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Югозападен университет „Неофит Рилски” 

До Председателя на Научното жури,  

утвърдено със Заповед № 973 от 03.07.2020 г. 

СТАНОВИЩЕ 

От проф. д-р Красимира Светославова Станева,  ЛТУ - гр. София, ПН 3.9 

Туризъм, научна специалност 3.8. Икономика и управление, член на научно жури 

в конкурс за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР в  ПН 3.9. Туризъм 

/Икономика и управление на туризма (Конкурентоспособност и устойчиво развитие в 

туризма), обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, ДВ, бр.42 от 12.05.2020 г. 

Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната 

дейност и продукция, представена от участниците в конкурса 

Основание за изготвяне на  становище: чл. 4, ал. 2 от ЗРАСРБ и решение на 

ФС на Стопанския факултет (Протокол № 9/30.06.2020 г.) и Заповед на Ректора на 

ЮЗУ "Неофит Рилски" № 973 от 03.07.2020 г. Становището е изготвено според 

изискванията на Закона и Правилника за развитие на академичния състав, както и 

Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в РБ. 

До участие в  конкурса са  допуснати следните кандидати : 

1. Доц. д-р Мария Станкова 

2. Доц. д-р Илинка Сергеева Терзийска  

Представям становища в азбучен ред  на фамилиите на кандидатите 

A. Кандидат № 1 доц. д-р Мария  Златкова Станкова 

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата 
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Доц. д-р Мария Станкова  за участие в конкурса е представила  за 

рецензиране 38 научни труда, разпределени както следва: 3 монографии,  9 глави от 

колективни монографии, 1 студия, 14 статии и 7 доклади, от които 3 в индексирани 

издания, 3 учебници  и 1 учебно пособие,  с общ обем 1867 стр., от които  1553 стр. 

в самостоятелни трудове. От представените трудове не приемаме за рецензиране 

следните трудове: IV.4. и IV.8, които не са пряко свързани с темата на конкурса.  

Кандидатът е участвал в 3 национални и 9 международни, както и в 10 

вътрешно университетски проекта, на 3 от които е и ръководител. Членува в 

международни и национални организации от сферата на туризма, образованието, 

устойчивото развитие, сред които: „Green energy development” network of the 

Organization of the Black Sea Economic Cooperation (BSEC) (от 2014 г.); International 

Association Sustainable Development (от 2014 г.); Пирински туристически форум, 

Българска камара за образование, наука и култура (от 2010 г.), където към момента 

е зам. председател. Участва в редакционни колегии в България и чужбина: на 7 

специализирани научни списания и е била част от 5 редакционни екипи на 

международни научни конференции. Рецензент е към списание Tourism & 

Management Studies, което е индексирано в Web of Science. 

Професионално-академична дейност на кандидата 

Педагогическият профил на кандидата е изграден в продължение на 22 г. 

практика в ЮЗУ. От справката за учебната натовареност е видно, че общата аудиторна 

натовареност е в обем от 315 ч. лекции и 15 ч. упражнения за двете ОКС „Бакалавър“ и 

„Магистър“, редовна форма на обучение. Доц.  Станкова изнася лекции по 11 

дисциплини, в два факултета, сред които са „Моделиране на туристическите 

пътувания” „Устойчиво управление на туризма“, ,,Управление на туристическите 

дестинации”, „Туроператорска и агентска дейност“ и др. Това изисква сериозна 

професионална подготовка и академична отговорност.  

Доц.  Станкова е била научен ръководител на 8 защитили докторанта. Научен 

ръководител е на дипломанти и е академичен наставник на студенти от ПН 3.9 Туризъм 

и ПН 3.8 Икономика при провеждане на практики.  
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В периода 2012-2020 г. е провела 3 преподавателски мобилности – в Турция, 

Португалия и Китай. 

II. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на 

представената за участие в конкурса творческа продукция 

Представените и приети за рецензиране научни трудове за конкурса не повтарят 

тези от предходни процедури, от тях 20 заглавия са публикувани на английски език. В 

тематично отношение те разглеждат различни аспекти на конкурентоспособността  и 

устойчивото развитие на туризма. Цялостната продукция на кандидата е насочена  към 

проучване и дефиниране на проблемите, свързани с конкурентоспособността на 

туризма. В хабилитационния труд ясно се  откроява моделът, интерпретиращ 

постановката на клъстерния подход към туризма, във връзка с конкурентоспособността, 

нейното постигане и поддържане с ангажиране на всички заинтересовани страни в 

сектора. Специален акцент е поставен върху подробния анализ на туристическата 

практика по отношение на съществуващите добри и успешни инициативи за 

моделиране на дестинационната конкурентоспособност. Разработените  учебници и 

учебни пособия са пряко свързани с преподаваните дисциплини от кандидата, което е 

израз на педагогическата и зрялост. 

Доц. Станкова е разпознаваема като изследовател сред академичната общност, 

за което свидетелства наукометричният показател H-index /5/ и 18 бр. установени 

цитирания, 6 от които са в индексирани издания след последната хабилитация. 

III. Критични бележки и препоръки 

Нямаме критични бележки към кандидата, а бихме препоръчали  да се 

прецизират  декларираните точки в Справка за минимален брой точки съгласно 

Правилника за приложение на закона за развитие на академичния състав в Република 

България (ППЗРАСРБ) при самооценката на монографията в съавторство. 

Заключение 

Въз основа на представените документи и приети за рецензиране публикации за 

участие в конкурса могат да се направят следните изводи: 

Доц. д-р Мария Златкова Станкова отговаря на минималните национални 
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изисквания  за заемане на академичната длъжност „професор” по конкурс, обявен 

от ЮЗУ. 

1. Притежава научнообразователна степен „доктор” 

2. Има академичен стаж повече от 2 години / доцент е от 2006 г./ 

3. Доц. д-р Станкова е представила за участие в конкурса 38 публикации, от 

които приемаме за рецензиране 36 броя. 

4. Представени са две монографии, които не повтарят докторската теза и не са 

рецензирани в други процедури. 

5. Участвала е  в 3 национални и 9 международни научни проекта. 

6. Успешният професионално-академичен  профил  е изграждан последователно 

в различни тематични области от ПН 3.9 Туризъм. 

7. Кандидатът покрива  и превишава минималните национални изисквания към 

научната и  преподавателската  дейност въз основа на показателите по чл. 2б, ал. 2 от 

ЗРАСРБ за ПН 3.9 Туризъм. 

8. Членува в авторитетни професионални организации и редакционни бордове. 

 

Кандидат № 2 доц. д-р Илинка Сергеева Терзийска 

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата 

 

Кандидатът е представил за рецензиране 11 разработки, в това число е заявил 

своите претенции за 2 монографии, глава от две колективни монографии, три студии и 

4 статии и доклади. Не приемамe за рецензиране публикуваната книга „ Терзийска, Ил. 

(2019) „Конкурентоспособност на дестинацията за културен туризъм”, УИ „Неофит 

Рилски”, която по същество повтаря дисертационния труд. Тя има своите достойнства, 

но вече е била предмет на рецензиране в предходни процедури. Публикация Г6 

класифицирана като глава от колективна монография, няма достатъчно основания да се 
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приеме, за такава, поради отсъствието на задължителната за монографията структура на 

изданието. Приемаме, че е публикуван доклад от научна конференция. Заявените 

студии - публикации Г2, Г3, Г4 не бихме могли да ги приемем като такива поради 

ограничения брой издадени страници- 16-17 стр. Същите ги разглеждаме като научни 

статии. Приетите за рецензиране заглавия  общ брой 10, са разпределени както следва:  

статии 4 бр., доклади 4 бр., глава от колективна монография 1 бр. и хабилитационен 

труд 1 бр. От тях 8 бр. са  самостоятелни, 7 бр. са публикувани на английски език, 

като три от тях са в издания, индексирани в SCOPUS. 

