Частно Висше Училище „Колеж по туризъм – Благоевград“
РЕЦЕНЗИЯ
от проф. д-р Васил Иванов Жечев, преподавател в Катедра „Туризъм“,
Колеж по туризъм – Благоевград и председател на научно жури в конкурс
за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“, обявен от „Колеж по
туризъм - Благоевград” в ДВ. бр. 41 от
18.05.2018 г.

Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната
дейност и продукция, представена от участника в конкурса гл. ас. д-р Стефан Йорданов
Кирилов
Настоящата рецензия е подготвена на основание на решение на Академичен
съвет от 24.04.2018 г. и Заповед № 283/15.06.2018 г. на Ректора на ЧВУ „Колеж по
туризъм” гр. Благоевград, за сформиране на научно жури, в съответствие със Закона за
развитие на академичния състав в Р. България, Правилника за неговото прилагане и
Правилника за развитие на академичния състав на “Колеж по туризъм” – Благоевград.
В обявения конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по научна
специалност „Икономика и управление (Устойчиво управление на туризма)“ в
професионално направление 3.9. „Туризъм“, в област на висше образование 3.
„Социални, стопански и правни науки“, единствен кандидат е гл. ас. д-р Стефан
Йорданов Кирилов, преподавател в Колеж по туризъм – Благоевград. Представените
със Заявление Вх. № Р-370 от 16.07.2018 г. документи съответстват на обявения
конкурс.

I.

Кратки биографични данни за кандидата

Общи данни за кандидата
Гл. ас. д-р Стефан Кирилов има дългогодишен преподавателски и научноизследователски и експертен опит. Неговата преподавателска кариера в сферата на
висшето образование започва от 2009 г. в Югозападен университет „Неофит Рилски“ Благоевград. Той е доктор по „Икономика и управление /Туризъм/“ от месец юни 2012
г. От 2013 г. е преподавател в катедра „Туризъм“ в Колеж по туризъм – Благоевград, а
от 2014 г. заема академичната длъжност „главен асистент“ в същата катедра на Колежа.

Той е член на Академичния съвет на Колеж по туризъм – Благоевград, ръководител на
Центъра за кариерно развитие /сега Председател на Кариерен център/, както и член на
Колежанска комисия по осигуряване и оценяване качеството на образованието в Колеж
по туризъм.

Преподавателска дейност и работа със студенти
Преподавателската работа на гл. ас. д-р Стефан Кирилов трябва да се разглежда
и оценява в няколко направления: лекционни курсове и учебни програми за обучение
предимно в ОКС „професионален бакалавър“, издадени учебници и учебни помагала,
работа със студенти, организация и провеждане на студентски практики, стажове и
консултации.
Преподавателската натовареност на гл. ас. д-р Стефан Кирилов се формира от
лекционните курсове пред студенти в редовна и задочна форма на ОКС
„Професионален бакалавър“, съответно по дисциплините „Алтернативни форма на
туризма”, „Регионализация и инфраструктура в туризма”, „Устойчиво развитие на
туризма”. Тези дисциплини трайно присъстват в учебните планове за ОКС
„Професионален бакалавър” на ЧВУ „Колеж по туризъм” гр. Благоевград, което
гарантира необходимата учебна натовареност на кандидата за заемане на академичната
длъжност „Доцент”. Той е провеждал семинарни упражнения със студенти ОКС
„Бакалавър” и ОКС „Магистър” по дисциплините „Екопедагогика“ и „Екология и
природоползване в туризма“ във Факултета по педагогика и в Стопанския факултет на
Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград.
Разработените от него курсове и учебни помагала се отличават с много добър
научен стил, зад който прозира висок професионализъм, ерудиция и новаторство.
Изграждайки академичната си кариера се утвърждава като авторитетен преподавател.
През 2017 г. Стефан Кирилов представя курс от лекции „Управление на екологичния
туризъм“ по програма Еразъм+ в Университет Авейро, Португалия пред студенти от
специалност „Мениджмънт в туризма“.
Гл. ас. д-р Стефан Кирилов работи активно и със студенти – от 11.11.2016 г. по
Проект BG05M2ОP001-2.002-0001 на МОН, „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1”,
финансиран от ОП НОИР 2014-2020 е Академичен наставник на 7 студенти, успешно
завършили практиката си в реална робатна среда, Кариерно консултира студенти от
професионални направления 3.7. „Администрация и управление” и 3.9 „Туризъм” при
ЧВУ „Колеж по туризъм” – Благоевград. Ръководил е студентски стаж по „Връзки с

