
СТАНОВИЩЕ 

 
от доц. д-р Петя Иванова Тонева, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, България 

по конкурс за заемане на  академичната длъжност „професор“ по област на  висше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9 

Туризъм ((Икономика и управление на туризма (Конкурентоспособност и устойчиво 

развитие в туризма)), обявен в Държавен вестник, бр.42 / 12.05.2020 г. за нуждите на 

катедра „Туризъм“ към Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград 

 

Представям това становище като член на научното жури по посочения конкурс, 

определено със Заповед № 873/03.07.2020 г. на Ректора на ЮЗУ „Н. Рилски“. Становището 

отразява изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България 

(ЗРАСРБ) и  Правилника за прилагане  на ЗРАСРБ. 

В конкурса участват двама кандидати, които представям по азбучен ред на личните 

им имена: доц. д-р Илинка Терзийска и доц. д-р Мария Станкова. Двамата кандидати са от 

катедра „Туризъм“ към Стопанския факултет на ЮЗУ „Н. Рилски“. 

 

А. Становище за кандидатурата на доц. д-р Илинка Терзийска 

1. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата 

 Научноизследователска дейност 

За участие в конкурса доц. д-р Илинка Терзийска е представила списък с 13 

публикации. Две от тях са самостоятелни монографии, в това число 1 хабилитационен 

труд и 1 публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на 

образователна и научна степен "доктор".  Освен тях научната продукция, с която 

кандидатът участва в конкурса, включва: 

 Една самостоятелна и една в съавторство глава в колективни монографии; 

 Три броя студии, публикувани в научни издания, реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, от 

които две самостоятелни и една в съавторство; 

 Четири броя статии и доклади, публикувани в нереферирани издания  с 

научно рецензиране. 

Доц. д-р Илинка Терзийска е включила за участие в конкурса и две публикации с 

научно-приложен характер, публикувани в издания без научно рецензиране, които 

представляват проучвания, чиито резултати се ползват в практиката. 

Представената научна продукция покрива като обем минималните национални 

изисквания за заемане на академичната длъжност професор в ПН 3.9, определени в 

Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Общият брой точки по нея е 856,33 при изискуеми 

550 точки. 



В справката за изпълнение на минималните изисквания кандидатът е посочил 30 

цитирания на свои публикации с общ брой точки – 265. Кандидатът има участия в седем 

международни и един национален научен и образователен проект. Доц. Терзийска е 

работила и по девет вътрешноуниверситетски проекта, като в осем от тях е била член на 

екипа, а на един е била ръководител. Един докторант успешно е защитил 

дисертационния си труд през 2018 г. под научното ръководство на кандидата.  

Член е на Комитета на основателите на Euro-Asia Tourism Studies Association 

(EATSA и Event Experience Scale (EES) project, иницииран от Грег Ричардс  и ATLAS 

Events Special Interest Group. Има участия в 8 научни комитети и редакторски бордове. 

Педагогическа дейност на кандидата 

От представената автобиография е видно, че доц. д-р Илинка Терзийска работи в 

ЮЗУ „Н. Рилски“ от 2007 г., като последователно е заемала академичните длъжности  

асистент (английски език) от 2007 до 2013 г., главен асистент (туризъм) от 2013 до 2016 

г. и доцент (туризъм) от 2016 г. досега. 

Разработила е лекционни курсове и преподава в ОКС „бакалавър“ по 

дисциплините: „Въведение в туризма“, „Етноложки туризъм“, „Разработване на 

маршрути за културен туризъм“, „Културен туризъм“, „Световно културно наследство“, 

„Фестивален туризъм“. В ОКС „магистър“ кандидатът е разработил и води лекционни 

курсове по: „Туристическо поведение“; „Управление на културния туризъм“; 

„Управление на проекти в сферата на туризма“. 

Общият брой дипломанти, на които доц. Терзийска е осъществявала научно 

ръководство, е 17. С един от дипломантите има съвместна публикация. От 

представената справка е видно, че работи активно със студентите, като осъществява 

методическо ръководство в опитите им за изследователска работа и при посещения в 

реална работна среда. 