Отражението  на научните постижения на кандидата в литературата се доказва с  

представените данни за 28 цитирания, от които 10 бр. са в индексирани научни 

издания, 17 в нереферирани научни издания и 1бр. в монографии и колективни томове 

с научно рецензиране. Не се приемат посочените  от кандидата цитирания в докторски 

дисертации -Д 28 и  Д 29. 

В изготвената от кандидата справка за Минимален брой точки съгласно 

Правилника за приложение на закона за развитие на академичния състав в Република 

България (ППЗРАСРБ) са посочени 856,33 т., което не би могло да се потвърди  

категорично поради установени неточности в първоначално представените материали, 

допълнително изисканите справки в хода на изготвяне на настоящето становище и 

отсъствие на служебни бележки от издателствата, удостоверяващи точния брой 

стандартни страници, с които да се потвърди, че посочените от кандидата публикации 

като студии -Г2, Г3, Г4 са такива. Не приемаме и твърдението, че публикация Г6 е 

публикувана глава от колективна монография.  

Доц. д-р Терзийска  за периода 2011 г.- 2020 г. е участвала в 8 международни 

научни проекти, преобладаваща част от които не са пряко свързани с тематиката на 

конкурса. Същата е била ръководител на 1 и участник в  2 вътрешно-университетски 

проекти. 

Член e на Научния комитет на  списание Euro-Asia Tourism Studies Journal.   

 

Професионално-академична дейност на кандидата 

 

 Преподавателският профил на доц. Терзийска се изгражда последователно през 

годините - асистент по английски език /2007 г. /, главен асистент по туризъм /2013 г./ и 

от 2016 г. е избрана за доцент в ПН 3.9 Туризъм. Доц. Терзийска е разработила и води 9 

лекционни курса  с преобладаваща тематична насочност „културен туризъм”. 

https://www.eatsa-researches.org/journal/
https://www.eatsa-researches.org/journal/
https://www.eatsa-researches.org/journal/
https://www.eatsa-researches.org/journal/
https://www.eatsa-researches.org/journal/
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Кандидатката няма издадени учебници или публикувани електронни учебници по 

разработените лекционни курсове. Няма представена справка за учебната натовареност  

през периода 2016-2020 г. от ЮЗУ. 

Кандидатът е ръководител на успешно завършил през 2018 г. докторант с тема 

„Бенчмаркинг на дестинации за винен туризъм” и на 17 дипломанти, с част от които 

има съвместни проекти и една публикация.  

II. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на 

представената за участие в конкурса творческа продукция 

Представената научна продукция на кандидата е тематично свързана предимно с 

винения туризъм /7 бр./, което ясно илюстрира тясната специализация в научно-

изследователската дейност.  В научната продукция след хабилитирането  през 2016 г. 

могат да се откроят следните приносни моменти, които се свързват с идентифициране 

на критичните фактори за успех на дестинация с винен туризъм, бенчмаркинг на такава 

дестинация и е предложена типология на винените турове в страната. В представената 

малобройна научна продукция от кандидата се откроява явен стремеж към детайлно 

проучване и разработване на специализирани дестинации за нишов туризъм,  с което се 

обогатяват съществуващи знания.   

III. Критични бележки и препоръки 

Представените от доц. д-р Терзийска справки и доказателствен материал  в този 

си вид – непълна библиографска справка относно брой страници, издателски данни и 

т.н., неточности в класифицирането на разработките в различните изискуеми 

документи,  затрудняват  създаването на еднозначно мнение относно достойнствата на 

научната продукция. Научната  проблематика, в която работи кандидатът е обяснимо 

тясна и тя се свързва с твърде ограничената научна продукция- общ списък от 10 

разработки, с  която доц. Терзийска представя за участие в конкурса.  Без да 

омаловажаваме постигнатите научни резултати, бихме отбелязали, че част от 

публикациите не са класифицирани коректно и това влияе върху достоверността на 

самооценката в Справка за изпълнение минималните национални изисквания за 

заемане на академичната длъжност „професор”. Оценявайки  професионално-

академичната дейност на кандидата би следвало да се отбележи, че няма разработени 

учебни пособия и учебници, с които да демонстрира своята професионална 

компетентност и на методическо ниво. 

