Частно висше училище „Колеж по туризъм – Благоевград”

СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Красимира Станева,
член на научно жури, съгласно Заповед № 283/15.06.2018 на Ректора
за конкурс за заемане на академичната длъжност ДОЦЕНТ, обявен
от ЧВУ „ Колеж по туризъм - Благоевград” в ДВ. бр.41/18.05.2018 г.
I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на
кандидата
І.1. Кратка информация за кандидата
По обявения от ЧВУ „Колеж по туризъм“ конкурс гл. ас. д-р
Стефан

Йорданов

Кирилов

е

единствен

кандидат.

Той

е

преподавател в Колежа и е придобил научно-образователната степен
„Доктор“ през 2012 г. в ПН Икономика и управление (Туризъм).
Същият работи като главен експерт и в Дирекция „Национален парк
Рила“ от 2000 г. до момента. Владее писмено и говоримо английски
и руски език. Специализирал в областта на опазаване на околната
среда, организация на екотуризма и управление на проекти.
І.2.

Обобщени

количествени

и

качествени

данни

за

научноизследователската и педагогическата дейност на кандидата
Представената за участие в конкурса научна продукция на
кандидата е в общ обем 784 страници, разпределена както следва:
монографии (2 бр.), учебник (1бр.) и отпечатани доклади от научни

форуми в пълен обем 13 бр., както и едно резюме от такъв в
страната. От представената научна продукция на български език са
16 бр., на английски език- 4 бр. Публикациите в чужбина са две.
Авторското участие на кандидата в представената продукция е
както следва: самостоятелни разработки -10 броя, в съавторство, в
които е втори автор- 8 броя.
От

предоставената

справка

за

забелязани

цитирания,

кандидатът има шест такива в страната.
І.3. Педагогическата дейност на гл. ас. д-р Кирилов е
насочена основно в областта на екотуризма, като форма на
алтернативния туризъм. Кандидатът извежда три лекционни курса и
две семинарни занятия с общ хорариум 135 часа лекции със студенти
от ОКС в „Професионален бакалавър“ в ЧВУ „Колеж по туризъм“ от
2013 г. до днес.
Участвал е в преподавателска мобилност по проект „Еразъм
+“ в Университет Айверо, Португалия през 2017 г.
ІІ. Оценка на научните и на практическите резултати и
приноси на представената за участие в конкурса творческа
продукция
Анализирайки научната продукция на гл.ас. д-р Стефан
Кирилов, биха могли да се откроят следните по-значими приноси,
които обогатяват съществуващите знания:
 Дефинирана е правната рамка за развитие на устойчив туризъм в
защитените територии и защитените зони в страната, на базата на
световния опит.



Направен е регонален анализ на защитените територии и

защитените зони в Югозападна България и са определени
перспективите за развитие на устойчив туризъм.


Проучени са

нагласите на местната общност в

защитените територии и защитените зони в Югозападна България и
са изведени конкретни насоки за нейното прилагане в практиките на
устойчивия туризъм.


Самостоятелният

монографичен

труд

има

научно-

приложен характер и е ориентиран към решаване на практически
проблеми от устойчивото развитие на туризма.
Критични бележки и препоръки
Научното

направление,

представлява интерес

в

което

работи

кандидатът

и би било добре получените резултати от

неговите изследвания да бъдат публикувани в по- широко достъпни
научни издания. Качеството на представените трудове е достатъчно
високо, че да намери своето място в реномирани научни издания. .
Това би повишило познаваемостта на автора сред професионалните
среди и би повишило цитируемостта му.
ІІІ. Заключение
В заключение, на база направената оценка на представената
научна продукция и съществуващия доказателствен материал,
считам, че кандидатът гл. ас. д-р Стефан Йорданов Кирилов отговаря
на изискванията на условията за заемане на академичната длъжност
„доцент”, определени от Закона за развитие на академичния състав
на Република България и Правилника за неговото приложение.

Заявявам

положителната

си

оценка

за

кандидата

и

препоръчвам на уважаемото жури да присъди академичната
длъжност „доцент” по професионално направление 3.9. Туризъм
(Алтернативен туризъм).

Дата:

Член

на

журито:

