
Югозападен университет „Неофит Рилски” 

СТАНОВИЩЕ                                                                                                                                                                          

от доц. д-р Теодора Кирякова-Динева, ЮЗУ „Неофит Рилски“                                                 

член на научно жури в конкурс обявен в ДВ бр. 42/12.05.2020 г. за заемане на 

академичната длъжност ПРОФЕСОР в професионално направление 3.9 Туризъм 

(Икономика и управление на туризма (Конкурентоспособност и устойчиво 

развитие в туризма)) 

Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната 

дейност и продукция, представена от участниците в конкурса 

В конкурса за ПРОФЕСОР в професионално направление: 3.9 „Туризъм“ участват 

двама кандидати. Ще представя научната им продукция и професионално-

академичната им дейност последователно и по азбучен ред на личните имена 

 

Кандидат № 1. доц.д-р Илинка Сергеева Терзийска  

I.Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата 

Доц. д-р Илинка Терзийска е член на академичния състав на катедра 

„Туризъм“ към ЮЗУ „Неофит Рилски“ от 2007 година, като от 2016 г. до 

момента е доцент в ПН 3.9 Туризъм.  

Пряко и косвено, настоящата научна продукция и дейността на доц. д-р 

Ил. Терзийска (аудиторна заетост, участие в проекти, редакторска и 

рецензентска дейност, извънаудиторна работа със студентите, включително и 

в реална практическа среда) попадат в широкия спекър на конкурентността в 

туризма. Научните публикации са дело предимно на индивидуални 

творчески търсения - в 73% от тях доц.д-р Ил. Терзийска е единствен автор.  

Трудовете на кандидата не се ограничават до полето на родния туризъм и са 

разпознаваеми за предметната област в международен план. Потвържение за 

качеството на работите на кандидата е изпълнението на показателя от група 

Д от минималните национални изисквания -  цитируемостта: декларирани са 

30 броя цитати, от които 10 са в научни публикации, реферирани в Web of 

Scince и Scopus, предимно от чужди автори).  

Кандидатът има умения да прилага инструментариум за изследване на 

въпроси от общ характер, както и да търси новаторски подходи към 



специфични, касаещи конкретни форми на туризъм (винения). Към всички 

декларирани публикации и цитати има доказателствени материали.  

Част от преимуществата на кандидата се формират благодарение на 

нейната чуждоезикова компетентност, която способства професионалното й 

развитие и в още едно направление – научно-приложна проектна дейност. 

Доц. д-р Ил.Терзийска участва в реализирането на общо 8 проекта, 7 от които 

международни. Кандидатът има участия като лектор в чужбина, две от които 

са при мобилност в рамките на програма ERASMUS. Отново в тази насока са 

участията й в множество конференции, национални и международни, на част 

от които е и съорганизатор и ценен член от редакторските колективи. Към 

активите на кандидата по-конкретно се причисляват 8 членства в научни 

комитети и редакторски бордове и 2 участия в международни научни 

организации. Към участия в редакторската дейност са представени 

сертификати и доказателства.  

Сред важните показатели за дейността на кандидата е и 

преподавателската дейност.  Имам преки наблюдения върху учебната 

дейност на на доц. д-р Ил. Терзийска в ЮЗУ „Неофит Рилски“ и мога да 

заявя, че тя е дисциплиниран и отговорен преподавател, има 17 дипломанти, 

пряко ръководи участието на студенти в студентски семинари – научни и 

практически, и е научен ръководител на успешно защитил докторант. Не са 

рядкост случаите, когато доц.д-р Ил.Терзийска привлича бакалаври и 

магистри в различни етапи от проектите (5 броя вътрешноуниверситетски 

проекти), по които тя работи, или когато целенасочено търси други пътища, 

за да създаде предпоставки за участието на по-голям брой студенти в 

практическите занимания, организирани по нейна инициатива.  