Към педагогическата дейност на доц. д-р Илинка Терзийска причисляваме и 

водените лекционни курсове на английски език по дисциплините: „Въведение в 

туризма“ и „Туристически ресурси“ при индивидуални обучения във висшето училище, 

както и водените лекции в чужбина на международно туристическо изложение в Солун, 

Гърция и при проведени мобилности в  Staffordshire University, Великобритания и в 

университет DEUSTO, Билбао, Испания. 

В представените документи няма информация за авторови учебници и учебни 

помагала по водените от кандидата учебни дисциплини. 

 

2. Оценка на научните и практическите резултати и приноси на 

представената за участие в конкурса творческа продукция 

Хабилитационният труд, с който доц. Терзийска участва в конкурса, е „ Wine 

tourism – critical success factors for an emerging destination“, на английски език, издаден от 

издателство Гея-Либрис, София. Както хабилитационният труд, така и преобладаваща част 

от публикациите на доц. Терзийска изследват специализираните форми на туризъм – 

културен, винен. 

Приемам формулираните от кандидата приноси. Преобладаващата част от научната 

продукция на доц. Терзийска обогатява и доразвива съществуващите знания в областта на 

винения туризъм: (Приноси № 1, 2, 4, 5 и 6). Принос № 3 можем да отнесем към 

тематиката на конкурса, но публикацията, в която той се открива, е книга на база защитен 



дисертационен труд. Принос № 7 е свързан с анализ на туристическото преживяване при 

посетители на Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва“ в Перник. 

Изследванията на кандидата са познати на научната общност в страната, а също 

така са цитирани в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази 

данни с научна информация, но тези научни изследвания са извън профила на конкурса. 

 

3. Критични бележки и препоръки 

Върху основата на изложеното дотук в становището ми относно изследователската 

и учебно-преподавателската дейност на кандидата се очертават следните препоръки: 

 Да се развива позицията на доц. Терзийска като изследовател, формиращ 

изследователски групи, в които да заема водеща роля: ръководство на 

докторанти, ръководство на екипи при реализация на проекти и др. 

 Да разработи авторови учебници по някои от ръководените от нея 

дисциплини.  

 

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

Представените документи за участие в конкурса показват, че доц. д-р Илинка 

Терзийска има научноизследователска продукция в областта  на винения и културния 

туризъм, а не в специализираната област на обявения конкурс. Преподаваните от нея 

дисциплини са в област различна от профила на разглеждания конкурс за заемане на 

академичната длъжност „професор“.  Кандидатът има добра цитируемост, но са цитирани 

публикации, които не са профилирани в спецификата на обявения конкурс. 

Изложените факти не ми позволяват да дам положителна оценка за кандидатурата 

на доц. Терзийска по този конкурс. 

 

Б.  Становище за кандидатурата на доц. д-р Мария Станкова 

1. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата 

 Научноизследователска дейност 

Доц. д-р Мария Станкова участва в конкурса за заемане на академичната длъжност 

„професор“ с 38 броя публикации. Представила е 1 монография като основен 

хабилитационен труд, както и още 2 монографии, от които една самостоятелна и една в 

съавторство. В конкурса за академичната длъжност „професор“ кандидатът участва и със 

следните публикации: 

 Девет броя участие в колективни монографични трудове; 

 Една студия в рецензирано издание; 

 Статии в  научни списания – 14 броя; 

 Публикации от участия в научни конференции – 7 броя; 

 Учебници и учебни помагала – 4 броя. 

Представените от доц. д-р Мария Станкова научни трудове не повтарят 

представените от нея публикации за придобиване на образователна и научна степен 

„доктор“ и академичната длъжност „доцент“.  

Кандидатът е представил за участието си в конкурса 30 броя цитирания на свои 

трудове, които в преобладаващата си част изследват конкурентоспособността и 

устойчивото развитие на туризма, както и 2 рецензии в индексираното в Web of Science 

списание “Tourism & Management Studies” . От представената справка е видно, че има над 



100 позовавания върху продукцията на автора. Участвала е в 9 международни и 3 

национални научни и образователни проекта, както и в още 10 други проекта, на 3 от 

които е ръководител.  

Осъществила е самостоятелно научно ръководство на 8 успешно защитили 

докторанти, от които 1 чуждестранен. На още 1 защитил докторант е била съръководител.  