обществеността“ в периода 21.05.2014 г. до 28.05.2014 г., с продължителност 30
/тридесет/ учебни часа. В своята работа прилага нововъведения в методите и средствата
на преподаване – интерактивни методи, мултимедийни презентации, електронни
средства за обучение и пр.
Работата му по учебни планове, програми и акредитация се изразаява в
разработване на нови и актуализиране на действащи учебни планове на специалности
от професионално направление 3.9. „Туризъм”, ОКС „Професионален бакалавър”, вкл.
на чужд /английски/ език по дисциплините Алтернативни форма на туризма,
Регионализация и инфраструктура в туризма, Устойчиво развитие на туризма и
Иновации и управление на риска в туризма. Активно участва в разработването на
доклади за акредитиране и за следакредитационен контрол на специалности в ОКС
„Професионален Бакалавър” в професионално направление 3.7. Администрация и
управление и в професионално направление 3.9. Туризъм.

Проектна дейност
Гл. ас. д-р Стефан Кирилов активно участва в редица научно-изследователски и
образователни проекти по национални и европейски програми, като някои от тях са
участие в проект като лектор и преподавател от Колежа по туризъм – Благоевград на
Читалищната библиотека при НЧ ”Георги Тодоров-1885” гр. Белица с наименование
„Обичам природата – аз участвам”, „Библиотеката – активен участник в обществения
живот" в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06. 2016 г., участие като лектор по два
тематични уъркшопа в рамките на проект „Зелени сгради за общо зелено бъдеще –
Грийн“, финансиран Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП
България - БЮР Македония за 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за
предприсъединителна помощ /29.03.2018 г. - 11.04.2018 г./. Участвал е също в проектни
разработки по Оперативна програма „Околна среда“, ФАР „ТГС България –
Македония“, GEF-Проекта за опазване на биологичното разнообразие в България,
Проект „Опазване на биологичното разнообразие и икономически растеж” в България,
Проект „Модел за развитие на устойчив туризъм от местните общности около
Национален парк „Рила”, Проект „Създаване и прилагане на стратегия за развитие на
устойчив туризъм около НП „Рила” в подкрепа на икономическото развитие и опазване
на природата”, финансирани от Фондация PAN Parks и др. свързани с опазване на
биологичното разнообразие, развитието на устойчивия и екологичния туризъм. В
момента участва в изпълнението на проект „Засилване на капацитета на защитени зони

чрез иновативна методология за устойчивост“, (“Reinforcing protected areas capacity
through an innovative methodology for sustainability”), по Програма „Интеррег V-A
Гърция – България 2014-2020“, както и в подготовката на проект предложение
„Устойчиво управление на Национален Парк Рила II-ра фаза”, по процедура
BG16M1OP002-3.007 - Подобряване на природозащитното състояние на видове и
типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в
национални паркове, природни паркове и поддържани резервати“ на Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020”. Академичен наставник е от страна на Колеж по
туризъм – Благоевград по проект "Студентски практики - Фаза 1" като част от
приоритетна ос "Образование и учене през целия живот" на Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“ и е осъществил преподавателска
мобилност по програма ЕРАЗЪМ +. Той е провел редица емпирични изследвания,
резултатите от които са представени в научните му разработки.

Експертен опит
От представената лична информация е видно, че кандидатът е член на
Консултативен съвет по въпросите на туризма към кмета на Община Благоевград от
юли 2014 г. - до момента. Основен автор и съставител е на Учебна програма за
екологично образование на деца към „Еко-център – Еколенд в Курортна местност
„“Бодрост“, Рила планина, в рамките на проект “Еколенд и интерпретативен
образователен център за деца – туристическа атракция за устойчиво развитие”, по
Програма “Добросъседство” ФАР-ТГС България Македония 2005, Благоевград, 2008.
Той е член на редколегии на научни колегии и организационни комитети в
България - Член на организационния комитет на Международна научна конференция
OldConFor2013 - Вековни иглолистни гори в Централна и Югоизточна Европа – ползи
и проблеми при опазването им” по повод 80 годишнината от обявяването на първите
резервати в България, Благоевград, УЦ „Бачиново”, 03-04 октомври 2013 г. Член на
редакционна колегия на Списание за туристика „Пирински книжовни листи” с научни
разработки от Пети международен симпозиум на тема: „ТУРИЗЪМ, БИЗНЕС и
ОБРАЗОВАНИЕ НА ХХІ ВЕК”, Издание на ЧВУ – „Колеж по туризъм” – гр.
Благоевград, година ІV, брой ІV, Благоевград, 2013 г. Член на научна и рецензентска
комисия на Списание за туристика „Пирински книжовни листи” с научни разработки от
Шести

международен

симпозиум

„Икономика,

администрация,

туризъм

–

предизвикателства и перспективи, Издание на ЧВУ – „Колеж по туризъм” – гр.