Всички гореспоменати активности имат и количествен израз спрямо 

наукометричните показатели. Научната продукция и дейността на доц. д-р 

Ил.Терзийска сумарно е  856,33 точки (от изискуеми 550). Представените 

обстоятелства относно научната продукция и учебно-преподавателската 

работа на доц. д-р  Терзийска показват, че са спазени изискванията по чл. 29 

(1), 29б (2), т. 1 и т. 2 от ЗРАСРБ и чл. 60 от ППЗРАСРБ.  

 

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

представената за участие в конкурса творческа продукция 

За конкурса доц. д-р Илинка Терзийска участва с 11 публикации, които не 



повтарят представените за придобиване на академична длъжност „доцент“, 

от които:  

- хабилитационен труд – монография (1 брой), 

- публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за 

присъждане на ОНС „доктор“ – (1 брой), 

- научни студии, публикувани в реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация (3 броя), 

- публикувана глава от колективна монография (2 броя) и  

- статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензирани или публикувани в редактирани колективни трудове (4 броя).  

В представените публикации и по отношение на тематиката на конкурса,  

конкурентоспособността се разглежда в посока на следните направления: 

новоразвиващи се дестинации, организирани турове за винен туризъм и 

събитиен туризъм. С най-голям принос се откроява хабилитационният труд, 

написан на английски език, в който чрез прилагане концепцията за критични 

фактори за успех се анализира теорията за конкурентоспособност и 

концепцията за бенчмаркинг. Приносният момент тук безспорно е 

приложената методика, която използва нов смесен подход, но също така и 

постига апробация на предложения авторов модел. 

В своите разработки кандидатът обогатява теорията на 

конкурентоспособността най-вече по отношение на винения туризъм. В тази 

насока са приложени актуални методи за анализ (анкетни проучвания, 

контент анализ), но и други по-малко популярни подходи като подхода на 

нетнографията например. 

Повече от добро впечатление оставя факта, че почти всички 

изследвания са авторови и са подкрепени от емпиричен материал, което е 

сред несъмнените приноси на трудовете на доц. Терзийска.  Именно поради 

тази причина, систематизираните приносни моменти се приемат като 

приноси за теорията и практиката на туризма.  

 

III. Критични бележки и препоръки 

- Кандидатът демонстрира отлични умения прилагане на разнообразни 

по вид похвати за изследователска работа и начини за тяхната верификация. 

Научните публикации на кандидата са плод на самостоятелни научни 

търсения, публикувани са в престижни издания и засягат широкия спектър на 



конкурентоспособността. По отношение на устойчивото развитие обаче 

въпросът е неразработен, което създава впечатлението за недобро 

припокриване с тематиката на настоящия конкурс.  

- Приносните моменти са потвърдени главно в рамките на единични 

изследвания. В бъдещата работа се приема за по-удачно ако кандидатът ги 

валидира в по-широк обхват изследвания.  

- Качеството на бъдещата учебна дейност на кандидата допълнително би се 

повишило ако кандидатът разработи учебник, с който да способства 

предаването на натрупания опит от научно-изследователската дейност.  

 

IV. Заключение  

Отправените бележки са по-скоро с характер на препоръки и в никакъв 

случай не намаляват заслугите и приносите на кандидата. Именно поради 

качествената оценка на представените трудове и с оглед на съдържащите се в 

тях научни приноси, активна учебна дейност, давам обща положителна 

оценка на доц. д-р Ил.Терзийска.  

 

Кандидат №2 доц.д-р Мария Златкова Станкова  

I.Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата 

Доц. д-р Мария Станкова от 21 години е член на академичния състав на 

катедра „Туризъм“ към ЮЗУ „Неофит Рилски“ като от 2006 до момента е 

доцент в ПН 3.9 Туризъм.  

