destination (Diploma of the 
Ural State Pedagogical 
University, 2014) 

- Prize for Best Article in co-
authorship at an international 
conference, TMS Algarve 2016 

 
Lectures in 
foreign 
universities 

For candidate № 1, there is 
evidence presented for 4 
accomplished mobility under the 
Erasmus Program and lectures 
given at the following 
universities:  
1) University of economy, Izmir, 
Turkey (2012); 
2) University of Katip Celebi, 
Izmir, Turkey (2012); 
3) University of Aveiro, Portugal 
(2019); 
4) Universities of Guangzhou and 
University of Tourism, Sichuan, 
China (2019); 

 
Candidate No. 1 has had 5 
specializations abroad in the 
period 2005 – 2019:  
1) Faculty of Tourism and 
Hospitality Management, Opatija, 
Croatia (2005);  
2) Academia Istropolitana Nova, 
Slovakia (2011);  
3) Ecological University, 
Bucharest, Romania (2013);  
4) Technological Educational 
Institute of Central Macedonia, 
Serres, Greece (2017);  
5) University of Thessaly, 
Greece – specialization in 
Sustainable Development and 
Competitiveness (2019) 

 

Reference has been presented for 3 
lectures given at foreign universities 
within accomplished mobility under 
Erasmus Program:  

1) Lecture on “Food and Wine: Shared 
Balkan heritage and an asset for 
tourism development” at the 
invitation of the organizers of 
„BALKANS, A CROSSROAD OF 
ALTERNATIVE TOURIST 
ROUTES Common memories, Joint 
destination, Integrated travel 
experience“ within the International 
Tourist Fair of Philoxenia, 9-
11.11.2018, Thessaloniki, Greece; 

2) Workshop on “Wine Tour Design” 
within ERASMUS Staff Week at 
Staffordshire University, Great 
Britain (20-24 January 2020) 

3) Tutors’ mobility at DEUSTO 
University, Bilbao, Spain, 
22/09/2014 - 27/09/2014 

 

 

I. Evaluation of the scientific and practical results and inputs of the presented authors’ 
works for the competition 
- Evaluation of habilitation work of Candidate № 1 – Assoc. Prof. Dr. Mariya 

Stankova  
 

The candidate is participating in the announced competition for the position of "professor" 
with a habilitation work (Group V, indicator № 3), published as a monograph - "Analysis and 
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diagnosis in the context of competitiveness in tourism" which is a volume of 303 pages. 
Structurally, the monograph consists of five chapters which examine the characteristics of 
tourism and competitiveness, the systemic provision and impacts on competitiveness in 
tourism, the diagnosis of strategic competitiveness. The paper includes an analysis and 
diagnosis of the development of tourism in Bulgaria, in order to establish the way of 
perceiving the product offer in the context of competitiveness at the destination level. A study 
of the generating tourist markets among tourists and foreign tour operators in relation to 
Bulgaria as a tourist destination was conducted. As a result, the factor-significant product 
combinations of types of tourism, determining the competitiveness of Bulgaria in relation to 
competitive destinations and types of tourism, are derived. 

 The contributions can be summarized as mainly scientific and applied scientific, and in 
particular the development of a systematized algorithm for the development of selection and 
implementation of an adequate strategy for sustainable economic growth and competitiveness 
of the destination of Bulgaria. The model of the cluster concept has been adapted, the 
specifics by markets and segments have been identified and following the logic of the tourist 
chain and as a result a basic model for competitiveness in tourism has been developed, 
spatially oriented at the level of tourist destination. The scientific and applied contributions 
refer to the strategic sustainable development of the destination of Bulgaria.  

 
- Evaluation of habilitation work of Candidate № 2 – Assoc. Prof. Dr. Ilinka 

Terziyska 
 

In the announced competition for the position of "professor", the candidate participates 
with a habilitation work (Group V, indicator №. 3), published as a monograph in English 
"Wine tourism - critical success factors for an emerging destination", 2020, Sofia, Ed. House 
of Gea-Libris. Structurally, the monograph consists of an introduction, four chapters and a 
conclusion. The object of study is the development of a regional wine region - the valley of 
the Struma River, and the subject of study are the critical factors for competitiveness. 
Quantitative and qualitative methods were used in the study, identifying specific success 
factors for wine tourism. Special attention is paid to organized tourist trips. The work 
includes analysis and diagnosis of the development of wine tourism at the level of a specific 
wine region. As a result of a qualitative study and on the basis of previous studies, the author 
identifies the critical factors for success and competitiveness through the prism of life cycle 
theory for the development of the tourist destination. 

The contributions can be summarized as mainly scientific and applied scientific. 
Scientific contributions include the enrichment of existing knowledge related to the 
development of wine tourism and the developed conceptual framework of the concept of 
"critical success factors" through the prism of the theory of competitiveness and 
benchmarking in tourism, as well as life cycle models of the wine tourism destination. A 
comprehensive methodology for identifying the critical success factors of a wine tourism 
destination has been developed, combining the concepts of objective and perceived success 
factors, taking into account the interests of a wide range of stakeholders. The scientific and 
applied contributions are expressed in the approbation of the methodology at regional level 
(Struma Valley). It should be noted that this is one of the most comprehensive studies 
conducted at the regional level for the development of wine tourism. 