IV. Заключение за кандидат доц. д-р Илинка Терзийска 

https://www.eatsa-researches.org/journal/
https://www.eatsa-researches.org/journal/
https://www.eatsa-researches.org/journal/


7 
 

Доц. д-р Илинка Сергеева Терзийска не отговоря на изискванията за 

заемане на академична длъжност „професор” по обявения конкурс от ЮЗУ. 

Мотивите са следните:   

1. Притежава научнообразователна степен „доктор” 

2. Има академичен стаж повече от 2 години / доцент е от 2016 г./ 

3. Представена е монография, която не рецензирана за други процедури. 

4. Достойнствата на представената  макар и твърде ограничена  научна 

продукция от доц. д-р Илинка Трезийска, не са пряко свързани с темата на обявения 

конкурс. Те се  свеждат до проучване и разработване на специализиран 

туристически продукт- винен туризъм.  

5. Активността на кандидата в международни научни проекти  не е 

допринесло за обогатяване на научните-изследователската дейност, което се 

свързва основно с адиминистрирането на тези проекти. 

6. Отсъствието на методически разработки, които са сериозна част от 

педагогическия профил е  неприемливо за университетски преподавател и 

свидетелства за отсъствие на академическа зрялост.  

7. Част от предложените разработки са некоректно класифицирани от 

кандидата, което се отразява и на цялостната самооценка за покриване на 

минималните национални изисквания за заемане на академичната длъжност 

„професор”- в група от показатели „Г” са критично спорни посочените точки от 

кандидата.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представените материали за конкурса от двамата кандидати и направената 

оценка на  цялостната им научна и професионално-академична дейност ми дават 

основание да подредя кандидатите както следва: 

 1. доц. д-р Мария Златкова Станкова 

2. доц. д-р Илинка Сергеева Терзийска 
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Уважаеми г-н Председател, 

Давам „положително становище”  относно избора на доц. д-р Мария 

Златкова Станкова за академичната длъжност „Професор” в съответствие с 

изпълнение на постиженията, посочени в чл. 29 от ЗРАСРБ. 

Позволявам си да предложа на уважаемото научно жури да подкрепи 

нейния избор  за АД „професор” в ПН 3.9 Туризъм. 

 

 

21.08.2020 г.                                                         Член на научното жури:………………. 

                                        (проф. д-р Красимира  Станева) 
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SOUTHWESTERN UNIVERSITY "NEOFIT RILSKI" 

TO THE CHAIRMAN 

 OF THE SCIENTIFIC JURY 

 

OPINION 

Advanced by prof. Krassimira Svetoslavova Staneva, PhD, LTU-Sofia, 

Professional field: 3.9.  Tourism, Scientific specialty: 3.8 Economics and Management, 

member of a scientific jury in a competition for the academic position PROFESSOR in PN 

3.9. Tourism / Economics and Management of Tourism (Competitiveness and Sustainable 

Development in Tourism), announced by SWU "Neofit Rilski" - 

Blagoevgrad, SG, issue. 42/ 12.05.2020. 

Subject : scientific, scientific-applied and professional-academic activity and production 

presented by the participants in the competition 

Grounds for preparing an opinion : Art. 4, ƍ. 2 of the Law on the Development of 

the Academic Staff in the Republic of Bulgaria, the Faculty of Economics (Minutes № 9 / 

30.06.2020) and Order of the Rector of SWU "Neofit Rilski" № 973/03.07.2020. The opinion 

is prepared in accordance with the requirements of the Law and the Rules of the academic 

staff, as well as the Regulations on the terms and conditions for acquiring scientific degrees 

and holding academic positions in the Republic of Bulgaria. 

