
ЧВУ „ Колеж по туризъм” – Благоевград 

 

Становище 

от 

Доц. д-р Георги Иванов Матеев 

Катедра „Туризъм” на ЧВУ „Колеж по туризъм – Благоевград, член на научно жури по обявен 

конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент”, обявен от ЧВУ „Колеж по туризъм” – 

Благоевград, ДВ бр. 41 от 18. 05. 2018 г. 

Относно:  Научната, научно-приложното и академичната дейност,   и на  качествата на научната 

продукция на участника в конкурса Гл. ас. д-р Стефан Йорданов Кирилов 

І.  Основания за изготвяне на становището  

 1. Заповед № 283 от 15 06 2018 г. на Ректора на ЧВУ „Колеж по туризъм” – 

Благоевград за формиране на научно жури по обявения конкурс за заемане на научната 

длъжност „доцент“, в съответствие с изискванията на ЗРАС в Р. България 

 2.  Решение на комисията за допуск до участие в обявения конкурс за 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”, утвърдена от Ректора на Колежа 

 3. Гл. ас. д-р Стефан Йорданов Кирилов е допуснат до участие в конкурса като 

единствен явил се кандидат. 

  

ІІ. Общи данни за научната продукция и дейността на кандидата Гл. ас. д-р Стефан Йорданов 

Кирилов  

1. Кандидатът по конкурса е гл. ас. в ЧВУ „Колеж по туризъм” – Благоевград. Той има 

дългогодишен опит като преподавател и експерт в областта на управлението на 

туризма. 

2. В същото време той има и голям практически опит, придобит от неговата работа 

като „Главен експерт Интерпретативни и образователни програми“ в Дирекция 

„Национален парк „Рила” към Министерство на околната среда и водите. 

3. От 2012 г. кандидатът притежава образователната и научна степен „доктор” по 

научната специалност „Икономика и управление” /Туризъм/, а през 2014 г. е избран 

и назначен в ЧВУ „ Колеж по туризъм” – Благоевград на академичната длъжност 

„Главен асистент”. 

4. Представеният от Кандидата списък с научни публикации включва общо: 19 броя 

публикации – самостоятелни и в съавторство. Общо представената научна 

продукция е в обем от 784 страници, където се включват: 2 монографии (едната от 

които е в съавторство с ясно посочено разграничение на приноса на кандидата) и 



една самостоятелна, а също така:  1 учебник, 16 доклада, представени на научни 

конференции в страната и в чужбина – 9 от докладите са самостоятелни, а 7 са в 

съавторство – два от докладите са изнесени на научни конференции в чужбина. 

5. От Представените документи за участие в конкурса се вижда, че Кандидатът има и 

активна научно-приложна дейност. За това свидетелстват връчената му награда- 

грамота и Статуетка по случай 25 годишнината от учредяването на „Национален 

парк „Рила”, а също така Почетната грамота и Статуетка на „Обединен детски 

комплекс“ – Благоевград по случай Деня на народните будители през 20 12 г. 

6. От направената от НАЦИД справка за цитиранията се вижда, че Кандидатът има 

общо 6 цитирания, от които 1 е в чужбина. 

Така представената научно и научно-приложна дейност на д-р Стефан Кирилов 

показва, че той е разпознаваем в научните и обществените среди като учен и 

експерт в областта на управлението на туризма. Неговата научна продукция като 

обем и качество отговаря напълно на изискванията за участие в конкурс за 

придобиване на академичната длъжност – „Доцент” . 

ІІІ. Педагогическа дейност 

1. Кандидатът д-р Кирилов започва своята преподавателска дейност през учебната 

2009 – 2010 учебна гадина като гост-преподавател във Факултета по педагогика на 

ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград по специалността педагогика. През учебната 2012 – 

2013 г. преминава на работа като гост-преподавател в катедра „Туризъм“ на същия 

университет по дисциплината „Екология и природоползване в туризма. От учебната 

2013-2014 г. е заемал последователно длъжностите ас. д-р и гл. ас. д-р на щатно 

място в ЧВУ „Колеж по туризъм” – Благоевград. Той води упражнения и чете лекции 

в тематичната област устойчив туризъм и алтернативен туризъм. Отзивите от страна 

на студентите за неговата преподавателска работа в Колежа са еднозначно 

положителни. 