Научната продукция и дейността на доц. д-р М. Станкова в пълна степен 

са свързани с конкурентоспособността и устойчивото развитие. Кандидатът 

ангажирано работи със студенти във всички образователно и образователно-

научни степени. Доц.д-р М. Станкова изпълнява редица административни 

задължения, което включва участия в университетски комисии по качество.  

Научните търсения на кандидата се открояват с тематиката, по която тя 

работи от дълги години. Трудовете на кандидата са последователни и 

обхващат всички етапи на изследване  - теоретични трактовки, анализ, 

съпоставки, авторови модели и тяхната апробация. В настоящия конкурс е 

представен значителен по обем трудове, разработени както самостоятелно, 

така и в съавторство. Кандидатът е автор на общо 38 броя научни разработки, 

включително учебници и учебни помагала. Кандидатът се ползва с 

популярност в страната и в чужбина, участва на национални и международни 



форуми и е разпознаваем в науката и практиката на туризма.  

Доц.д-р М.Станкова е преподавател с широк профил. Като част от 

академичния състав на основното звено мога да заявя, че тя е уважаван и 

ценен преподавател. С оглед на преподавателската си дейност е разработила 

множество учебни програми, включени в обучението на ОКС „бакалавър“ и 

„магистър“, които са свързани с управление на туристическите дестинации, 

екология и природоползване. Голяма част от преподаваните от нея 

дисципплини са обезпечени с учебници (Осигуряване на устойчив туризъм и 

туристическа дестинация и Алтернативен туризъм). Предпоставка за тяхното 

написване е дългогодишния преподавателски стаж на кандидата. Сериозна е 

ангажираността на доц. д-р М. Станкова в обучението на дипломанти и 

докторанти (25 дипломанти и 8 успешно защитили докторанти, сред които 

един от чужбина). Всички тези факти свидетелстват, че  доц. д-р М. Станкова 

е активна в научно-изследователската си работа, а от друга – успява да я 

свърже с аудиторната и извънаудиторната преподавателска  дейност. 

Несъмнен актив в дейността на кандидата е проектната дейност. Доц. д-р 

М.Станкова е член на екипи, реализиращи 4 международни, 1 национален и 3 

университетски проекти, на които е и ръководител, и на други 5, на които е 

член на проектния екип. В рамките на един от тях е била гост-лектор. Не е 

малък броят на специализациите в чужбина (6 броя). Преподавателският 

профил на кандидата се допълва и в други две висши училища, едното от 

които в чужбина. Реализирани са 2 мобилности по линия на програма 

ERASMUS.  

Всички публикации на кандидата са налични, а към обширната практико-

приложна и образователна дейност са приведени сертификати и 

доказателства. Количественият  израз спрямо наукометричните показатели 

на на доц. д-р М.Станкова е сумарно  1424,01 точки (от изискуеми 550). 

Става видно, че кандидатът значително надхвърля изискуемия минимум. 

Представените обстоятелства са представени в систематизиран и подреден 

вид, всички изисквания на чл. 29 (1), 29б (2), т. 1 и т. 2 от ЗРАСРБ и чл. 60 от 

ППЗРАСРБ са спазени. 

 

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

представената за участие в конкурса творческа продукция 

За участие в конкурса доц. д-р Мария Станкова участва с общо 38 



публикации, от които:  

- хабилитационен труд – монография (1 брой), 

- публикувана монография, която не е представена като основен 

хабилитационен труд (2 броя), 

- публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за 

присъждане на ОНС „доктор“ – (1 брой), 

- научни публикаци, реферирани и индексирани в световноизвестни бази 

данни с научна информация (3 броя), 

- публикувана глава от колективна монография (9 броя), 

- статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензирани или публикувани в редактирани колективни трудове (18 броя), 

- студии, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране 

или публикувани в редактирани колективни трудове (1 брой), 

- публикуван университетски учебник (3 броя) и 

- публикувано университетско учебно пособие (1 брой). 