Доц. Станкова има богата експертна дейност. Тя е зам.-председател на Българската 

камара за образование, наука и култура. Член е на: Консултативния съвет по туризъм към 

община Благоевград, Сдружение „Съвет по туризъм – Благоевград“, на Международна 

асоциация по устойчиво развитие, на мрежата „Развитие на зелена енергия“ към 

Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество, Мрежа „Трансграничен 

център за забавления“ за стимулиране на устойчив туризъм по пограничния район 

България-Македония. Експерт е към Пиринския туристически форум и към Националната 

агенция по оценяване и акредитация.  

Кандидатът участва в 7 редколегии на научни списания, от които 2 в страната и 5 в 

чужбина, както и в редакционните съвети на 5 конференции. Рецензент е към редица 

научни издания. В чужбина е провела 5 специализации и 3 преподавателски мобилности 

по програма Еразъм +. 

В справката за покриване на минималните национални изисквания за заемане на 

академичната длъжност „професор“ в ПН 3.9 Туризъм при изискуеми 550 точки доц. д-р 

Мария Станкова е покрила изискванията с изпълнени 1424,1 точки.   

Педагогическа дейност 

Доц. д-р Мария Станкова е преподавател в ЮЗУ „Н. Рилски“ от 1998 г. До 2006 г. е 

заемала последователно академичните длъжности асистент, старши асистент и главен 

асистент, а от 2006 г. е доцент. От представената автобиография е видно, че преподава 

също и в други висши училища в страната и в чужбина. 

Разработила е и води лекционни курсове по дисциплини в обсега на 

проблематиката на обявения конкурс. В ОКС „бакалавър“ преподава по дисциплините: 

„Управление на туристическите дестинации“, „Туроператорска и агентска дейност“, 

„Геотуризъм“, „Екология и природоползване в туризма“, „Познавателен туризъм“. 

Лекционните курсове, които изнася пред студенти в ОКС „магистър“, са:  „Устойчиво 

управление на туризма“, „Туристически алианси“, „Моделиране на туристическите 

пътувания“ и др. 

Има опит в преподаването пред чуждестранни студенти. Изнасяла е лекции в 

чужбина в рамките на проведените от нея редица мобилности и специализации. 

 В обсега на педагогическата дейност отнасям научното ръководство на защитилите 

осем докторанти и множество дипломанти. 

 

2. Оценка на научните и практическите резултати и приноси на 

представената за участие творческа продукция 

Приносните моменти на кандидата за участие в конкурса ще представя в две групи -  

научни приноси в монографичния труд, подготвен за участие в конкурса, и приноси в 

останалите публикации. 



Монографията, с която доц. Станкова участва в настоящия конкурс като 

хабилитационен труд, е със заглавие „Анализ и диагностика в контекста на 

конкурентоспособността в туризма“, издание на УИ „Н. Рилски“ - Благоевград. Състои се 

от пет основни части. В първата и втората част се изясняват особеностите и системното 

осигуряване на конкурентоспособността в туризма като необходима база за постигането ù. 

Обект на третата и четвъртата част са въздействията върху конкурентоспособността и 

интеракциите с туристическа привлекателност. Последната пета част е фокусирана върху 

стратегическото осигуряване на конкурентоспособността в туризма. С разработването на 

монографията авторът прави цялостен анализ и диагностика на конкурентоспособността с 

цел идентифициране на значимите фактори и условия, които могат да повлияят трайно 

върху туризма и определят неговата конкурентоспособност. В научната разработка се 

съдържат както приноси с теоретичен характер – дефинитивно прецизиране на 

терминологичния апарат и  авторова методология за анализ, оценка и осигуряване на 

конкурентоспособността в туризма, така и такива с практикоприложен характер – 

установяване на връзките и зависимостите между конкурентоспособността, 

удовлетвореността на заинтересованите страни; изясняване на факторите и условията, 

които предопределят конкурентоспособността; открояване на актуалните средства и 

прийоми, посредством които се води надпреварата за пазарно надмощие.  