2. През м. март 2017 г.  д-р Кирилов е поканен да изнесе курс от лекции на тема 

„Управление на екологичния туризъм“ в университета Авейро – Португалия пред 

студенти от специалност „Мениджмънт в туризма. Той изнася своите лекции на 

английски език. Тази негова научна изява е осъществена по програма ЕРАЗЪМ+ 

3. Кандидатът д-р Кирилов работи активно и със студенти от специалността „Туризъм” 

в ЧВУ „Колеж по туризъм” – Благоевград. Той е академичен наставник на 7 студенти 

по проект „Студентски практики – фаза, финансиран от ОП НОИР. 

4. Д-р Кирилов осъществява кариерно консултиране на студенти от професионални 

направления 3. 7. „Администрация и управление” и „3.9. „Туризъм”, които се 

обучават в Колежа. 

5. Той осъществява ръководство и контрол на студентски стажове по връзки с 

обществеността, а също така ръководи „Кариерният център на ЧВУ „ Колеж по 

туризъм” – Благоевград. 

6. В своята преподавателска работа д-р Кирилов използва интерактивни методи на 

обучение като за целта визуализира основните моменти от преподавания в 

съответствие с учебната програма материал. 

 



ІV. Приложно-изследователска дейност и участие в научни проекти 

 

1. Гл. ас. д-р Кирилов има участие в редица научни проекти. Следва специално да се 

отбележи неговото участие в проекта по европейската програма за трансгранично 

сътрудничество INTERREG – ИПП България БЮР Македония за периода 2014-2020 г. 

2. Той е провел редица емпирични изследвания в кръга на своите научни интереси, 

свързани с устойчивото развитие на туризма и с екологичния туризъм в Р. България. 

 

V. Експертен опит и дейност 

 1.  От 2014 г. и до момента д-р Кирилов е член на Консултантския съвет по въпросите на 

туризма към Кмета на Община Благоевград.  

2. Член е на екипа консултанти, които съдействат за изработването на „Рила – 

пътеводител, на който автори са Румен Грънчаров и Страхил Гювийски. 

3. Член е на Научната рецензентска комисия на списание „Пирински книжовни листи”, 

издание на Колежа по туризъм – Благоевград. 

4. Рецензент е към научното списание „Economics &Manegmant” на Стопански факултет 

на ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград. 

5. Член е на организационния комитет на Международната научна конференция Old 

Con For 2013, която разисква проблемите: „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, проведена през 2013 г. в гр. 

Благоевград. В този контекст заслужава да се отбележи брошурата на д-р Кирилов 

Курортната местност „Бодрост”- Рила планина, в рамките на проекта „Еколенд и 

интерпретивен център за деца – туристическа атракция за устойчиво развитие по 

Програма „ Добросъседство”  ФАР -  ТГС България – Македония – 2005 г., реализиран 

през 2008 г в Благоевград. 

6. Д-р Кирилов често е канен за Председател на журита по различни национални 

ученически конкурси по повод на ежегодните чествания на Международния ден на 

Земята и на Националния парк Рила. 

 Тази богата и разнообразна научно-приложна дейност на д-р Кирилов го характеризира 

като търсен и уважаван експерт в областта на туризма и по- специално на успешното 

развитие и утвърждаване на еко-туризма у нас. 

 

VІ. Допълнителна квалификация 

1. През 2001 г. д-р Кирилов е завършил учебен курс на тема „Специална програма за 

развитие на еко-туризъм“ в Тенеси – САЩ. 



2. През 2001 т. е участвал в Национална програма за допълнителна квалификация в 

областта на управлението на посетителите и посетителската инфраструктура – 

Великобритания. 

3. Участвал е в курсове за допълнителна квалификация в областта на 

функционирането на екологичната мрежа ат национални паркове PAN Parcs в 

Полша през 2007 г. и в Унгария през 2009 г. 