Всички от представените публикации са обвързани с тематиката на 

конкурса (с изключение на единия от учебниците). Конкурентоспособността 

фигурира като централен предмет на анализ в 25 от трудовете, а устойчивият 

туризъм – в 9 от тях. Тематичните направления са: аналитично представяне 

на характеристиките на конкурентоспособността и устойчивото развитие; 

прецизиране на специфичните изисквания, свързани с 

конкурентоспособността и устойчивото развитие в туризма; методология за 

анализ, оценка и осигуряване на конкурентоспособността в туризма при 

съблюдаване на парадигмата на усстойчивостта; анализ, оценка и 

осигуряване на конкурентоспособността и концептуализация за апробиране 

на методологията във връзка с конткурентоспособността в туризма.  

Цялостната продукция на кандидата разкрива, че избраните тематични 

направления имат траен итерес за  авторкат и не я ограничават до единични 

разработки. Този факт позволява по-детайлно проучване на релациите на 

конкурентоспособността с устойчивото развитие в триизмерието – на 

национално, регионално и глобално ниво и едновременно с това обогатяване 

на съществуващото знание. Използвани са както различни по характер 

изследователски подходи (факторен анализ), така и индекса на 

конкурентоспособността, който е приложен в посока устойчивото развитие и 

опазването на околната среда. Закономерно, систематизацията на понятийния 



апарат на конкурентоспособността в туризма са насочили доц.д-р 

М.Станкова към проблемите на устойчивото развитие, откривайки нови 

хоризонти и поставяйки още нерешени задачи.   

III. Критични бележки и препоръки 

- Кандидатът демонстрира отлични познаване на конкурентоспособността и 

устойчивото развитие. Многоаспектуалността на изследванията понякога 

създават известна нужда от тематично застъпване на научните разработки. 

Така например публикации №4 и №31 имат подобни заглавия (Educational 

education – Park Rila) и създават погрешно впечатление за идентичност в 

съдържанието, което всъщност е напълно различно. За да избегне този 

технически пропуск, изказвам препоръка за избор на по-конкретни 

формулировки в заглавията.  

- Не като бележка, а по-скоро като препоръка, бих посочила, че предвид 

интернационализацията на висшето образование, кандидатката само би 

спечелила, ако систематизира част от разработките си под формата на  

учебник (учебно помагало) на английски език. 

- Eдин от представените учебници е извън тематиката на конкурса и също 

не би следвало да подлежи на точкуване. По този начин от броят на 

постигнатите точки следва да бъде 1394,1 т. 

 

IV. Заключение  

Обзора на количествената и качествената оценка на представените 

трудове и имайки предвид техните научно-приложни приноси, активната 

ангажираност на кандидата в педагогическата и административната дейност, 

давам изцяло положителна оценка на доц.д-р.М.Станкова.  

 

 Общо заключение и подреждане на кандидатите 

Както проличава от становището ми, моята оценка за научната 

продукция на двамата кандидати е положителна. Двете кандидатури 

удовлетворяват изискванията за „професор“. И доц. д-р Илинка Терзийска, и 

доц. д-р Мария Станкова са квалифицирани преподаватели, имат ценни 

качества по отношение на научната, научно-приложната и образователната 

дейност и са изпълнили изискванията по чл. 29, 29б (2) и чл.87 от ЗРАСРБ за 

заемане на академичната длъжност „професор“.  Тъй като обявеното място 

едно, в съгласно чл. 61(3) т.1 и т.2 от ППЗРАСРБ при равни условия на 



кандитите се налага техният избор да бъде направен на база обща оценка на 

учебната дейност и научноизследователската дейност. Основавайки се тази 

оценка, класирам на първо място доц.д-р Мария Станкова, тай като  по 

количествени показателни доц.д-р М.Станкова е  по-добре представена: по-

голям общ брой научни трудове (37), представени учебници и учебни 

помагала (3), по-голям общ брой успешно защитили докторанти (8) и 

дипломанти (25), по-голям брой точки съгласно наукометричните 

показатели, изискуеми по групи показатели (1394,1 т).  