 
- Evaluation of the contributions in the other publications made after the 

appointment at the academic position of "Associate Professor"  

а) Candidate № 1 – Assoc. Prof. Dr. Mariya Stankova 
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Two monographs are among the most significant independent publications (Group D, 
indicator 4): “Improving the management of the tourist destination” (2009) and “Strategies 
for sustainable tourism” (2011). The first monograph received an award from the Ural State 
Pedagogical University (2014), and the two monographs are entirely in the field and thematic 
area of the announced competition. Some of the author's publications have deservedly 
received various awards and prizes, as noted above in the text. 

The main contributions of candidate № 1 on the basis of a list of 38 works for 
participation in this competition can be systematized in the following thematic areas: 

- Competitiveness in tourism (№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 
25, 27, 37, 38); The characteristics of competitiveness in tourism are presented 
analytically. The links and dependencies between competitiveness, stakeholder 
satisfaction and sustainable development have been established. A methodology for 
analysis, evaluation and ensuring the competitiveness of tourism has been developed, 
taking into account the paradigm for sustainable development. Practical contributions 
are expressed in the use of planning for taking into account the main factorial 
influences on competitiveness and sustainable development at the destination level. The 
methodology proposed by the author for factorial analysis and resource provision takes 
into account a number of principles and the framework of the World Travel and 
Tourism Council for determining the competitiveness index.  

- Sustainable development of a tourist destination (№ 4, 5, 10, 11, 17, 20, 21, 24, 26, 
29, 37,); There is an enrichment and highlighting of the main characteristics and 
specific requirements for sustainable development at different spatial levels - national, 
regional and global. The connection between sustainable development, strategic 
management and the competitiveness of the tourist destination at macro and micro level 
is specified. The model developed by the author for the sustainability of the 
management of a tourist destination on the basis of a factorial analysis and cluster 
approach stands out.  

- Strategic management of the tourist destination (№ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 17, 
22, 23, 25, 27, 28, 30). The main correlations between competitiveness and sustainable 
development as the basis for planning and strategic management of a tourist destination 
are studied and analyzed. The different classifications of the tourist destination are 
explored, in relation to which the basic terminological apparatus and the main 
responsibilities of the interested subjects are enriched. The methodology for assessment 
and analysis of competitiveness of Prof. M. Ribov, referred to the destination level, has 
been enriched and expanded. A model for sustainable tourism in Bulgaria and a model 
for its sustainable strategic management have been developed. 
  

All publications of the candidate have been reviewed and printed at the university 
publishing and editors houses of the SWU of Neofit Rilski, the University of National and 
Global Economy, the Economic Academy of D. Tsenov and such publishers like Avangard 
Prima, Slavena – Black Sea Tourism Forum and Trakia M for promotion and distribution.  

b) Candidate No. 2 Assoc. Prof. Dr. Ilinka Terziyska 

The main contributions of Candidate № 2 based on a list of 11 publications, the work 
for participation in this competition can be systematized in the following thematic areas: 

- Development of wine tourism (№ 1, 6, 8, 9, 10, 11) research of newly formed 
tourist wine destinations at different spatial levels - nationally and regionally. A 
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typology of wine tours is proposed as an element of the development of a tourist 
destination for wine tourism.  

- Methodological instrument set for studying wine tourism (№ 5, 6). A 
methodology for assessing the status of organized trips for wine tourism as an 
element of the development of the industry is proposed; a benchmarking model is 
developed, reflecting the development of the industry and trends in the 
development of wine tourism. The model has been tested at the national level by 
exploring Bulgaria as a destination for wine tourism.  

- Critical success factors for the development of wine tourism at the regional 
level (№ 2, 5, and 6). A conceptual framework for the concept of "critical success 
factors" through the prism of the theory of competitiveness and benchmarking in 
tourism, as well as life cycle models of the destination of wine tourism is 
proposed. A comprehensive methodology for identifying critical success factors 
has been developed. 

 
II. Critical notes and recommendations 

To Candidate № 1 Assoc. Prof. Mariya Stankova 

As critical remarks, I would point out the limitations of the developed model for 
competitiveness in tourism at the destination level in terms of the challenges to the 
management and development of sustainable development in the context of new 
technologies, globalization and dynamic changes in the external macro and micro 
environment. Nevertheless, the contributions in terms of methodology and algorithm 
developed are indisputable. 

My main recommendation is to continue the author's efforts to publish and promote her 
research achievements in international publications - indexed and referenced in international 
databases. 

 
To Candidate № 2 – Assoc. Prof. Ilinka Terziyska 

As critical remarks, I would point out that wine tourism is studied in a somewhat 
fragmented way, without taking into account the synergy effect and the connection with other 
types of tourism, incl. the development of the tourist destination as part of the territorial 
system for recreation and tourism. Risk management and long-term monitoring are not 
sufficiently taken into account. These remarks do not diminish the significance of the 
applicant's contributions in the field of wine tourism development. 

