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С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. д-р Стиляна Петкова Белчева, дм 

Катедра «Специална педагогика и Логопедия» 

Факултет по начална и предучилищна педагогика 

СУ “Св. Климент Охридски” 

 
Относно: Обявен конкурс в „Държавен вестник” бр. 64 от 05.08.2014 година за 

академична длъжност „ДОЦЕНТ”, за нуждите на Катедрата по Логопедия, Факултет 

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

обявен в област на висшето образование 4.3. Биологически науки (Приложна 

неврофизиология) с кандидат главен асистент д-р Стоян Райков Везенков. 

Със заповед на Ректора на Югозападен университет «Неофит Рилски», 

гр. Благоевград № 2270 от 17.09.2014г. съм определена за член на научно жури по 

процедура за придобиване на академичната длъжност “доцент“ към Катедрата по 

Логопедия, Факултет „Обществено здраве и спорт“, гр. Благоевград.  

С решение на научното жури Протокол №1 от 20.10.2014 г. съм определена да 

представя становище относно конкурса за академичната длъжност “доцент.”  

На обявения в ДВ. бр. 64 от 05.08.2014 конкурс за доцент, единствен кандидат 

подал документи е главен асистент д-р Стоян Райков Везенков, главен асистент към 

Катедра Логопедия, Факултет „Обществено здраве и спорт”, Югозападен университет 

«Неофит Рилски», гр. Благоевград.  

Декларирам, че нямам конфликт на интереси, вкл. съавторство в публикациите на 

кандидата. 

За конкурса главен асистент д-р Стоян Райков Везенков е представил всички 

необходими документи съгласно изискванията на Закона за развитие на академичния 

състав в РБ и Правилника на Югозападен университет «Неофит Рилски», гр. Благоевград 

за неговото прилагане. 

Представените материали са прецизно описани и прегледно подредени. 

 

Професионално развитие 
 

Д-р Стоян Райков Везенков завършва магистратура по молекулярна биология през 

1977 г. в Биологически факултет, СУ „Климент Охридски”. През 2001 г. работи като 

научен сътрудник по молекулярна гнетика, в Университета в Стокхолм, Швеция. През 
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2002-2004 г. работи като научен сътрудник по Неврофармакология и асистент по 

Невробиология в Георг-Август Университет, Гьотинген, ФР Германия, Природо-

математически Факултет, Департамент по Невробиология, и в този Университет 2004г. 

придобива образователната и научна степен „доктор” по научна специалност 

Невробиология. От април 2006г. и понастоящем д-р Стоян Райков Везенков е щатен 

преподавател, главен асистент по Физиология на животните и човека (Неврофизиология) в 

Катедра Логопедия, Факултет Обществено Здраве и спорт, Югозападен университет 

«Неофит Рилски», гр. Благоевград, за нуждите на която е обявен настоящият конкурс за 

доцент по физиология – приложна неврофизиология. Към датата на обявяване на конкурса 

кандидатът има стаж като преподавател в ЮУ 8 години и 6 месеца.  

Везенков има следните специализации, обучения и квалификации, а именно: 

специализация „ЕЕГ-неврофийдбек терапевт“ към Институт за Неврофийдбек, Мюнхен, 

ФР Германия (2012), Уебинар „Образователна концепция за сертифициране на 

неврофийдбек терапевти“, към Институт за Неврофийдбек, Мюнхен, ФР Германия (2012), 

Обучение за работа с платформа за електронно обучение Blackboard Learn TM“ (2013), 

Задочен курс по „Интерактивни методи на обучение и управление на персонала“, 

Международен Институт по Мениджмънт на Образованието и Холандското Училище по 

Образователен Мениджмънт (2008), Шестмесечен курс за допълнително обучение по 

„Психолого-педагогически проблеми на университетското обучение“, ЮЗУ „Неофит 

Рилски“, Благоевград (2011). 

Д-р Везенков има отлична езикова подготовка - владее немски и английски език, 

добре руски език и има отлична компютърна грамотност. 

Член е на: Световна Асоциация по Плавност, Световна Асоциация по Запъване, 

Българско Пептидно Дружество, Българско Дружество по Физиологични Науки, Съюз на 

Българските Учени, клон Благоевград, Сдружение на младите психолози, клон 

Благоевград. 

Представените от главен асистент д-р Стоян Райков Везенков материали за участие в 

конкурса ясно очертават основните направления в неговата дейност: 

Учебно-преподавателска дейност 

Научно-изследователска дейност 

Научно-организационна дейност 
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Учебно-преподавателска дейност 

Представените материали за преподавателската ангажираност на гл. асистент Ст. 

Везенков показват, че той има разностранна и богата преподавателска дейност. Везенков 

започва преподавателската си дейност през 2002 г. като води три години практикуми на 

студенти по Електрофизиология, Неврофармакология и Звукова комуникация при 

животните, на немски и английски език, в Департамент по Невробиология, Природо-

математически Факултет, Германия. От 2006 г. и понастоящем чете голям брой лекционни 

курсове, семинарни и практически упражнения от бакалавърска степен и при това с 

наистина впечатляващо разнообразие на техните тематики (в специалност Логопедия води 

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

„Неврофизиология”, „Неврофизиология на комуникацията” и „Комуникативен тренинг”; в 

други специалности води: “Основи на медицинската генетика”, “Невропсихология и 

невролингвистика”, “Функционална антомия и възрастова морфология”, “Анатомия и 

физиология”). Д-р С. Везенков е разработил 7 учебни програми за обучение на студентите, 

като две от тях са за ОКС магистър (Обща биология и Парапсихология).  