Ето защо, препоръчвам на уважаемото научно жури да гласува за 

присъждането на академичната длъжност „професор“  по професионално 

направление 3.9 Туризъм (Икономика и управление на туризма 

(Конкурентоспособност и устойчиво развитие в туризма)) на доц.д-р Мария 

Златкова Станкова и да предложи тя да бъде избрана от Факултетния Съвет 

на Стопански Факултет за заемане на  академичната длъжност.  

 

Благоевград, 28.08.2020      

Подпис:  

 



South-West University ‘Neofit Rilski” Blagoevgrad 

 

SCIENTIFIC JURY MEMBER STATEMENT 

by Associate Professor Dr. Teodora Kiryakova-Dineva,  

member of the scientific jury in an academic procedure for the acquisition of 

academic position PROFESSOR in the professional field 3.9 Tourism (Economics 

and management of tourism (Competitiveness and sustainable development in 

tourism)), announced by SWU “Neofit Rilski” in the State Gazette, Issue No 

42/12.05.2020  

 

Concerning: the scientific, scientific-applied and professional-academic 

activity and contributions submitted by the candidates in the academic procedure 

In the academic competition  for the academic position PROFESSOR in the 

professional field 3.9 Tourism there are two applicants participating. I will present 

their scientific production and their professional-academic activity consistently and in 

alphabetical order of personal names  Applicant  ONE  in the competition Assoc. Prof. 

Dr.  Ilinka Sergeeva Terziyska 

I.General data on the applicant’s scientific production and her activities 

 Assoc. Prof. Dr. Ilinka Terziyska has been a member of the academic staff of 

the Department of Tourism at SWU “Neofit Rilski”since 2007, and since 2016 she 

has been an Associate Professor in the professional field 3.9 Tourism / Tourism 

Economics and Management (Cultural Tourism). 

 Directly and indirectly, the current scientific production and the activity of 

Assoc. Prof. Dr. Il. Terziyska (teaching engagement, participation in projects, 

editorial and review activities, extracurricular work with students, including in a 

real practical environment) are covered by the wide range of competitiveness in 

tourism. The scientific publications are mainly a result of individual creative 

pursuits - in 73% of them Assoc. Prof. Dr. Il. Terziyska is the only author. The 

candidate's works are not limited to the field of domestic tourism and are 

recognizable for the subject area internationally. Confirmation of the quality of the 

candidate's work is the implementation of the indicator from group E of the 



minimum national requirements - citation: 30 citations are declared, 10 of which 

are in scientific publications, referenced in Web of Scince and Scopus, mostly by 

foreign authors). 

The applicant reveals skills to work with tools for research of general issues, as 

well as to apply innovative searches to specific, concerning concrete forms of 

tourism (wine tourism). There is evidence to all declared publications and 

quotations. Part of the advantages of the applicant are formed thanks to her foreign 

language competence, which contributes to her professional development in 

another direction as well - scientific and applied project activity. Assoc. Prof. Dr. 

Il. Terziyska participates in the implementation of a total of 8 projects, 7 of which 

are international. The applicant has participated as a lecturer abroad, two of which 

are in mobility within the ERASMUS program. In line with this activity, she 

participates in numerous national and international conferences, and in some of 

them she is a co-organizer and a valuable member of the editorial staff. The 

applicant’s advantages include, in particular, 8 memberships in scientific 

committees and editorial boards and 2 participations in international scientific 

organizations. There are certificates and evidence for participation in the editorial 

activity. 