The following candidates are allowed to participate in the competition : 

1. Assoc. Prof. Dr Maria Stankova 

2. Assoc. Prof. Dr Ilinka Sergeeva Terziyska 

The opinions are presented in alphabetical order of the candidates' surnames. 

A. Candidate № 1 Assoc. prof. Dr Maria  Zlatkova Stankova 
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I. General information on the applicant's scientific output and activities   

Assoc. prof. Dr Maria Stankova for participation in the competition has submitted for 

review 38 scientific papers, distributed as follows: 3 monographs, 9 chapters from collective 

monographs, 1 study, 14 articles and 7 reports, 3 of them are in indexed editions, 3 textbooks and 

1 manual, with a total volume of 1867 pages, of which 1553 pages in individual works. From the 

submitted works we do not accept for review the following works: IV.4. and IV.8, which are not 

directly related to the topic of the competition. 

The candidate has participated in 3 national and 9 international, as well as in 10 

internal university projects, head of 3 of them. She is a member of international and national 

organizations in the field of tourism, education, sustainable development, including: "Green 

energy development" network of the Organization of the Black Sea Economic Cooperation 

(BSEC) (since 2014); International Association Sustainable Development (since 2014); Pirin 

Tourist Forum, Bulgarian Chamber of Education, Science and Culture (since 

2010). Participates in editorial boards in Bulgaria and abroad: in 7 specialized scientific 

journals and has been part of 5 editorial teams at international scientific conferences. She is a 

reviewer for the journal Tourism & Management Studies, which is indexed in the Web of 

Science . 

Professional-academic activity of the candidate 

The pedagogical profile of the candidate has been developed for 22 years of practice at 

SWU. The report on the study load shows that the total academic workload is 315 

hours lectures and 15 hours  exercises for both Bachelor's and Master's degrees, regular form 

of education. Assoc. prof. Stankova gives lectures in 11 disciplines, in two faculties, among 

which are "Modeling of tourist trips" "Sustainable tourism management", "Management of 

tourist destinations" , "Tour operator and agency activities" etc. This requires serious 

professional training and academic responsibility. 

Assoc. prof. Stankova was the research supervisor of 8 PhD students . She is a 

research supervisor of graduates and is an academic mentor to students from rofessional field 

3.9 Tourism and Professional field 3.8 Economics in conducting internships . 

In the period 2012-2020 she conducted 3 teaching mobilities - in Turkey, Portugal and 

China . 

II.  Evaluation of the scientific contributions and the practical results and 

contributions of the creative production submitted for participation in the contest 
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The submitted and accepted for review scientific papers for the competition do not 

repeat those of previous procedures and  20 titles are published in English. Thematically, they 

address various aspects of the competitiveness and sustainable development of tourism. The 

overall production of the candidate is aimed at researching and defining the problems related 

to the competitiveness of tourism. The habilitation work clearly highlights the 

model that interprets the formulation of the cluster approach to tourism in relation to 

competitiveness, its achievement and maintenance with the involvement of all stakeholders in 

the sector. Special emphasis is placed on the detailed analysis of tourism practice in terms of 

existing good and successful initiatives for modeling destination competitiveness. The 

developed textbooks are directly related to the disciplines taught by the candidate, which is an 

expression of pedagogical maturity . 

Assoc. prof. Stankova is recognizable as a researcher among the academic community, 

as evidenced by the scientometric indicator H-index / 5 / and 18 pcs. established citations, 6 

of which are in indexed editions after the last habilitation. 

III. Critical remarks and recommendations 

I have no critical comments on the materials presented for participation in the 

competition and would recommend to be refined so declared points in the card of points 

according to the Regulations under the law of development of academic staff in the Republic 

of Bulgaria in self-assessment of the monograph co-authored. 

Conclusion 

Based on the submitted documents and accepted for review publications for participation 

in the competition, the following conclusion can be made : 

Assoc. prof. Dr Maria Zlatkova Stankova meets the requirements for filling the 

academic position  "professor" in the competition announced by SWU. 