Останалите публикации, представени в документацията за участие в конкурса 

също са с изразена проблемна ориентация. Приносните моменти в тях са в следните 

обобщени направления: 

 Аналитично представяне на характеристиките на конкурентоспособността и 

устойчивото развитие; 

 Прецизиране на специфичните изисквания, свързани с конкурентоспособността и 

устойчивото развитие в туризма; 

 Разработване на методология за анализ, оценка и осигуряване на 

конкурентоспособността в туризма при съблюдаване на парадигмата на устойчивостта; 

 Анализ, оценка и осигуряване на конкурентоспособността в туризма;   

  Създаване на концептуална рамка за апробиране на предложената методология 

във връзка с конкурентоспособността в туризма; 

 Развитие на устойчив туризъм в България и разработване на модел за 

устойчивост на управлението му. 

Следва да се отбележи, че в научната продукция на доц. Станкова се откроява 

проекция на изследваните въпроси към икономическите и управленските проблеми на 

туризма в нашата страна, което се отчита като достойнство на изследователската работа. 

 

3. Критични бележки и препоръки 

Научното присъствие и колегиалното сътрудничество на доц. Станкова сред 

националната и научната колегия извън страната ù дават възможност за широк хоризонт и 

професионално съизмерване. Препоръката ми е, активността и ритъмът на професионално 

развитие да не отслабват, а да продължи да използва и прилага натрупаните и развити 

изследователски способности, както и да поддържа мотивацията си в преподавателската 

работа.  

 

4. Заключение за кандидата доц. д-р Мария Станкова 



Доц. Станкова отговаря на всички изисквания за заемане на академичната длъжност 

професор, като представената за участие в конкурса научна продукция многократно 

надвишава минималните изисквания. Научните изследвания и приносните моменти, които 

се съдържат в тях са, в обхвата на тематиката на обявения конкурс. Има богат опит в 

преподаването на дисциплини в профила на конкурса.  

Въз основа на направения анализ  давам положителна оценка на кандидатурата на 

доц. д-р Мария Станкова за заемане на академичната длъжност „професор“ по настоящия 

конкурс. 

 

 

В. Общо заключение  
 

Като се основавам на горепосочените факти относно цялостната изследователска, 

преподавателска и експертна дейност на кандидатите, давам своя категорично 

положителен вот и предлагам убедено за избор от Факултетния съвет на Стопанския 

факултет при ЮЗУ „Н. Рилски“ за заемане на академичната длъжност „професор“ по 

обявения в ДВ бр.42/12.05.2020 г. конкурс в ПН 3.9 Туризъм ((Икономика и управление на 

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

Златкова Станкова.  

 

 

 

19.08.2020 г.   Изготвил становището: /п/ 

        Доц. д-р Петя Иванова 



ACCADEMIC REVIEW 

 
By Assoc. Prof. Dr. Petya Ivanova Toneva, “D. A. Tsenov” Academy of Economics,  

Svishtov, Bulgaria 

In the competition for the academic position "Professor" in the field of Higher Education 3. 

Social, economic and legal sciences, Professional Field 3.9 Tourism ((Economics and 

management of tourism) (Competitiveness and sustainable development in tourism)), announced 

in State Gazette No.42 / 12.05.2020 for the needs of Department of Tourism, at the Faculty of 

Economics, SWU "Neofit Rilski" – Blagoevgrad 

 

 

I present this Academic review as a member of the scientific jury for the specified 

competition, determined by Order № 873 / 03.07.2020 of the Rector of SWU “N. Rilski”. The 

Academic review reflects the requirements of the Law for the Development of the Academic 

Staff in the Republic of Bulgaria and the Regulations for its implementation. 

Two candidates are participating in the competition, which I present in alphabetical order of 

their personal names: Assoc. Prof. Dr. Ilinka Terziyska and Assoc. Prof. Dr. Mariya Stankova. 

The both candidates are from the Department of Tourism at the Faculty of Economics, SWU "N. 

Rilski”. 

 

A. Academic review of the candidature of Assoc. Prof. Dr. Ilinka Terziyska 
 

1. Summary data on the scientific research and the activities of the Candidate 

Scientific research activity 

For participation in the competition Assoc. Prof. Dr. Ilinka Terziyska has submitted a list of 

13 publications. Two of them are independent monographs, including 1 habilitation work and 1 

published book based on a defended dissertation for the award of educational and scientific 

degree "Ph.D.". In addition, the scientific research, which the candidate presents for the 

competition includes: 

 One independent and one co-authored chapter in collective monographs; 

 Three studias published in scientific journals, peer-reviewed and indexed in world-

famous databases with scientific information, of which two independent and one co-authored; 

 Four articles and reports published in non-peer-reviewed journals with scientific 

review. 