Благоевград, година V, брой V, Благоевград, 2014 г. Член на научна и рецензентска
комисия на Списание за туристика „Пирински книжовни листи” с научни доклади от
Девети международен симпозиум „Предприемачество, туризъм, администрация –
приоритети в глобалния свят“, Издание на ЧВУ – „Колеж по туризъм” – гр.
Благоевград, година VIII, брой VIII, 2017 г.
Съобразно представената справка д-р Стефан Кирилов е рецензент към научно
списание Economics & Management на Стопански факултет на Югозападен университет
„Неофит Рилски“ – Благоевград от 2016 г. Член е на екипа консултанти на „Рила
Пътеводител”, с автори Румен Грънчаров, Страхил Гювийски, ИК Тангра ТанНакРа,
София, 2013, както и съовтор на брошура „Великата гора Парангалица“, издание на Д
„НП Рила“, 2013.

Допълнителна квалификация
По време на изследователската си работа гл. ас. д-р Стефан Кирилов е
повишавал своята квалификация, като през 2001 г. е завършил учебен курс на тема
„Специална програма за развитие на екотуризъм” в Университет на Тениси, гр.
Ноксвил, САЩ. Разширил е своята професионална квалификация в чужбина: във
Великобратания през 2001 г. в областта на управление на посетителите и
посетителската инфраструктура в Национален парк Нордумберланд, в Полша през 2007
г. и в Унгария през 2009 г. в областта на функционирането и управлението на
екологичната мрежа от национални паркове PAN Parks, в Португалия и Македония през
2017 г. в областта на управление на екологичния туризъм, опазването на околната среда
и устойчивото развитие.

Лични впечатления от кандидата за „доцент”
Познавам д-р Стефан Кирилов от пет години. Личното ми впечатление за него е,
че той е много продуктивен и отговорен изследовател и преподавател и се приема
добре от научната и преподавателската общност и студентите.
Считам, че педагогическата подготовка и дейност на кандидата като
преподавател, автор на научни публикации, учебни програми и член на редакционни
колегии, по количество и качество отговаря на изискванията за кандидатстваната
академична длъжност „доцент“.

II.

Характеристика на научната и научно-приложната продукция на

кандидата
В конкурса за заемане на длъжността „доцент”, гл. ас. д-р Стефан Кирилов
участва с 19 публикации, свързани с проблематиката на обявения конкурс.
Публикациите са структурирани в 3 раздела, според установената стандартна
класификация (Таблица №1).
Таблица №1
Вид на

Монографии

публикацията
Брой

Учебници, уч.
пособия

2

1

Научни

Общо

доклади
16

19

Общият обем на научното творчество на гл. ас. д-р Стефан Кирилов, в т.ч. и на
учебниците, е 784 страници, което е напълно достатъчно за оценка на научните
постижения и заемане на академичната длъжност „Доцент” в ЧВУ „Колеж по туризъм”,
гр. Благоевград (Таблица № 2).
Таблица № 2
Вид на
Публикации Страници
публикацията
(бр.)
(бр.)

Страна на
публикуване
България Чужбина

Език на
публикуване
Български

Чужд

Монографии

2

440

2

-

2

-

Учебници и
учебни
помагала

1

195

1

-

1

-

Доклади

16

149

14

2

12

4

Общо

19

784

17

2

15

4

За качеството на неговата преподавателска и научно-изследователска работа
важно значение има владеенето на английски език, което му позволява да следи
развитието на научните изследвания, на методиката и съвременните методи за
обучение в другите страни и да пренася добрите практики у нас, като ги адаптира към
българските условия.

