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С Т А Н О В И Щ Е 
 

  от проф. д-р Ирен Белчева, дм, дмн, 
Институт по Невробиология-БАН 

 
Относно: обявения конкурс за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ” в област на 
висшето образование 4.3. Биологически науки (приложна неврофизиология) за нуждите на 
Югозападен университет «Неофит Рилски», гр. Благоевград, обявен в Държавен вестник 
бр.64/ 05.08.2014. 
 
Със заповед на Ректора на Югозападен университет «Неофит Рилски», гр. Благоевград № 
2270/17.09.2014 г. съм определена за член на научно жури по процедура за придобиване 
на академичната длъжност “доцент“.  С решение на научното жури Протокол №1/  
20.10.2014 г. съм определена да представя становище относно конкурса за академичната 
длъжност “доцент”  към Катедрата по Логопедия, Факултет Обществено здраве и спорт“. 
 
Документи за участие в конкурса е подал един кандидат – главен асистент д-р Стоян 
Райков Везенков, от Катедра Логопедия, Факултет Обществено здраве и спорт, 
Югозападен университет «Неофит Рилски», гр. Благоевград.  
 
При изготвяне на настоящото становище са спазвани изискванията на ЗРАСРБ и 
Правилника за неговото приложение, а също и на Правилника за условията и реда за 
придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Югозападен 
университет «Неофит Рилски», гр. Благоевград. 
 
Участникът в конкурса отговаря на изискванията, задължителни за присъждане на 

академичната длъжност ”Доцент”: придобита образователна и научна степен ”Доктор”, 

заемана в предходните години академична длъжност ”Асистент”, „главен асистент“, 

необходим обем на преподавателска работа, научно-изследователска и публикационна 

дейност отговаря на критериите  на  Югозападния университет за обявяване на конкурс за 

„доцент“. 

 

Професионално развитие 

 Д-р Стоян Райков Везенков е завършил магистратура по молекулярна биология в 

Биологически факултет при СУ „Климент Охридски” през 1997 г. През 2004 г защитава 

докторска дисертация в Георг-Август Университет, Гьотинген, ФР Германия, Природо-

математически Факултет, Департамент по Невробиология, където в продължение на три 

години работи като научен сътрудник по Неврофармакология и асистент по 

невробиология. Бил е асистент по невробиология, водил е практикуми по 
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Електрофизиология, Неврофармакология, Звукова комуникация при животните на 

студенти спец. Биология и спец. Медицина (на немски и английски език). 

Бил е на краткосрочна специализация в Университета в Стокхолм, Швеция през 2001 г. и 

поддържа научни контакти с водещи  български и чуждестранни учени. 

  

От 2006 г. и до настоящия момент е гл. асистент в Катедра Логопедия, Факултет 

Обществено здраве и спорт, Югозападен университет «Неофит Рилски», гр. Благоевград.  

Д-р Везенков има много добра езикова подготовка - владее отлично немски и английски и 

добре руски език. 

 

Представените от д-р Везенков материали за участие в конкурса ясно очертават основни 

направления в неговата дейност: 

Учебно-преподавателска дейност 

Научно-изследователска дейност 

Научно-организационна дейност 

 

Учебно-преподавателска дейност 

От представените материали се вижда, че участникът в конкурса има наднормена годишна 

учебно-преподавателска натовареност. Д-р Везенков участва в обучението на студенти от 

бакалавърска степен, като води многобройни курсове в специалностите Логопедия, 

Педагогика на обучението по физическо възпитание, Психология, Специална педагогика, 

Социална педагогика и Социални дейности, като в специалност Логопедия  води 4 

лекционни курса на български и английски език по „Приложна неврофизиология”, 

„Неврофизиология”  „Неврофизиология на комуникацията” и „Комуникативен тренинг”. 

Освен това, той води и лекционни курсове по следните дисциплини: „Основи на 

медицинската генетика”, „Невропсихология и Невролингвистика”, „Физиологична 

психология” „Функционална анатомия и възрастова морфология”, „Анатомия и 

физиология на човека”. 

Д-р С. Везенков  е разработил и учебните програми за обучението по тези дисциплини на 

студенти в ЮЗУ „Неофит Рилски“, а също така и „Невропсихология“, задължителна 

дисциплина за бакалавъри, специалност „Ерготерапия” във Факултет „Кинезитерапия” 

към РУ „Ангел Кънчев”. 

