СТАНОВИЩЕ
от
доц.д-р Ангел Георгиев
от Нов български университет в напревление 3.8 Икономика по конкурс за
доцент в професионално напревление 3.9 Туризъм, научна специализация
„Икономика и управление“( Устойчиво управление на туризма) с кандидат
за длъжността гл. ас д-р Стефан Кирилов
съгласно заповед №283/15.06.2018 г.
на Ректора на Колежа по туризъм в гр. Благоевград
I.Научно-изследователска дейност
1. Обща характеристика
Кандидатът по конкурса е доктор по икономика, гл.ас д-р Стефан Кирилов.
Той е с богат опит в сферата на туризма, придобит като активен участник в
управлението на Национален парк „Рила“), като активен изследоветел и
преподавател, като човек с позиция в дискусиите по развитието на парка и
региона.
Научните му интереси са в широк диапазон - от управлението на крупни
икономически системи (Национален парк „Рила“, през туризма като
организация, управление и бизнес в екологичния мениджмънт, регионалното и
демографското развитие.
Добре е запознат с провежданите политики в сферата на туризма, екологията,
регионалното развитие и специфичните проблеми на тяхното прилагане в
конкретните социално-икономически и природни условия.
Научните публикации на кандидата обхващат статии, доклади, участие в
авторитетни конференции, студии, учбни материали и участия в монографии.
Кандидатът е професионално и съдбовно обвързан с професионалните си
ангажименти по управлението на устойчивостта в екоситемата на Национален
парк „Рила“.
Той е изследвал задълбочено и системно връзката между туризма и неговото
въздействие върху:
- състоянието и устойчивата перспектива на Националния парк „Рила“;
- регионалното развитие на Югозападния икономически регион и на бизнеса
в тази част на България:
- качеството (равнището) на преподаването (обучението на студентите) по
Туризъм и предприемачество в този бранш.
2. Оценка на публикациите
Определено представените трудове имат приноси и значимост в няколко
области:
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- разглежданите проблеми са актуални, какта за региона така и за цялата
страна. Авторът е успял да направи собствени самостоятелни изследваия и
наблюдения, които му позволяват да обобщи значими за бъдещето на
туризма, бизнеса и за Парка „Рила“ проблеми.
Проучени са и са използвани голям брои литературни източници
адекватни на обявения конкурс и са верифицирани теоретичните и
практически изводи и заключения, до които авторът достига и коментира.
- Обогатени са знанията и са конкретизирани редица спорни твърдения, по
които автора заема своя обоснована позиция. Проявява скромна склонност
към полемика с други изследователи.
- Анализирано е потребителското поведение в туристическия бизнес към
природата в неговата конкретност - отношението му към Национален парк
„Рила“. Плътно се е доближил до сложните маркетингови аспекти на
природоползването, управлението на биоразнообразието и екологията като
външни ограничения за туристическия бизнес.
- Успешно е намерен компромисът между различните аспекти на развитието
в региона, Националият парк и туристическата дейност. Добър е балансът
между конкретиката и абстрактното обобщаване (моделиране) на
развитието в неговата комплексност като управленски феномен.
Като цяло в трудовете има обща насоченост към изследване и обобщаване
на управленската практика и на икономиката в конкретен план като се
съхранява добрия баланс между мгогобройните и разнообразни аспекти на
взаимодействието между тях.
Разкрити са ролята и перспективите на ресурсната осигуреност в туризма,
а също така и ролята му за тяхното развитие.
Фактическите данни (анкети, статистически таблици и наблюдения, отчети
и други) са обработени професионално и задълбочено.
По този начин са обогатени съществуващите знания и са създадени
предпоставки за издигане на равнището на обучение по Туризъм в
академичните структури и в частност в Колежа по туризъм.
3. Цитиране и участие в проекти
Авторът има свой богат опит и осъществена работа като участие и
съучастие в реализацияна на управлението на редица конкретни проекти
свързани, както с туризма, така и с усъвършенстването на управлението в
националния парк. В тази връзка неизбежно се отразява положително
върху приноса му, както за развитието на региона, така и на
туристическата дейност.
Цитирания в международни научни публикации и списания не съм
констатирал.
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4. Учебна и преподавателска дейност
От предоставените материали става ясно, че кандидатът има репутация на
уважаван и ценен преподавател, ползващ се с авторитет сред студентите и
колегите си.
Участва в ръководството на дипломни проекти, работи заедно със
студентите и колегите си по различни проекти с учебна и практическа
насоченост.
Участието му в учебно-приподавателската дейност е активно и
авторитетно. Учебните курсове са търсени и са разработени на добро
теоретично ниво, а използваните педагогически методи в преподаването са
модерно и гъвкаво прилагани.
III. Теоретична подготовка на кандидата
Теоретичната рамка на представените изследвания и публикации е
адекватна за званието “доцент“ в университета и колежа.
Представени са достатъчни и подходящи за целите на изследването
теории, теорични модели и са разкрити проблемите свързани с тяхното
практическо прилагане.
Терминологичният апарат изпозван от кандидата е напълно подходящ,
адекватен на изследваните предмет и обект на проведените изследвания.
Съществува добре проследима връзка между изпозваната теоретично
рамка и представените в трудовете собствени изследвания.
Демострирана е необходимата самостоятелност, методологическа
задълбоченост и балансираност между теория и практика.
IV. Методология и коректност на представените трудове.
От текстовете в представените трудове се вижда, че кандидатът следва
ясен изследователски план съобразен с целите, задачите и хипотезите,
които той изследва, доказва и /или с които спори.
Използваната изследоветелска “ технология“ е адекватна и е приложена
коректно.
Изследователските процедури се описват точно, достатъчно подробно и
подпомагат направените изводи и заключения.
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V. Административна и обществена дейност
Гл.ас д-р Стефан Кирилов участва активно в дейности значими за
Югозападна България, за Националния парк „Рила“ и за Колежа по
туризъм.
Той се ползва с добра репутация и има редица публични изяви, активно е
участвал в еко дискусиите по повод развитието на Националния парк, а
така също и при привличането на студенти в Колежа.
VI. Лични впечатления
Нямам такива, но по стореното (написано и представено като текстове)
мога да направя заключение, че кандидатът е завършена личност с
стабилна ценностна система.
Счетам че ще бъде полезен за Колежа и особено за студентите изучаващи
екотуризъм.
VII. Някои критични бележки и препоръки
По-голямо внимание изследователят следва да обърне върху обвързването
върху предприемаческата дейност в туризма и в Националния парк с
регионалните, националните последици от тях, особено в перспектива.
Препоръчвам използването на по-сложни методи на изследване и анализ,
за да се напусне наративността и да се увеличи надежността на изводите.
Заключение:
Заключението ми по конкурса за доцент с участието на гл.ас д-р Стефан
Кирилов е положително. Предлагам с пълна убеденост да бъде избран за
доцент по професионално направление 3.9 Туризъм, научна специалност
„Икономика и управление“ (Устойчиво управление на туризма).
20.08.2018

доц.д-р Ангел Георгиев:

4