The following facts are the evidents from the presented and reviewed material: 

1.The acquired educational and scientific degree "Doctor". 

2. Having overe two years of teaching experience /last habilitation in 2006/. 
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3. Assoc. Prof. Dr. Stankova has submitted for participation in the competition 38 

publications , of which we accept 36 for review. 

4. Monographs other than the works for the acquisition of the PhD was presented. 

5. She took parts  in three national and nine international research projects. 

6.The successful professional- academic profile is built consistently in different  

thematic areas of  Professional field 3.9 Tourism. 

7. The candidate covers and exceeds the minimum national requirements to the 

scientific and teaching activity  for Professional field 3.9 Tourism. 

8 . The candidate is a member of prestige professional organizations and editorial 

boards. 

 Candidate № 2 Assoc. Prof. Dr Ilinka Sergeeva Terziyska 

I. General information on the applicant's scientific output and activities   

The candidate submitted for review 11 papers, including his claims for 2 monographs, 

a chapter of two collective monographs, three studies and 4 articles and reports. I do not 

accept for reviewing published book " Terziyska, Il. (2019) "Competitiveness of the 

destination for cultural tourism", which essentially repeats the dissertation. It has its merits, 

but has already been reviewed in previous proceedings. Publication G6 classified as a 

collective monograph, there are no grounds to consider for this because the publication has 

not mandatory monograph structure. We accept mentioned publication as a scientific 

conference report. The requested studies - publications G2, G3, G4 could not be accepted as 

such due to the limited number of published pages - 16-17 pages. We consider them 

as scientific articles . Accepted for review titles total 10 are distributed as follows: articles 4 

pcs., reports 4 pcs., head of the collective monographs - 1 psc. and habilitation work 1 psc.  

7 titles are published in English, three of which are in editions indexed in SCOPUS . 

The reflection of the scientific achievements of the candidate in the literature 

is proved by the presented data for 28 citations, 10 citations  are in indexing scientific 

publications, 17 in scientific publications and 1 pc. in monographs and collective volumes 
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with scientific review. The citations indicated in the doctoral dissertations - D 28 and D 29 -

 indicated by the candidate are not accepted . 

The submitted card for the fulfillment of the quantitative requirements, the candidate 

in the competition for occupying academic positions "Professor" earns 856,33  points. But it 

could not be confirmed  categorically due out inaccuracies in the originally 

submitted material, the additional references required in the course of preparation of this 

opinion and the absence of official notes from the publishers, certifying the exact number of 

standard pages to confirm that the publications indicated by the applicant as studies -D2, D3, 

D4 are such. We also do not accept the claim that publication G6 is a published chapter of a 

collective monograph. 

Assoc. prof. Terziyska for the period 2011 -2020 participated in eight 

international scientific projects, the main part of which are not directly related to the theme of 

the competition. She has been the leader of 1 and participant in 2 internal university projects. 

The candidate is a member of Scientific Board of Asia Tourism Euro Studies Journal.  

  

Professional-academic activity of the candidate 

 

 The teaching profile of assoc.prof. Terziyska has been built successively over the years -

 assistant in English / 2007 /, chief assistant in tourism / 2013 / and since 2016 she has been 

elected associate professor in PN 3.9 Tourism. Assoc. prof. Terziyska has developed and 

leads 9 lecture courses with a main thematic focus " cultural tourism". The candidate have 

not issued textbooks or published electronic textbooks developed these lectures. There is 

no evidence on the academic  workload in the period 2016-2020. 
The candidate is the head of a successful doctoral student in 2018 with the topic 

"Benchmarking of destinations for wine tourism" and 17 graduates, some of whom have joint 

projects and one publication. 