Assoc. Prof. Dr. Ilinka Terziyska has included for participation in the competition two 

other publications of scientific and applied nature, published in editions without scientific 

review, which are studies whose results are used in practice. 

The presented scientific production covers as a volume the minimum national 

requirements for holding the academic position of professor in Professional Field 3.9, defined 

in the Regulations for application of the Law for Academic Staff Development in the Republic 

of Bulgaria. The total number of points that are achieved is 856.33, at a required base of 550 

points. 



In the Verification of the fulfillment of the minimum requirements the Candidate has 

indicated 30 citations of her publications, with a total number of points - 265. The Candidate 

has participated in seven international and one national scientific or educational projects. 

Assoc. Prof. Terziyska has also worked on nine internal university projects, in eight of which 

she was a member of the team, and in one she was project manager. One Ph.D. Candidate 

successfully defended his dissertation in 2018 under the scientific guidance of the Candidate. 

She is a member of the Founding Committee of the Euro-Asia Tourism Studies 

Association (EATSA and Event Experience Scale (EES) project, initiated by Greg Richards 

and ATLAS Events Special Interest Group. She has participated in 8 scientific committees and 

editorial boards. 

 

Pedagogical activity of the candidate 

From the presented curriculum vitae it is evident that Assoc. Prof. Dr. Ilinka Terziyska 

works at SWU "N. Rilski” since 2007, as consistently has held academic positions of Assistant 

(English Language) from 2007 to 2013, Chief Assistant (Tourism) from 2013 to 2016 and 

Associate Professor (Tourism) from 2016 until now. 

She has developed lecture courses and teaches in Bachelor's degree programme in the 

following disciplines: "Introduction to Tourism", "Ethnological Tourism", "Development of 

Routes for Cultural Tourism", "Cultural Tourism", "World Cultural Heritage", "Festival 

Tourism". For the Master's degree the candidate has developed and lectures courses on: 

"Tourist behavior"; "Cultural Tourism Management"; "Tourism Project Management".  

The total number of graduates to whom Assoc. Prof. Terziyska has provided academic 

guidance is 17. The Candidate has joint publication together with one of the graduates. It is 

evident from the presented reference that Assoc. Prof. Terziyska works actively with the 

students by providing methodological guidance in their attempts for research work and during 

visits in a real work environment. 

The pedagogical activity of Assoc. Prof. Dr. Ilinka Terziyska includes the lecture 

courses in English in the disciplines: "Introduction to Tourism" and "Tourist Resources" in 

individual training in the University, as well as lectures abroad at an international tourism 

exhibition in Thessaloniki, Greece and on mobility held at Staffordshire University, UK and 

DEUSTO University, Bilbao, Spain. 

In the submitted documents there is no information about author's textbooks and 

teaching materials in the disciplines taught by the candidate. 

 

2. Evaluation of the scientific and practical results and contributions of the creative 

production submitted for participation in the competition 

The habilitation work with which Assoc. Prof. Terziyska participates in the competition 

is „Wine tourism – critical success factors for an emerging destination“, in English language, 

published by Gaia-Libris Publishing House, Sofia. Both the habilitation work and the 

predominant part of the publications of Assoc. Prof. Terziyska study the specialized forms of 

tourism - cultural, wine. 

I accept the contributions formulated by the candidate. The predominant part of the 

scientific production of Assoc. Prof. Terziyska enriches and further develops the existing 



knowledge in the field of wine tourism (Contributions № 1, 2, 4, 5 and 6). Contribution № 3 can 

be related to the topic of the competition, but the publication in which it is found is a book based 

on a defended dissertation thesis. Contribution № 7 is related to the analysis of the tourist 

experience of visitors to the International Festival of Masquerade Games "Surva" in Pernik. 

The candidate's research is known to the scientific community in the country, and is also 

cited in scientific journals, referenced and indexed in world-famous databases of scientific 

information, but this scientific research is outside the profile of the competition. 