Научно-изследователската работа на гл. ас. д-р Стефан Кирилов е обемна и
разнообразна, което се дължи на неговата творческа активност и амбиция да търси
новите нерешени проблеми в теорията и в управленската практика в областта на
устойчивото управление на туризма. За участие в конкурса за заемане на академичната
длъжност „Доцент”, той представя 19 заглавия, структурирани според броя на
публикациите по видове, страна и език на публикуване (Таблица № 3).
Таблица № 3
В съавторство
Вид на
публикацията

Общо

Първи

Втори

автор

Автор

Самостоятелни
теми

Общо

Самостоятелни

2

1

1

-

-

3

1

1

-

-

-

-

Доклади

16

9

7

-

-

-

Общо

19

11

8

-

-

3

Монографии
Учебници и
учебни
помагала

Запознаването с документацията по конкурса и съдържанието на представените
за участие в него публикации по критериите и показателите за научно-изследователска
дейност на гл. ас. д-р Стефан Кирилов дава основание да се направят следните
обобщаващи изводи и оценки:
Първо. За рецензиране са представени общо 19 публикации, от които 11
самостоятелни и 2 в чужбина. Представените публикации имат пряко отношение към
темата на конкурса за заемане на академичната длъжност „Доцент” и към
преподавателските ангажименти на кандидата. Научните трудове са публикувани в
легитимни издателства, качеството им е гарантирано от рецензенти и редакционни
колегии.
Второ. Списъкът на научните трудове е съставен в съответствие с възприетата
стандартна класификация. Структурата и съдържанието на научните публикации
разкриват концентрацията на кандидата върху изследователската работа, която е
условие за качествено преподаване. Публикуваните монографии и научни доклади в
научни трудове в специализирани научни списания и участието в научни конференции
в България и в чужбина, разкриват общественото признание на кандидата и неговите
възможности за публична изява.

Трето. В съдържателно отношение, представените публикации за участие в
конкурса за заемане на академична длъжност „Доцент” са ориентирани към новите и
актуални проблеми на съвременната наука, свързани с устойчиво управление на
туризма. Тематично представените за рецензиране публикации, макар и условно, могат
да се обособят в две групи – свързани с устойчивото управление на туризма, актуални
въпроси, касаещи устойчивите форми на туризъм и с проблемите на усъвършенстване
на образованието за устойчиво развитие по отношение интерпретирането на
природното и културно богатство.
Централно място в публикационната дейност на д-р Стефан Кирилов заема
монографичното издание „Усъвършенстване на устойчивото управление на туризма“
(публикация 2.1. от списъка. То може основателно да се приеме като хабилитационен
труд, който съответства на темата на конкурса. В него авторът разглежда въпросите на
усъвършенстване на устойчевото управление на туризма като представя и анализира
характериологичните особености на устойчивия туризъм и и неговото значение на
примера на територии със специфичен режим на защита. На база задлбочени
изследвания в световен и национален мащаб са разкрити възможностите за устойчив
туризъм в България с моделен териториален обхват региона на Югозападна България,
въз основа на анализ на ресурсния потенциал и съществуващи управленски практики в
обекти от националната екологична мрежа. Научната разработка извежда съответващ
модел за усъвършенстване управлението на защитените територии и защитените зони
като устойчиви туристически дестинации в България. Предложеният модел способства
за дългосрочно опазване на обектите от националната екологична мрежа, води до
устойчиво управление на природните ресурси чрез устойчиви форми на туризъм и
осигурява висок потенциал за благосъстояние на хората и икономически растеж на
местните общности. Обосновена е необходимостта от внедряването и прилагането на
управленския туристически модел, т.к. от особена важност е повишаване качеството и
конкурентоспособността на националния туристически продукт, с който България да
излезе на европейските и международни пазари. Тази монография има добре изразен
изследователски и методически характер, което доказва, от една страна, доброто
познаване на теоретическите постановки на устойчивия туризъм, които все още са
дискусионни, и от друга, умението на автора да прилага методическата рамка за анализ
и оценка на устойчивото управление на туризма в обектите от националната
екологична мрежа в България.

Към това направление могат да се отнесат и още публикации (3.1., 3.9., 3.12.),
което показва непреходния интерес на д-р Стефан Кирилов към тази проблематика и
разкрива тенденциите за нейната по-нататъшна изследователска дейност. Голяма част
от публикациите от тази група са свързани пряко с управленски модел за
усъвършенстване на устойчивото управление на туризма в територии със специфичен
режим на защита.
Втората група научни трудове на д-р Стефан Кирилов е ориентирана към
проблемите на усъвършенстване на образованието за устойчиво развитие по отношение
интерпретирането на природното и културно богатство на териториите със специфичен
режим на защита.
Четвърто. Кандидатът за заемане на академична длъжност „Доцент” показва
много добра литературна осведоменост, както за българските, така и за чуждестранни
изследвания в областта на устойчиво управление на туризма. Това лесно може да се
установи, като се прегледат библиографските справки и цитираната литература в
неговите публикации. Той владее и успешно използва съвременни изследователски
методи и подходи за целите на своите изследвания, показва определени способности и
умения да систематизира и критично да осмисля теоретичните постановки и добрите
практики у нас и в чужбина, както и да разкрива проблеми и да обосновава
предложения в областта на устойчивото управление на туризма, които ръководителите
на туристическите предприятия и туристическия бранш като цяло могат да прилагат в
своята практика.
Авторът на научните трудове е проявил необходимата научна коректност –
навсякъде добросъвестно са посочени използваните литературни източници.
Тематичната насоченост на представените трудове съответства на тематичното
направление на конкурса. Представената научна продукция е достатъчна по обем и вид
за участие в конкурса.
Представена е подробна справка с цитирания (общо 6, от които 1 е в
чуждестранно издание), изготвена от базите данни на Web of Science, Scopus и други
бази данни, от която е видно, че трудовете на д-р Стефан Кирилов са познати на
научната общност.
Кандидатът е представил също пет други публикации, в сферата на опазването
на околната среда, защитените територии и образованието за устойчиво развитие, с
коите не участва в конкурса.