Among the important indicators for the applicant’s activity, besides the solid 

scientific and applied competences, is her teaching activity. I have direct 

impressions on the teaching activities of Assoc. Prof. Dr. Il. Terziyska at SWU 

“Neofit Rilski” and I can say that she is a disciplined and responsible lecturer, 17 

students graduated under her supervision,  she is a tutor in students’ participation 

of  seminars, both scientific and practical, and she is a research supervisor of one 

successful PhD student. It is not uncommon for Assoc. Prof. Dr. Il. Terziyska to 

attract bachelors and masters in different stages of the projects on which she works 

(5 university projects), or when she purposefully seeks other ways to create 

conditions for the participation of a larger number of students in the practical 

classes organized on her initiative. 



All the above activities also have a quantitative expression in relation to the 

scientometric indicators. The scientific production and the activity of Assoc. Prof. 

Dr. Il. Terziyska has a total of 856.33 points (out of the required 550). The 

presented circumstances regarding the scientific production and the teaching 

employment of Assoc. Prof. Dr. Terziyska show that the requirements of Art. 

29(1), 29 (1)B  of the BG Act on Development of the Academic Staff in the 

Republic of Bulgaria and of the  regulations for their application in Art. 60 (1) and 

Art. 61 (1)(2) are fulfilled. 

 

II. Evaluation of the scientific and applied results, contributions and 

production 

  Assoc. Prof. Dr. Ilinka Terziyska participates with 11 publications that do not 

repeat the submitted ones for the acquisition of the academic position of Associate 

Professor, in particular: 

  - habilitation thesis – a monographic work (1 ) 

  - published book based on a defended dissertation for PhD procedure - (1) 

  - scientific studies published in referenced and indexed in world-famous 

databases with scientific information (3) 

  - published chapter of a collective monographic works (2) 

  - articles and reports published in unreferred journals with scientifically peer-

reviewed or published in edited collective works (4). 

In the presented publications and in terms of the theme of the competition, 

competitiveness is covered in relation to the following areas: emerging 

destinations, organized tours for wine tourism and event tourism. The most 

significant of them is the habilitation thesis, written in English, in which by 

applying the concept of critical success factors, the theory of competitiveness and 

the concept of benchmarking are analyzed. The contribution point here is 

undoubtedly the applied methodology, which reveals a new mixed approach, and 

there are approbations of the proposed by the author model. 



 In her works, the applicant enriches the theory of competitiveness, especially with 

regard to wine tourism. In this line, current methods of analysis (surveys, content 

analysis) have been applied, as well as other innovative less popular approaches 

such as the netnography approach. 

More than a good impression is gained by the fact that almost all works are written 

only by the author and that they are supported by rich empirical material, which is 

among the undoubted contributions of the achievements of Assoc. Prof. Terziyska. 

It is for this reason that the systematized main contributions are accepted as 

contributions to the theory and practice of tourism.  

III. Critical remarks and recommendations 

- The applicant demonstrates excellent skills in applying various types of 

research techniques and ways to verify them. The scientific publications are the 

result of independent scientific research, they have been published in 

prestigious editions and concern the wide range of the competitiveness. With 

regard to the sustainable development, however, the issue is undeveloped, 

which creates the impression of missing relation to the second part of the theme 

of this academic competition. 

 - The contributions are confirmed mainly in the framework of single studies. 

In future work, it is considered more appropriate if the applicant validates them 

in a wider number of researches. 

- The applicant has not submitted a textbook / practice book, which requirement 

is part of the ranking criteria when more applicants participate in the procedure.  

 

IV. Conclusion 

The critical remarks are rather recommendatory and in no way reduce the 

contributions of the applicant. In view of the qualitative assessment of the 

presented scientific studies, scientific-applied results, the active pedagogical 

activity, I give positive overall assessment to Assoc. Prof. Dr. Il. Terziyska. 

 



Applicant  TWO  in the competition Assoc. Prof. Dr. Mariya Stankova 

I.General data on the applicant’s scientific production and her activities 

 Assoc. Prof. Dr. Maria Stankova has been a member of the academic staff of the 

Department of Tourism at SWU “Neofit Rilski” for 21 years and since 2006 she  

has been an Associate Professor in the professional field 3.9 Tourism.   