 

3. Critical remarks and recommendations 

On the basis of what has been stated so far, my opinion on the research and teaching 

activities of the candidate outlines the following recommendations: 

• To develop the position of Assoc. Prof. Terziyska as a researcher forming research groups 

in which to take a leading role: scientific guidance of doctoral students, management of teams in 

project implementation, etc. 

• To develop author's textbooks in some of the courses taught by her. 

 

4. Conclusion for candidate Assoc. Prof. Dr. Ilinka Terziyska 

The presented documents for participation in the competition show that Assoc. Prof. Dr. 

Ilinka Terziyska has scientific and research output in the field of wine and cultural tourism, and 

not in the specialized field of the announced competition. The disciplines she teaches are in a 

field different from the profile of the competition in question for the academic position of 

"professor". The candidate has a good citation rate, but the cited publications are not profiled in 

the specifics of the announced competition. 

The stated facts do not allow me to give a positive assessment of the candidacy of Assoc. 

Prof. Terziyska in this competition. 

 

B. Academic review of the candidature of Assoc. Prof. Dr. Mariya Stankova 
 

1. Summary data on the scientific production and the activity of the candidate 

Scientific research activity 

Assoc. Prof. Dr. Mariya Stankova participates in the competition for the academic position 

of "professor" with 38 publications. She has presented 1 monograph as a main habilitation work, 

as well as 2 others monographs, one independent and one co-authored. The candidate also 

participates in the competition for the academic position of "professor" with the following 

publications: 

 Nine participation in collective monographs; 

 One studia in a peer-reviewed edition; 

 Articles in scientific journals - 14 publications; 

 Publications from participation in scientific conferences - 7 publications; 

 Textbooks and teaching materials - 4 publications. 

The scientific works presented by Assoc. Prof. Dr. Mariya Stankova do not repeat the 

publications submitted by her for acquiring the educational and scientific degree "Doctor" and the 

academic position "Associate Professor". 



The candidate has indicated for his participation in the competition 30 citations of his 

works, which mostly study the competitiveness and sustainable development of tourism, as well 

as 2 reviews in the indexed in the Web of Science database Journal "Tourism & Management 

Studies". It is evident from the presented reference that there are over 100 citations to the author's 

production. She has participated in 9 international and 3 national scientific and educational 

projects, as well as in 10 other projects, 3 of which managed by her. 

She has carried out independent scientific guidance of 8 successfully defended doctoral 

students, of which 1 foreign. She also co-supervised one doctoral student. 

Assoc. Prof. Stankova has a rich expert activity. She is a Deputy Chairman of the Bulgarian 

Chamber of Education, Science and Culture. She is a member of: the Consultative Council for 

Tourism at the Municipality of Blagoevgrad, the Association "Tourism Council - Blagoevgrad", 

the International Association for Sustainable Development, the network "Development of Green 

Energy" at the Organization for Black Sea Economic Cooperation, the Network "Cross-border 

Entertainment Center" for stimulating sustainable tourism in the cross-border region Bulgaria-

Macedonia. And she is an expert at the Pirin Tourist Forum and at the National Agency for 

Evaluation and Accreditation. 

The candidate participates in 7 editorial boards of scientific journals, of which 2 in the 

country and 5 abroad, as well as in the editorial boards of 5 conferences. He is a reviewer for a 

number of scientific journals. She has conducted 5 specializations and 3 Erasmus + teacher 

mobility abroad. 

In the Verification of the fulfillment of the minimum requirements for holding the 

academic position of "professor" in Professional Field 3.9 Tourism against the background of the 

required 550 points Assoc. Prof. Dr. Mariya Stankova has fulfilled 1424.1 points. 

 

Pedagogical activity of the candidate 

Assoc. Prof. Dr. Maria Stankova is a lecturer at SWU "N. Rilski” since 1998. Until 2006 

she held the academic positions of assistant, senior assistant and chief assistant, and since 2006 

she has been an associate professor. From the presented CV it is evident that she also teaches in 

other universities in the country and abroad. 

