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С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. д.пс.н. Веселин Костов Василев, член на научно жури  

в конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ по 3.2. 

Психология (Психология на дейността/потребителско поведение),  

обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски“ в ДВ бр. 57 / 14. 07. 2017 г.  

 

 В конкурса за доцент по 3.2. Психология/Психология на дейността 

(потребителското поведение) участват двама кандидати. Ще ги представя и 

ще оценя научната им продукция и характеристиките на професионално-

академичната им дейност последователно: 

  

Кандидат № 1: професионална биография и характеристика 

Гл. ас. д-р Иван Кръстев има продължителна кариера на 

университетски преподавател: асистент и доктор от 1988 г. по икономика и 

асистент от 1994 г. по икономическа психология в ЮЗУ „Неофит Рилски“. 

Кандидатът е опитен преподавател, отрано профилирал се в областта на 

потребителската психология, разгърнал обширна преподавателска и 

изследователска дейност, напълно съвпадаща с тематиката на обявената 

доцентура. Всичко това прави кандидатурата му напълно подходяща и 

убедителна. 

В списъка с трудове за участие в конкурса са представени общо           

30 заглавия: 4 книги (монографии, учебници и учебни помагала) и 26 други 

научни публикации (статии в списания и сборници и материали от участия в 

конференции). Експертната преценка показва, че всички представени от Иван 

Кръстев трудове са релевантни на тематичната област, в която е обявен 

конкурсът и следва да бъдат приети и оценявани съдържателно. 

В научната продукция на д-р Иван Кръстев може да бъде откроено 

умението за систематизиране на идеи и концепции, както и теоретичното 

анализиране и обобщаване на чужди и собствени емпирични данни. В 

публикациите на кандидата потребителското поведение се анализира чрез 

съдържателни паралели с редица психични феномени и конструкти – то се 

осмисля чрез връзката му с мотивацията, когнитивните процеси, личностните 

феномени (локализация на контрола, интереси, Аз-образ), както и със 

социално-икономическите фактори (социална стратификация, реклама, 

сегментиране на пазара). Интересен е и паралелът между личностните 

аспекти на потребителското поведение и качеството асертивност, като също 

така интересен е фактът, че този паралел е осъществен в сътрудничество с 

другия кандидат в този конкурс – д-р Ивелина Пенева, като без съмнение 

следва да се очаква, че в рамките на това съавторство всеки от авторите е 
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разработил този съдържателен дял от книгата, в който е тесен специалист: 

Кръстев – личностният анализ на бизнеса и бизнесобщуването, а Пенева – 

тематиката, свързана с асертивността. 

Може да се обобщи, че основните научни резултати на д-р Иван 

Кръстев са в систематизирането и осмислянето на съществуващите знания, 

съотнасянето им с разнообразната практика – всекидневна, потребителска и 

учебна, както и теоретико-приложното им осмисляне в живота на 

съвременните граждани. 

Представени са документи, които свидетелстват, че д-р Иван Кръстев 

проявява, наред с преподавателската си дейност, ръководството на 

дипломанти  и докторант, също и разнообразна организационна и експертна 

активност – член на редколегии на научни издания, участие в научни 

проекти, членство в научни организации.  

Всичко посочено убедително доказва, че гл. ас. д-р Иван Кръстев е 

компетентен специалист тъкмо в областта, в която е обявен конкурса, 

притежава преподавателски и експертен опит на високо ниво, поради което 

кандидатурата му е напълно подходяща за академичната длъжност доцент по 

психология (Психология на дейността/потребителско поведение).  

  

 Кандидат № 2: професионална биография и характеристика 

 Д-р Ивелина Пенева Енчева-Йорджева е придобила образователната 

и научна степен „доктор“ по педагогическа и възрастова психология през 

2012 г. с дисертационен труд „Специфика на асертивността при студенти“. 

Тя е работила в ЮЗУ „Неофит Рилски“ като асистент две години и като гост-

преподавател на хонорар още две учебни години и има право да участва в 

конкурс за доцент. В конкурса д-р Пенева участва с научна продукция, 

включваща общо 37 заглавия: 1 монография, 1 учебник и 2 учебни помагала, 

16 статии в периодични издания, 7 от които са публикувани в чужбина,          

и 17 доклади на конференции (1 в чужбина). Продукцията е достатъчна по 

обем, а научното й равнище е безспорно високо. 

 Внимателният експертен анализ обаче показва, че представените 

трудове на д-р Ивелина Пенева съдържателно почти изцяло са извън 

тематичната рамка на обявения конкурс. От обемистата и качествена 

продукция само две или три работи съвпадат с тематиката на конкурса, като 

две от тях са в съавторство с другия кандидат и здравият разум подсказва, че 

всеки от двамата е разработил текста в своята област на компетентност, която 

за д-р Пенева е асертивността и проблемите на педагогическата психология.  

Въпреки, че авторката е и много компетентен и сръчен изследовател в 

областта на емпиричната психология  (в тази област е разработила 

качествени и полезни методически учебни пособия за студенти), поради 
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пълното разминаване на съдържанието на нейната продукция с тематиката на 

конкурса, д-р Ивелина Пенева не е конкурентноспособен участник в 

настоящия конкурс за доцент по Психология на дейността / потребителско 

поведение) и не е възможно да се препоръча избирането й на тази 

академична длъжност. 

 

 Заключение 

  В конкурса за доцент по Психология на дейността / потребителско 

поведение участват двама кандидати. Единият от тях – гл. ас. д-р Иван 

Кръстев – представя достатъчна по обем и с високо равнище научна 

продукция, която изцяло попада в тематичния обхват на конкурса; 

същевременно и неговата досегашна преподавателска работа е изцяло в 

научно-приложната област, в която е обявен конкурса за доцент. Другият 

кандидат – д-р Ивелина Пенева – участва в конкурса с обемиста и качествена 

продукция, която обаче почти изцяло се разминава с тематиката му и             

не позволява да бъде бъде избрана за доцент в тази тематична област. Поради 

това предлагам на уважаемото научно жури да препоръча за избор на 

академичната длъжност „доцент“ по професионално направление                 

3.2. Психология, Психология на дейността / потребителско поведение 

кандидата гл. ас. д-р Иван Димитров Кръстев. 

 

 

 

15. 10. 2017 г.                                Изготвил становището: .......................... 

                                                                     /Проф. д.пс.н. Веселин Василев/  

 

  

 