 The scientific production and the activity of Assoc. Prof. Dr. M. Stankova are fully 

related to competitiveness and sustainable development. The applicant is engaged 

in working with students in all educational and educational-scientific fields. Assoc. 

Prof. Dr. M. Stankova performs a number of administrative duties, which includes 

participation in university commissions. 

The applicant’s scientific research stands out with the topic on which she has been 

working for many years. The applicant’s works are consistent and cover all stages 

- theoretical interpretations, analysis, comparisons and approbation of own models. 

A significant volume of works is presented in the present academic competition, 

developed both independently and in co-authorship. The applicant is the author of 

a total of 38 scientific studies, including textbooks and teaching materials. The 

candidate is popular in the country and abroad, participates in national and 

international forums and is recognizable in the science and practice of tourism. 

 Assoc. Prof. Dr. M. Stankova is a lecturer with a broad profile. As part of the 

academic staff of the main department, I can say that she is a respected and 

valuable teacher. In view of her teaching activities, she has developed a number of 

curricula included in the training of Bachelor’s and Master’s degrees, which are 

related to the management of tourist destinations, ecology and nature protection. 

Many of the disciplines are provided with her textbooks (Ensuring sustainable 

tourism and tourist destination and Alternative tourism). A prerequisite for their 

compilation is the long-term teaching experience of the candidate. The 

involvement of Assoc. Prof. Dr. M. Stankova in the training of BA, MA and PhD 

students is serious (25 BA, MA students and 8 PhD students, including one from 

abroad). All these facts testify that Assoc. Prof. Dr. M. Stankova is active in her 



research, and on the other hand – that she manages to transfer it to her teaching 

and to cover the classroom and extracurricular engagement of  her students in the 

most optimal way. 

 As an undoubted asset in the applicant’s activity is the project activity. Assoc. 

Prof. Dr. M. Stankova is a member of teams implementing 4 international, 1 

national and 3 university projects in the position of a project leader), and another 5 

projects, of which she is a project team member. She was a guest lecturer in one of 

them. The number of specializations abroad is not small (6). The teaching profile 

of the candidate is supplemented in two other universities, one of which is abroad. 

She also realized two mobilities within the ERASMUS program. 

All publications of the applicant are available, and certificates and evidence are 

presented, including to all of the practical-applied and educational activities. The 

quantitative expression in relation to the scientometric indicators of Assoc. Prof. 

Dr. M. Stankova is a total of 1424.01 points (out of the required 550). It is clear 

that the candidate significantly exceeds the required minimum. The presented 

circumstances are presented in a systematized and orderly form, all the 

requirements of Art. 29 of the BG Act on Development of the Academic Staff in 

the Republic of Bulgaria by fulfilling the minimum national requirements. 

II. Evaluation of the scientific and applied results, contributions and 

production 

 Assoc. Prof. Dr. Maria Stankova participates in the academic competition with a 

total of 38 publications, of which: 

 - habilitation work – monographic work (1), 

 - published monographic work, which is not presented as the habilitation work (2), 

 - published book on the basis of a defended dissertation for PhD degree - (1), 

 - scientific publications, referenced and indexed in world-famous databases with 

scientific information (3), 

 - published chapter of a collective monograph (9), 

 - articles and reports published in non-peer-reviewed journals with scientifically 



peer-reviewed or published in edited collective papers (18), 

 - studies published in non-peer-reviewed journals with scientific review or 

published in edited collective papers (1), 

 - published university textbook (3) and 

- published university textbook (1). 

 All of the publications are related to the topic of the competition (except for one of 

the textbooks). Competitiveness appears as a central subject of analysis in 25 of 

the works, and sustainable tourism - in nine of them. The thematic areas are: 

analytical presentation and characteristics of competitiveness and sustainable 

development; specifying the specific requirements related to competitiveness and 

sustainable development in tourism; methodology and analysis, evaluation and 

ensuring the competitiveness in tourism by observing the paradigm of 

sustainability; analysis, assessment and ensuring competitiveness and 

conceptualization for testing the methodology in connection with competitiveness 

in tourism. 