4. Участвал е в курсове по управление на екологичния туризъм, опазването на 

околната среда и нейното устойчиво развитие в Португалия и Македония през 2017 

г. 

 

VІІ. Оценка на научните приноси и практическата дейност на д-р Кирилов 

1. Като цяло по обем и съдържание представените от кандидата научни трудове 

напълно съответстват на изискванията на обявения конкурс за заемане на 

академичната длъжност „Доцент”. В този смисъл, научният и преподавателският 

профил на кандидата напълно отговаря на темата на обявения конкурс. 

2. Както в своите монографични изследвания, така и в по - кратките си научни 

публикации д-р Кирилов задълбочено и компетентно коментира избраната научна 

проблематика и формулира оригинални и полезни в научен и в практически план 

изводи и заключения.  

3. Най-пълно и цялостно творческите възможности и постижения на д-р Кирилов са 

изявени в неговата самостоятелна монография „Усъвършенстване на устойчивото 

управление на туризма”, издадена през 2018 г. от Издателството на ЧВУ „Колеж по 

туризъм” – Благоевград.  Този труд е в обем от 269 страници плюс библиография и 

приложения. В него авторът е дефинирал и обосновал своето виждане за същността 

на устойчивото управление на туризма в теоретико-методологичен план. Съществен 

приносен момент в монографичния труд е направеният от автора подробен анализ 

на условията и възможностите за устойчиво управление на туризма в една 

конкретна област – устойчивото управление на туризма в защитените територии. 

Направената конкретизация на общите теоретични постановки от първата глава на 

монографията дават възможност на читателя да добие ясна представа за това как и 

чрез какви управленски техники и механизми може и трябва да се формулира и 

реализира политиката за устойчиво управление на туризма на практика. Авторът 

дефинира и обосновава своето разбиране, че устойчивият туризъм не може и не 

трябва да се възприема като определен вид туризъм, а като начин за управление на 

туризма въобще, при който се съхранява и доразвива природното и културно-

историческото наследство на една страна – в случая Р. България. В този смисъл 

устойчивото управление и развитие на различните обособени видове туризъм са 

само проявление на тази обща стратегия на управление на туризма в рамките на 

обективно обособените природно-климатични, културно исторически и социално-

икономически дадености и зони, в които се реализира туристическа дейност. 

4. В повечето свои публикации Кандидатът успешно е съчетал общотеоретичните с 

практико-приложните аспекти на изложението, анализа и изводите. 



5. От методическа гледна точка д-р Кирилов в своето научно творчество се ръководи 

от няколко важни за всеки изследовател принципи и подходи. Това са: 

- Логически обоснован и ясно дефиниран преход от изследването на конкретните 

обективни факти и обстоятелства към по-общите логически изводи и научни 

обобщения. 

- Коректно цитиране на ползваната научна литература и следването на принципа 

на континюитета в научните изследвания. 

- Последователно доразвитие и обогатяване на лансираните първоначални 

научни тези при всяко ново научно изследване по избраната проблематика. 

6. Представената от кандидата справка на научните приноси е напълно реалистична и 

представя коректно и в необходимата пълнота действителните постижения в 

научното изследване на избраната от д-р Кирилов проблематика. 

След като се запознах с научното творчество на д-р Кирилов мога с увереност да 

твърдя, че споделям изцяло неговата самооценка за научните му приноси в 

тематичната област на обявения конкурс за заемане на академичната длъжност 

„Доцент”. 

 

Заключение: 

От анализа на предоставените за участие в конкурса научни трудове и други документи, 

с които д-р Кирилов кандидатства за обявената научна длъжност имам основание да направя 

извода, че в случая става дума за един преподавател и изследовател с доказани качества и 

творчески потенциал.  

 Това ми дава основание да предложа на уважаемите членове на научното жури по този 

конкурс да гласуват утвърдително за присъждането на образователната степен „Доцент” на 

кандидата Гл. ас д-р Стефан Йорданов Кирилов 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”. 

 

 

15. 08 . 2018 г.      Изготвил становището: 

 

 

         /Доц. д-р Георги Матеев/ 


