Частно висше училище „Колеж по туризъм – Благоевград”
СТАНОВИЩЕ
от
проф. д-р Милена Кирилова Филипова
катедра „Бизнес администрация“, Колеж по туризъм – Благоевград
член 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

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
документи съответстват на обявения конкурс.
I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата
Настоящото становище е подготвено на основание на решение на Академичен
съвет от 24.04.2018 г. и Заповед № 283/15.06.2018 г. на Ректора на „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.
Кандидатът по конкурса гл. ас. д-р Стефан Кирилов има дългогодишен
преподавателски, практически и научно- изследователски опит. От 2000 г. Стефан
Кирилов работи като „Главен експерт Интерпретативни и образователни програми“ в
Дирекция „Национален парк Рила“ към Министерство на околната среда и водите. От
2012 г. притежава образователна и научна степен „доктор“ по научната специалност
„Икономика и управление /Туризъм/“, а през 2014 г. е придобил академичната
длъжност „главен асистент“ в ЧВУ “Колеж по туризъм” – Благоевград.
Представеният от гл. ас. д-р Стефан Кирилов комплект материали и списък с
научна продукция включва общо 19 броя публикации самостоятелни и в съавторство,
както в България, така и в чужбина, възлизащи на 784 страници: 2 монографии, от
които 1 самостоятелна; 1 самостоятелен учебник; 16 доклада представени на научни
конференции, от които 9 самостоятелни, като 2 от докладите са изнесени в чужбина. От

представената документация е видно, че кандидатът е получил Награда Грамота и
Статуетка „25 години Национален парк „Рила“ през 2017 г. за цялостен принос в
опазването, популяризирането и устойчивото управление на Национален парк „Рила“ и
Награда Почетна грамота и Статуетка на Обединен детски комплекс – Благоевград по
повод Деня на народните будители през 2012 г.
От представената от НАЦИД справка за цитиранията на кандидатa, изготвена от
базите данни на Web of Science, Scopus и други бази данни става ясно, че той има 6
цитирания на неговите научни трудове, от които едно е в чужбина.
Дългогодишният

практически

опит

на

гл.

ас.

д-р

Стефан

Кирилов,

публикационните изяви /учебници, монографии и доклади на научни конференции –
самостоятелни и в съавторство и провежданите лекционни курсове, го определят като
специалист с богати научни интереси и висока икономическа култура.
Педагогическа дейност
Много активна е преподавателската дейност на кандидата. Тя започва през
учебната 2009-2010 г. като гост-преподавател във Факултета по педагогика на ЮЗУ
„Неофит Рилски” – Благоевград по дисциплината „Екопедагогика”. През учебната
2012-213 г. е гост преподавател към Катедра „Туризъм“ в Стопанския факултет при
ЮЗУ

„Неофит

Рилски“

–

гр.

Благоевград

по

дисциплината

„Екология

и

природоползване в туризма“. От 2013 г. е преподавател в ЧВУ „Колеж по туризъм“
Благоевград, като е заемал последователно длъжностите асистент доктор и главен
асистент доктор.
В богатия си педагогически стаж той разработва и извежда възложените му
лекционни курсове, като се ползва с уважението на студентите и колегите си от колежа.
Разработените от него курсове и учебници се отличават с много добър научен стил, зад
който прозира висок професионализъм, ерудиция и новаторство. Притежава много
добра комуникативност и умение за работа в екип. Като преподавател се отличава със
системна и задълбочена работа, в учебния процес прилага иновативни методи на
преподаване и се развива като сериозен и отговорен учен. Активно участва в
разработването на учебно–образователната документация на колежа.
През м. март 2017 г. гл. ас. д-р Стефан Кирилов представя курс от лекции на
тема „Управление на екологичния туризъм“ в Университета Авейро, Португалия пред
студенти от специалност „Мениджмънт в туризма“, по програма ЕРАЗЪМ +.
Кандидатът работи активно със студенти. Академичен наставник е на 7 студенти
по Проект Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР. Осъществява

кариерно

консултиране

на

студенти

от

професионални

направления

3.7.

„Администрация и управление” и 3.9 „Туризъм” при ЧВУ „Колеж по туризъм” –
Благоевград.