The overall production of the candidate reveals that the selected thematic areas 

have a lasting interest for the author and do not limit her to individual work. This 

fact allows a more detailed study of the relations of competitiveness with 

sustainable development in the three-dimensions - at national, regional and global 

levels and at the same time enrich the existing knowledge. Both the different 

research approaches (factor analysis) and the competitiveness index, which have 

been applied in the direction of sustainable development and environmental 

protection, are used. Naturally, the systematization of the conceptual apparatus of 

competitiveness in tourism has directed Assoc. Prof. M. Stankova to the problems 

of sustainable development, opening new horizons and setting more unsolved 

tasks. 

III. Critical remarks and recommendations 

- The candidate demonstrates excellent knowledge on issues related to 

competitiveness and sustainable development. The multifaceted nature of research 



sometimes creates a certain need for thematic overlapping. For example, 

publications №4 and №31 have similar titles (Educational education - Park Rila) 

and create a false impression of identity in the content, which is in fact completely 

different. To avoid this technical omission, I recommend her to choose more 

specific notions in the the titles. 

- Not as a critical note, but rather as a recommendation, I would point out that due 

to the internationalization of the higher education, the candidate would only benefit 

if she systematized part of her work in the form of a textbook in English. 

- One of the presented textbooks is outside the topic of the competition and should 

also not be subject to scoring. Thus, the number of points scored should be 1394.1 

points. 

IV. Conclusion 

The comments made are rather of a formal nature and in no way reduce the 

quantitative and qualitative evaluation of the submitted works. In view of the 

scientific-applied and applied contributions contained, the active involvement in 

the pedagogical and administrative activity, I give a completely positive 

assessment to Assoc. Prof. M. Stankova. 

 

GENERAL CONCLUSION AND RANKING OF THE CANDIDATES 

 As it is evident from my academic statement, my assessment of the scientific 

results of the two applicants is positive. Both applications meet the requirements 

for the academic position “professor“. Both Assoc. Prof. Dr. Ilinka Terziyska and 

Assoc. Prof. Dr. Maria Stankova are qualified lecturers, have valuable qualities in 

terms of scientific, scientific-applied and educational activities and have met the 

requirements of Art. 29 and Art. 87 of the BG Act on Development of the 

Academic Staff in the Republic of Bulgaria for obtaining the academic position 

„professor“. Since the announced place is one, according to art. 90, paragraph 2 

and paragraph 3 of the Internal Rules of the SWU “Neofit Rilski”, under equal 

conditions, the candidates have to be selected on the basis of a general assessment, 



including additional criteria from the Regulations of SWU „Neofit Rilski“. Based 

on this assessment, I rank Assoc. Prof. Dr. Maria Stankova on the first place, as in 

quantitative terms Assoc. Prof. Dr. M. Stankova is better represented in all 

indicators:  

 total number of scientific papers (37), total number of textbooks and teaching 

materials (3), a total number of successfully defended PhD students (8) and BA 

and MA students (25), a higher total number of points according to the 

scientometric indicators required by groups of indicators (1394.1 t). 

 I recommend to the esteemed scientific jury to propose to the Faculty of 

Economics of SWU „Neofit Rilski“ to vote and elect Assoc. Prof. Dr. Maria 

Zlatkova Stankova to occupy the academic position of „professor“ in the 

competition announced in SG no. 42 / 12.05.2020 in professional field 3.9 Tourism 

(Economics and management of tourism) (Competitiveness and sustainable 

development in tourism)). 

 

 

Blagoevgrad,  

28.08.2020 

     Scientific jury member:  

     Signature  

     /Assoc. Prof. Teodora Kiryakova-Dineva/ 

 