 



3 
 

Трябва също да се изтъкне, че д-р Везенков внедрява нова учебна дисциплина „Приложна 

неврофизиология“, като ново поле на приложно-научни изследвания, свързани с 

биофийдбек и неврофийдбек. Участието на Везенков в учебния процес се характеризира 

също и с нововъведения в методите и средствата на преподаване. Обучението на 

студентите се провежда с най-съвременни средства. Електронно обучение с Blackboard 

learn по Приложна неврофизиология и Физиологична психология. Създадени са 

интерактивни интернет групи: а) за извънаудиторна заетост на студентите по следните 

дисциплини: Анатомия и физиология на човека, Физиологична психология, 

Функционална анатомия и възрастова морфология и Приложна неврофизиология и б) за 

дискусии, разглеждане на казуси, библиографски справки, поставяне и решаване на 

проблеми в областта на биофийдбек: по Невротерапия, Човешкото тяло и в) оn-line 

анкетиране, проучване и тестване, извършвани на и от студентите.  

 

Научно-изследователска дейност 

Съществена част от научно-изследователската дейност на д-р Везенков е свързана с  

приложната неврофизиология (биофийдбек и неврофийдбек), прилагането на 

биофийдбека в клиничната логопедия при терапия на заекването, при афазия - за 

усъвършенстване на орално-моторния праксис при възстановително обучение, при 

аутизъм. Сериозно място заемат и проучванията, включващи нова информация за 

невромодулацията на звуковата комуникация и модели за изследване на ритмични 

характеристики на звуковата комуникация. Иновационни са и проучванията му върху 

възможностите за използването на водата като сензор за мозъчна и друга физиологична 

активност в норма и патология. 

Съгласна съм с представените от него приноси. 

 

Научно-организационна дейност 

Съществена част от изследователската дейност на Везенков е участието му  4 научни 

проекти, финансирани от Фонд НИД. Той бил ръководител на 1 проект и работодател на 4 

проекта по ОП на ЕС на СНЦ «Опора БГ», Враца, в който провежда обучение по 

„Невротерапия и социална терапия“. Участва в 7 проекта към  ЮЗУ, ФНИ, като в 4 от тях 

е координатор и в 3 участник. Участва в разработването и осъществяването на още 3 

проекта по Оперативни Програми на ЕС. Автор е и на Уеб дизайн и модериране на 

виртуален Университетски Център по Приложна Психофизиология, Уеб дизайн и 
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модериране на интернет страниците на Катедра Логопедия и на Факултет Обществено 

здраве и спорт към ЮЗУ „Неофит Рилски“. 

 

Понастоящем Везенков е Секретар на Атестационна комисия към Факултет Обществено 

здраве и спорт, Научен секретар на Катедра Логопедия, Научен секретар на 

Университетски Център по биопсихофизични явления при човека,  Научен секретар на 

Факултетски Център по Приложна Психофизиология ЮЗУ „Неофит Рилски.  

Д-р Везенков е член на Световна Асоциация по Плавност, Световна Асоциация по 

Запъване, Българско Пептидно Дружество, Българско Дружество по Физиологични Науки, 

Съюз на Българските Учени и Сдружение на младите психолози.  

 

Публикационна активност 

Д-р Везенков участва в конкурса с 34 публикации в научни  списания и сборници, 2 

монографии, 1 ръководство и 2 глави в ръководства. От тях, в списания с IF са 3 статии, на 

35 кандидатът е водещ автор, а в 4 – втори автор. Публикациите му са цитирани  9 пъти (1 

от цитиранията е в списание с IF). 

Представени от него резултати са получили награда за най-добра научна публикация от 

СУБ-Благоевград и ЮЗУ „Неофит Рилски“ , през 2011 г. в националния конкурс M-tel 

Медия Мастърс има  номинация за „Най-добра статия в рубриката „Печатни издания“ за 

научно-популярната статия. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение искам да подчертая, че д-р Везенков е изграден и научен работник с висока 

квалификация. Той се отличава със своята задълбочена теоретична и методична 

подготовка, оригинални научни идеи, организационни качества и творческа енергия. 

 

Въз основа на общата преценка на качествата и достиженията на участника в конкурса, 

неговата преподавателска дейност, профила на научните му изследвания и показателите 

за научната му активност, считам, че гл. ас. д-р Стоян Райков Везенков отговаря на 

всички изисквания на ЗРАСРБ и Правилника за прилагането му, Правилника за 

условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности 

в Югозападен университет «Неофит Рилски» гр. Благоевград за академичната длъжност 

”Доцент”. Въз основа на това давам положително становище и с убеденост предлагам 
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Научното жури да препоръча на Факултетния съвет да избере гл. ас. д-р Стоян Райков 

Везенков за „Доцент” в професионалното направление 4.3. Биологически науки 

(приложна неврофизиология) за нуждите на Югозападен университет «Неофит Рилски», 

гр. Благоевград. 

 

        проф. д-р Ирен Белчева, дм, дмн 

10.11.2014 г. 

София 

 