She has developed and teaches lecture courses in disciplines within the scope of the issues 

of the announced competition. In Bachelor's degree programme she teaches in the following 

disciplines: "Management of tourist destinations", "Tour operator and agency activities", 

"Geotourism", "Ecology and nature management in tourism", "Cognitive tourism". The lecture 

courses she gives to students in the Master's degree programme are: "Sustainable Tourism 

Management", "Tourist Alliances", "Modeling of Tourist Travel" and others. 

She has experience in teaching to foreign students. She has lectured abroad as part of a 

number of her mobility and specializations. 

In the scope of pedagogical activity I include the scientific guidance of the eight doctoral 

students and many graduates. 

 

2. Evaluation of the scientific and practical results and contributions of the creative 

production submitted for participation in the competition 



The contribution moments of the candidate for participation in the competition I will 

present in two groups – as scientific contributions in the monographic work, prepared for 

participation in the competition and as contributions in the other publications. 

The monograph with which Assoc. Prof. Stankova participates in the current competition as 

a habilitation work is entitled "Analysis and diagnosis in the context of competitiveness in 

tourism", published by "N. Rilski ”- Blagoevgrad publishing house. It consists of five main parts. 

The first and second parts clarify the features and the systematic provision of competitiveness in 

tourism, as a necessary basis for achieving it. The object of the third and fourth part are the 

impacts on competitiveness and the interactions with the tourist attractiveness. The last fifth part 

is focused on the strategic ensuring of competitiveness in tourism. With the development of the 

monograph the author makes a comprehensive analysis and diagnosis of competitiveness in order 

to identify significant factors and conditions that can permanently affect tourism and determine 

its competitiveness. The scientific work contains both contributions of a theoretical nature - 

definitive refinement of the terminology and author's methodology for analysis, evaluation and 

ensuring competitiveness in tourism, and those of an applied nature - establishing the links and 

dependencies between competitiveness, stakeholder satisfaction, the factors and conditions that 

predetermine them, as well as the means and methods by which the competition for market 

supremacy and competitiveness is conducted. 

The other publications presented in the documentation for participation in the competition 

are also characterized by a pronounced problem orientation. The contribution moments in them 

are in the following generalized directions: 

 Analytical presentation of the characteristics of competitiveness and sustainable 

development; 

 Clarification of the specific requirements related to competitiveness and sustainable 

development in tourism; 

 Development of a methodology for analysis, assessment and ensuring the 

competitiveness in tourism while observing the paradigm of sustainability; 

 Analysis, assessment and ensuring the competitiveness in tourism; 

 Creating a conceptual framework for testing the proposed methodology in relation to 

competitiveness in tourism; 

 Development of sustainable tourism in Bulgaria and development of a model for 

sustainability of its management. 

It should be noted that in the scientific production of Assoc. Prof. Stankova stands out a 

projection of the studied issues to the economic and managerial problems of tourism in our 

country, which is considered as a merit of the research work. 

 

3. Critical remarks and recommendations 

The scientific presence and the collegial cooperation of Assoc. Prof. Stankova among the 

national and scientific college outside the country, give her the opportunity for a wide horizon 

and professional comparison. My recommendation is that the activity and the rhythm of her 

professional development should not weaken, but to continue by using and applying the 

accumulated and developed research abilities, as well as to maintain her motivation in teaching. 

 

4. Conclusion for candidate Assoc. Prof. Dr. Mariya Stankova 



Assoc. Prof. Stankova meets all the requirements for holding the academic position of 

professor, as the scientific production presented for participation in the competition many times 

exceeds the minimum requirements. The scientific research and the contribution moments 

contained in them are within the scope of the topic of the announced competition. She has 

extensive experience in teaching disciplines in the competition profile. 

Based on the analysis, I give a positive assessment of the candidacy of Assoc. Prof. Dr. 

Mariya Stankova to hold the academic position of "professor" in this competition. 

 

C. General conclusion 

Based on the above facts regarding the overall pedagogical, research and expert activities of 

the candidates, I give my categorically positive vote and propose convincingly for election by the 

Faculty Council of the Faculty of Economics at SWU "N. Rilski” for holding the academic 

position “professor” under 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)) the candidacy of Assoc. Prof. Dr. Mariya Zlatkova Stankova. 

 

 

 

 

19.08.2020 г.   Reviewer: /signature/ 

      Assoc. Prof. Dr. Petya Ivanova 