III.

Основни приноси в научната, научно-приложната и преподавателска

дейност на кандидата
Основните научни и научно - приложни приноси в трудовете на д-р Стефан
Кирилов, могат да бъдат обобщени, както следва:
1. Теорията и управлението на устойчивия туризъм са допълнени със специфични
детерминанти, разкриващи съществуващите възможности за неговото развитие в
защитените територии и защитените зони (1.2., 2.1., 3.1., 3.2., 3.8., 3.9., 3.12., 3.15.,
3.16.).
2. Дефинирана е правната рамка за развитие на устойчив туризъм в защитените
територии и защитените зони в страната, на базата на световния опит (1.1., 1.2., 2.1.,
3.3.).
3. Извършен е анализ региона на защитените територии и защитените зони в
Югозападна България и са определени перспективите за развитие на устойчив
туризъм (1.1., 1.2., 3.1., 3.2., 3.5., 3.6., 3.7., 3.9., 3.10., 3.11., 3.12., 3.13., 3.16.).
4. Установени са нагласите на местната общност в защитените територии и
защитените зони в Югозападна България и са изведени конкретни насоки за
нейното инкорпориране в практиките на устойчивия туризъм (1.1., 1.2., 3.1., 3.5.,
3.6., 3.7., 3.9., 3.12.).
5. Разработен и приложен е управленски модел за усъвършенстване на устойчивото
управление на туризма в територии със специфичен режим на защита (1.2., 3.1., 3.9.,
3.12.).
6. Предложен е модел за усъвършенстване на образованието за устойчиво развитие по
отношение интерпретирането на природното и културно богатство на териториите
със специфичен режим на защита (3.4., 3.14.).
Тези приноси способстват за разширяване на приложното знание и за
обогатяване на методите и похватите, които могат да се използват успешно в
практиката за усъвършенстване на устойчивото управление на туризма в териториите
със специфичен режим на защита и като цяло.
Отчитайки

съдържанието

на

оценяваната

научна

продукция,

приемам

формулираните от гл. ас. д-р Стефан Кирилов научни приноси. Имайки предвид
трайните научни интереси на кандидата в разглежданите от него области на знанието,
считам, че те са негово лично достижение и имат научна и научно-приложна
значимост.

Посредством публикации в редица издания приносите на гл. ас. д-р Стефан
Кирилов са публично достояние.

IV.

Критични бележки и препоръки.

Към кандидата по конкурса имам следната препоръка: имайки предвид
необходимостта от разширяване на международната известност на резултатите от
изследванията, считам, че е от значение д-р Стефан Кирилов да положи усилия за
увеличаване на броя на публикациите в чужбина, особено в реферирани научни
издания.

V.

Заключение

Представената за рецензиране научна продукция е достатъчна по вид, обем и
качество и отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в
Република България (ЗРАСРБ), Правилника за неговото прилагане и Правилника за
развитие на академичния състав на “Колеж по туризъм” – Благоевград. Публикациите
на гл. ас. д-р Стефан Кирилов разкриват, че той притежава добра подготовка като
преподавател и се отличава с високите си изследователски качества.
Имайки предвид количествените и качествените характеристики на научната
продукция, безспорните му научни приноси и качествата на кандидата, считам, че
представената кандидатура отговаря на изискванията за заемане на академичната
длъжност „доцент“.
На тази основа предлагам гл. ас. д-р Стефан Йорданов Кирилов бъде избран
на академичната длъжност „доцент“ в Колеж по туризъм – Благоевград в област
на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, в професионално
направление 3.9. „Туризъм“, по научна специалност „Икономика и управление“
(Устойчиво управление на туризма).
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