Ст. Везенков прави нововъведения в методите и средствата на преподаване - разрабова и 

внедрява учебни дисциплини (Приложна неврофизиология, Анатомия и физиология на човека 

за логопеди) за електронно обучение на студенти ОКС бакалавър "логопедия" и "психология", 

провежда обучения и лектории чрез уебинари, създава интерактивни интернет групи по 

различни учебни дисциплини за дейности от извънаудиторна заетост на студентите (Анатомия и 

физиология на човека, Физиологична психология, Функционална анатомия и възрастова 

морфология, Приложна неврофизиология), интерактивни интернет групи за дискусии, 

разглеждане на казуси, библиографски справки, поставяне и решаване на проблеми в областта 

на биофийдбек (Невротерапия и Човешкото тяло), оn-line анкетиране, проучване и тестване, 

извършвани на и от студентите. Интерес представлява и разработеният от него и внедрен 

изпитен тест от 160 въпроса в системата за електронно обучение Black Board за държавен изпит 

по Логопедия, ОКС бакалавър.  

 

Научно-изследователска дейност 

Изследователските проучвания на кандидата ясно очертават научните му интереси 

и спецификата на неговите научни изследвания, които са насочени в шест тематични насоки 

към: приложната неврофизиология (биофийдбек и неврофийдбек), приложение на 

биофийдбека в логопедичната клинична практика (формиране и модифициране на 
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говорното поведение), модели за изследване на ритмични характеристики на звуковата 

комуникация, невромодулация на звуковата комуникация, както и към приложните 

възможности на енергетичния спектър на водата за невробиологични изследвания и 

приложните аспекти на огледалните неврони като неврофизиологичен механизъм на 

емпатията. 

Приемам представените от главен асистент Везенков научни приноси.  

За обявения конкурс д-р Везенков представя списък от 39 научни труда, като от 

тях: 2 монографични труда – „Приложна неврофизиология на човек” (2011г.) и 

„Соматична поведенческа терапия” в съавторство (2013г.), 1 ръководство и 2 глави в 

ръководства; 34 публикации в научни списания и сборници, от които 18 кандидатът е 

самостоятелен автор, на 12 водещ автор, а в 4 – втори автор; 3 от статиите са публикувани 

в списания с IF, като една от тях е публикувана в European J. of Pharmacology с IF=2,78. 

Публикациите му са цитирани 9 пъти (1 цитиране в списание с IF).  

Везенков е награден 2011 г. за най-добра научно-популярна статия от СУБ - 

Благоевград и ЮЗУ „Неофит Рилски”.  

 Научните интереси, резултатите и приносите на д-р Ст. Везенков са в областта на 

неврофизиологията, като отговарят на профила на обявения конкурс. 

 

Научно-организационна дейност 
 
   Везенков има много активно участие в научно-изследователски проекти. Бил е 

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“. Участник е и 

в 4 научни проекта финансирани от Фонд НИД. Участва в 7 научно-изследователски 

проекта към ЮЗУ, ФНИ, в 4 от тях е координатор и в 3 участник. Участва в 

разработването и реализиране на още 3 проекта по Оперативни Програми на ЕС.  

Той е администратор и модератор на уеб страницата на виртуален Университетски 

Център по Приложна Психофизиология, на уеб страницата на Катедра „Логопедия” и 

модератор на интернет страницата на Факултет Обществено Здраве и спорт към ЮЗУ 

„Неофит Рилски“. 

Главен асистент д-р Везенков понастоящем 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, 
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Научен секретар на Факултетски Център по Приложна Психофизиология ЮЗУ „Неофит 

Рилски”.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Главен асистент д-р Стоян Райков Везенков е изграден и доказал се съвременен 

университетски преподавател, участващ компетентно на всички нива в провеждането на 

учебния процес, със значителен опит в областта на медико-биологичните науки, по-

специално в областта на неврофизиологията. Същевременно той е с индивидуален почерк 

на изследовател с разностранни научни интереси, с перспективно мислене и 

комуникативни способности. Хронологическият анализ на преподавателската и 

публикационната дейност очертават едно възходящо развитие на кандидата. Везенков 

умело съчетава преподавателската, научната и обществената дейност.  

В израз на комплексната ми оценка, считам, че той притежава необходимото 

образование, квалификация, педагогически опит и академични качества. 

Въз основа на гореизложеното оценката ми е изцяло положителна и с настоящето 

становище изразявам дълбокото си убеждение, че главен асистент д-р Стоян Райков 

Везенков, отговаря на всички изисквания на ЗРАСРБ и на Правилника на Югозападен 

университет «Неофит Рилски», гр. Благоевград за неговото прилагане, и предлагам на 

членовете на уважаемото специализирано Научно жури да препоръча на Факултетния 

съвет да избере главен асистент 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. 

 

 

11.11.2014 г.         ............................... 

София         проф. д-р Стиляна Белчева, дм 

 

 

 

 

 

 

 