Осъществява

ръководство

на

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, презентации, електронни средства
за обучение, вкл. статистически програми и електронни таблици.
Научно-изследователска работа
Гл. ас. д-р Стефан Кирилов има участие в редица научни изследователски
проекти, включително един финансиран Програма за трансгранично сътрудничество
Interreg - ИПП България - БЮР Македония за периода 2014 - 2020 г. Той е провел
редица емпирични изследвания, резултатите от които са представени в научните му
разработки.
Експертен опит
От 2014 г. до момента кандидатът е член на Консултативен съвет по въпросите
на туризма към кмета на Община Благоевград. Член е на екипа консултанти на „Рила
Пътеводител”, с автори Румен Грънчаров и Страхил Гювийски. Член е на научна и
рецензентска комисия на Списание за туристика „Пирински книжовни листи”, Издание
на ЧВУ – „Колеж по туризъм” – гр. Благоевград. Рецензент е към научно списание
Economics & Management на Стопански факултет на Югозападен университет „Неофит
Рилски“ – Благоевград. Член е 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, проведена в Благоевград през 2013 г.
Също така е съавтор на брошурата „Великата гора Парангалица“, издание на Д „НП
Рила“, 2013
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” ФАРТГС България Македония 2005 в Благоевград през 2008 г. Той често е Председател на
жури в различни Национални ученически конкурси по повод Международния ден на
Земята и Национален парк „Рила“.
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, САЩ.
Разширил е своята професионална квалификация в чужбина: във Великобратания през
2001 г. в областта на управление на посетителите и посетителската инфраструктура; в
Полша през 2007 г. и в Унгария през 2009 г. в областта на функционирането 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.
II. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на

представената за участие в конкурса творческа продукция
Най-общо може да се посочи, че научната продукция по своето съдържание
съответства на профила на обявения конкурс. Предимство на предоставените за оценка
научни разработки е, че те представят резултати от емпирични изследвания,
осъществени от Стефан Кирилов и отразяван неговия богат практически опит.
Благодарение на този изследователски подход той разглежда теоретичните постановки
в тясна връзка с практическите проблеми и предлага решения. Този подход предлага
възможност за изявяване на критичния поглед върху разглежданите въпроси и разкрива
научно-изследователските качества на кандидата.
Представената от кандидата справка-самооценка за основните приноси в
неговата научна, научно-изследователска и научно-приложна дейност определям за
коректна и реално отразяваща най-значимите резултати от изследванията и
публикациите. Посочените приноси са лично дело на автора. Разглежданите от него
проблеми са обект на задълбочен научен анализ и изследване на теорията и практиката
у нас и в чужбина, обосновавайки свои изводи и предложения, които заслужават
внимание. Научните и професионалните интереси на гл. ас. д-р Стефан Кирилов са
построени върху строго издържана схема, даваща възможност за:


установяването на една развиваща се теоретична приемственост;



завидна логическа последователност при интерпретирането на научно
изследователските постановки;



адекватни на реалностите приложни начинания.

Приемам изцяло приносите на кандидата. Онова, което заслужава внимание, е че
изследванията и произтичащите от тях приноси не са самоцелни, а логично отразяват
резултатите от дейността и в голяма степен се ползват в учебния процес.

III. Критични бележки и препоръки

На кандидата бих предложила следните препоръки:
Първо. Изхождайки от това, че публикациите на кандидата третират значими и
актуални теми и засягат много съществени процеси, считам, че те биха предизвикали
по - широк научен интерес. Поради тази причина препоръчвам разширяване на
международната популярност на изследванията и получените резултати чрез
публикации в реферирани международни списания и конференции.
Второ. Препоръчително е бъдещата дейност да бъде насочена в задълбочаване
на изследванията на детайлите в научната област, тъй като авторът демонстрира
възможности за прилагане на творчески подход и адаптивност към разглежданите
проблеми.

IV. Заключение

Анализът на научната и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Стефан
Кирилов показва, че той притежава изключително добра подготовка като преподавател
и изследовател в изучаваните от него области и се очертава като учен с високи
изследователски

качества.

Имайки

предвид

количествените

и

качествените

характеристики на представената научна продукция, безспорните научни приноси и
качествата на кандидата, считам, че неговата кандидатура отговаря на изискванията за
заемане на академичната длъжност „доцент“.
На тази основа оценявам положително кандидатурата на гл. ас. д-р Стефан
Йорданов Кирилов и предлагам на Научното жури той да бъде избран за
академичната длъжност „доцент“ в ЧВУ “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).
01.08.2018 г.

Изготвил становището:
(проф. д-р М. Филипова)