 

II. Evaluation of the scientific contributions and the practical results and 

contributions of the creative production submitted for participation in the competition   

The presented scientific production of the candidate is thematically related mainly to 

wine tourism /7/, which clearly illustrates the narrow specialization in research. In the 

scientific production after the habilitation in 2016 the following contribution points can be 

https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=bg&tl=en&u=https://www.eatsa-researches.org/journal/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=bg&tl=en&u=https://www.eatsa-researches.org/journal/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=bg&tl=en&u=https://www.eatsa-researches.org/journal/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=bg&tl=en&u=https://www.eatsa-researches.org/journal/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=bg&tl=en&u=https://www.eatsa-researches.org/journal/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=bg&tl=en&u=https://www.eatsa-researches.org/journal/
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=bg&tl=en&u=https://www.eatsa-researches.org/journal/
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highlighted, which are related to the identification of critical factors for success of a destination 

with wine tourism, benchmarking of such a destination and a typology of wine tours in the 

country. In the presented small scientific production by the candidate stands out a clear desire for 

detailed research and development of specialized destinations for niche tourism, which enriches 

existing knowledge.  

III. Critical remarks and recommendations 

The quality of presented reports and evidents  by assoc. prof. Terziyska /an incomplete 

bibliography as number of pages, publication data, noncorrect classification of publications in 

the various documents required/,  impacts  the creation of general opinion on the quality of 

scientific production. The scientific issues in which the candidate works are understandably 

poor and it is related to the very limited scientific production - a publication’s list of 10 titles 

which assoc. prof. Terziyska presened for participation in the competition. Without 

underestimating the achieved scientific results, we would note  some of the publications are 

not classified correctly and this affects the reliability of the self-assessment in the card for 

fulfillment of the minimum national requirements for holding the academic position 

"professor". In the spirit of good will to the issue, assessing  professional and 

academic activities of the applicant should be noted that no developed teaching materials and 

textbooks  which to demonstrate her professional competence on methodological level also. 

IV. Conclusion for candidate assoc. prof. Dr. Ilinka Terziyska 

Assoc. prof. Dr Ilinka Sergeeva Terziyska does not meet the requirements for 

filling the academic position  "professor" in the competition announced by SWU . 

The following facts are the evidents from the presented and reviewed material: 

1.The acquired educational and scientific degree "Doctor" 

2. Having over two years of teaching experience / since 2016 to date/ 

3. A monography other than the works for the acquisition of the PhD was 

presented 

4. The scientific merits of the limited scientific production submitted by assoc. prof. 

Dr Ilinka Treziyska, not directly related to the topic of the announced competition. They 

come down to research and development of a specialized tourist product - wine tourism .  
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5. The applicant's activity in international research projects has not contributed to the 

enrichment of scientific research , which is mainly related to the administration of these 

projects. 

6. The absence of methodological developments , which are a major part of the 

pedagogical profile is unacceptable for university professor and demonstrates lack of 

academic maturity. 

7. Part of the proposed publications are incorrectly classified by the applicant, which 

reflects overall only assessment to cover the minimum national requirements for academic 

positions "professor" - a group of indicators "G" are critical contenious points indicated 

by the applicant. 

   

CONCLUSION 

On the basis of the presented documents, the evaluated publications and the 

identified contributions, it can be concluded that assoc. prof. Dr Stankova meets the 

minimum national requirements for the occupation of the academic position of professor 

only. 

The assessment of the overall scientific and professional-academic activity gives 

me grounds to arrange them as follows: 

1.Assoc. prof.  Maria Zlatkova Stankova, PhD 

2 .Assoc. prof. Ilinka Sergeeva Terziyska, PhD 

 Mr Chairman, 

I express my  "positive opinion "  on the election of assoc. prof. Dr Maria Zlatkova 

Stankova for the academic position of "Professor" in accordance with the implementation of 

the Law on the Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria, as well as the 

Rules of the Law and that of the SWU “Neofit Rilski” are fulfilled, I propose to the Scientific 

Jury to support her choice for AD "Professor" in Professional field 3.9 Tourism. 

  

  

21.08.2020                                                        Member of the jury:      

prof. Krasimira Staneva, PhD                                     
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