My main recommendation is that the author gets out of the very narrow range of research 
in the field of wine tourism reflecting the complexity of the industry and the dynamic 
interaction with other sectors, especially when it comes to the development of a tourist 
destination.  

 
III. Conclusion 
 

As a conclusion, there is indisputable evidence for meeting the requirements of Art. 2b, 
paragraph 2, Art. 29, paragraph 1 and 2, Art. 29b of the Law for Development of the 
Academic Staff in the Republic of Bulgaria, as well as Art. 60, paragraph 1 and 2 of the 
Rules for its implementation, and also Art. 87 of the Internal Rules for Development of the 
Academic Staff of SWU”N. Rilski”, by both candidates. 

This allows me a reason to give my positive evaluation for both candidates - Candidate 
№ 1 Assoc. Prof. Dr. Mariya Zlatkova Stankova and Candidate № 2 – Assoc. Prof. Dr. 
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Ilinka Terziyska, for taking the academic position of “professor” in Professional field 
3.9. Tourism. 
 
IV. General conclusion and ranking of the candidates 
 

Based on all mentioned above, my general conclusion is that both candidates meet the 
requirements for the academic position of "professor". 

Taking into account the objective evidence provided by the candidates in connection with 
Art. 87 of the Internal Rules for Development of the Academic Staff at SWU “N. Rilski”: 

 
Criteria Candidate № 1: Assoc. Prof. 

Dr. Mariya Stankova 
Candidate № 2: Assoc. Prof. 
Dr. Ilinka Terziyska 

The thematic area of the 
announced competition in the 
professional field 3.9 
Tourism (Economics and 
management of tourism 
(Competitiveness and 
sustainable development in 
tourism)), 
The Reference for planned 
classes in connection with 
the announced competition 
for "professor" from the 
Department of Tourism at the 
Faculty of Economics 

For candidate № 1 there is an 
overlap between the taught 
disciplines and the ones 
specified in the requirements 
for optimization - for 315 
hours of lectures and 15 
hours of exercises (Proposal 
and Requirements for 
optimization of the process 
of announcing and 
implementing the 
competition procedures). 
 
 

The disciplines lectured by 
candidate № 2 as a topic and 
as a load differ from those 
displayed with regard to 
optimizing the process of 
announcing and 
implementing the professor 
competition procedure at the 
Faculty of Economics, 
Department of Tourism 
 
 

The quantitative results for 
the number of points by 
groups of indicators of 
minimum national 
requirements under Art. 29 
and Art. 29b of the Law for 
Academic Staff Development 
in the Republic of Bulgaria 

Group A: 50 t. 
Group V: 100 t. 
Group G: 599.10 t. 
Group D: 170 t. 
Group E: 505 t. 
Total: 1424.1 points  
 
  

Group A: 50 t. 
Group V: 100 t. 
Group G: 222.3 t. 
Group D: 245 t. 
Group E: 195 t. 
Total: 812.3 points  
 
  

Educational activity 300 hours of auditoria work 
load for the 2019/2020 
academic year 

240 hours of auditoria work 
load for the 2019/2020 
academic year  

Sharing experience in 
teaching  

3 participations 1 participation in the UK, 
Erasmus mobility 

Providing classes in a 
practical environment outside 
SWU "N. Rilski" 

There is evidence of 
systematic conducting of 
classes in Rila National Park 
and two travel agencies 

Training seminars and visits 
to real sites outside SWU “N. 
Rilski" are indicated by the 
candidate 

Foreign language teaching 1 discipline  2 disciplines 
Work with students and 
doctoral students 

Scientific guidance of 25 
graduates, 8 doctoral students 
(1 as co-supervisor) 
Work on internal university 
projects (13 projects) 

Scientific guidance of 17 
graduates and 1 doctoral 
student 
Work on internal university 
projects (9 projects) 
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 1 joint publication with a 
student in a referenced 
edition 

University project 
management 

8 projects  1 project 

Participation in university 
projects 

9 projects 9 projects 

Participation in international 
projects 

A total of 8 projects: 
4 projects (Group E, 
indicator 17) 
4 other projects beyond that 

Total 7 (Group E, indicator 
17) 

Membership in an respected 
creative and / or professional 
organization 

Membership in 10 
organizations 
Participation in 5 scientific 
committees at international 
conferences 
Member of 7 editorial boards 

Membership in 2 
organizations 
Participation in 1 scientific 
committee at an international 
conference 
Member of 5 editorial boards 

Respected reviews and 
awards 

International awards for 
monograph and article 

Opinion for a monograph 
(evaluation) 

Lectures at foreign 
universities 

4 lectures 
5 specializations abroad 

3 lectures 

 
Based on the evaluation of the provided evidence and objective data, described in 

detail above, my conclusion for the ranking of the candidates in the competition in 
professional field 3.9 Tourism (Economics and management of tourism (Competitiveness and 
sustainable development in tourism)), is as follows: 

- In the first place candidate № 1 Assoc. Prof. Dr. Mariya Zlatkova Stankova 
- In second place candidate № 2 Assoc. Prof. Dr. Ilinka Sergeeva Terziyska 
 

 

Sofia, 28.08.2020       Prof. DrSc Sonia Mileva 
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