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ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” 

 
СТАНОВИЩЕ 

 
От проф. д-р Станислава Йорданова Стоянова, член на научно жури 

в конкурс за заемане на академичната длъжност ДОЦЕНТ, обявен от ЮЗУ 
„Неофит Рилски” в ДВ - Бр. 57 от 14.07.2017 г.  

 
Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната 

дейност и продукция, представена от участниците в конкурса  
 
За участие в конкурса за доцент по 3.2. Психология / Психология на дейността 

(потребителското поведение) документи са подали двама кандидати – гл. ас. д-р Иван 

Димитров Кръстев и д-р Ивелина Пенева Йорджева. И двамата кандидати отговарят на 
изискванията, представени в чл. 24 от Закона за развитието на академичния състав в 
Република България, за допускане до участие в конкурс за доцент. 

Заявявам, че рецензирам научната продукция на двамата кандидати, която не 
повтаря публикации, представени за придобиване на образователната и научна степен 
„доктор“, в съответствие с изискванията на чл. 24 от Закона за развитието на 

академичния състав в Република България и чл. 80 от Вътрешните правила за развитие 
на академичния състав в ЮЗУ „Неофит Рилски“ (т.е., няма да рецензирам публикации 
на д-р Ивелина Пенева с номера 4.2., 4.6. и 7.1. от резюметата на научните й трудове, 
съответстващи на публикации с номера 4.1., 7.2. и 7.4. от списъка с научните й 
публикации, които тя е включила и в автореферата си за придобиване на ОНС „доктор“ 
- http://rd.swu.bg/media/10507/avtoreferat.pdf).  

Заявявам, че няма да рецензирам съдържанието на научни публикации, в които 
съм съавтор с който и да е от двамата кандидати за участие в конкурса (това са две 
научни публикации на гл. ас. д-р Иван Кръстев с номера 3.8. и 3.16.; това са две научни 
публикации на д-р Ивелина Пенева с номера 3.1. и 4.1. от резюметата на научните й 
трудове, съответстващи на публикации 3.1. и 7.1. от списъка с научните й публикации).  

В становището първо ще се спра на документите за участие в конкурса за доцент 

по 3.2. Психология / Психология на дейността (потребителското поведение), 
представени от гл. ас. д-р Иван Кръстев, а след това – на документите, представени от 
д-р Ивелина Пенева.   

 
I. Обобщени данни за научната продукция и педагогическата дейност на 

кандидата гл. ас. д-р Иван Кръстев 

Гл. ас. д-р Иван Кръстев има повече от 20 години трудов стаж като главен 
асистент и преподавател на основен трудов договор към ЮЗУ „Неофит Рилски“, 
Благоевград, като е преподавал (включително лекции) по учебни дисциплини като 
Психология на потребителя (какъвто е профилът на обявения конкурс), Икономическа 
психология, Бизнес психология, Психология на рекламата, Психология на 
управлението – все учебни дисциплини, свързани с профила на обявения конкурс за 
доцент. Представил е разработена своя учебна програма по учебната дисциплина 

„Психология на потребителя“, в съответствие с изискванията на чл. 84 (2), т.1а и т.1г от 
Вътрешните правила за развитие на академичния състав в ЮЗУ „Неофит Рилски“.  

Научната продукция на кандидата гл. ас. д-р Иван Кръстев включва една 
самостоятелна научна монография, съответстваща на профила на обявения конкурс (с 

пореден номер 2.1. от резюметата на научните трудове на кандидата); една колективна научна 
монография, съответстваща на профила на обявения конкурс (с пореден номер 2.2.) - в 

http://rd.swu.bg/media/10507/avtoreferat.pdf


2 
 

съавторство с другия кандидат за участие в конкурса – д-р Ивелина Пенева; един 

учебник в съавторство, съответстващ на профила на обявения конкурс (с пореден номер 

2.3.); и едно учебно помагало в съавторство (с пореден номер 2.4.), за което считам, че не 
съответства пряко на профила на обявения конкурс. 

Научната продукция на кандидата гл. ас. д-р Иван Кръстев включва също така 
18 научни статии (от които 2 на чужд език), като считам, че всички те съответстват 
на профила на обявения конкурс – това са научни публикации в съавторство с номера 3.1., 3.2., 

3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.17., 3.14. (научна публикация 3.14 е в съавторство с другата кандидатка за участие в конкурса 

– д-р Ивелина Пенева); както и самостоятелните научни публикации на кандидата с номера 3.7., 3.9., 3.10., 

3.11., 3.12., 3.13., 3.15. и 3.18 (научна публикация 3.18. е под печат, като е предоставена служебна 

бележка от редактор, че е приета за печат).  
Научната продукция на кандидата гл. ас. д-р Иван Кръстев включва и 5 

публикувани научни доклада, представени на научни форуми, от които считам, че на 
профила на обявения конкурс съответстват 4 публикации – самостоятелни с номера 4.1., 

4.3., 4.4. (тази научна публикация е на чужд език) и 5.4., като според мен публикация с номер 4.2. 
не съответства пряко на профила на обявения конкурс. Гл. ас. д-р Иван Кръстев 

представя още документи, удостоверяващи участието му в други 3 научни форума, от 
които два – в чужбина. Гл. ас. д-р Иван Кръстев е представял своя научна продукция 
общо на 5 научни форума в България и 3 научни форума в чужбина.   

 
II. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на 

представената за участие в конкурса творческа продукция на кандидата гл. ас. д-р Иван 

Кръстев 
Научните приноси на кандидата включват обогатяване на научното знание 

чрез проучване на поведението на потребителя под влияние на различни форми на 
рекламни послания, проучване на опосредствано от когнитивни и личностни 
особености възприемане на търговска марка и цена (както проличава основно от научни 

публикации с номера 2.1., 2.3., 3.7., 3.9., 3.10., 3.11., 3.12., 3.13, 3.15., 4.4.). В тези публикации се 

съдържа и друг принос на гл. ас. д-р Иван Кръстев – свързване на психологията и по-
специално Икономическата психология, Психология на потребителското поведение и 
Психология на рекламата, с маркетинга, установяване на интердисциплинарни връзки в 
научното знание. Принос на кандидата е и прилагане на научния метод моделиране за 
проучване на поведението на потребителя (както проличава основно от научни публикации с 

номера 4.3. и 3.7.). Друг принос на кандидата е свързан с обогатяване на теоретични 

концепции за мотивацията за икономическо поведение, свързана с печалба за 
производителя/предприемача и полза за потребителя (както проличава основно от научни 

публикации с номера 2.3., 3.1., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6.). Друг принос на кандидата гл. ас. д-р Иван 
Кръстев е проучването на защитата на потребителските права при студенти, съвместно 
с другия кандидат д-р Ивелина Пенева (както проличава основно от научни публикации с номера 

3.14 и 2.2.).  

Гл. ас. д-р Иван Кръстев е член на редакционната колегия на две научни 
списания и рецензент на статии за едно научно списание. Гл. ас. д-р Иван Кръстев е 
научен ръководител на един докторант и няколко дипломанта, курсов ръководител на 
студенти, член на една национална и една международна научни организации. Гл. ас. д-
р Иван Кръстев е участвал в един международен проект, един национален проект и 
един вътрешноуниверситетски проект. Бил е на научна специализация в Университета 

на Лиеж в Белгия. Съобщава за 3 цитирания на трудовете му в чужбина.  
 

III. Критични бележки и препоръки към гл. ас. д-р Иван Кръстев 
Препоръката ми към гл. ас. д-р Иван Кръстев е за публикуване на научна 

продукция през всяка година от научната му работа, което би допринесло за по-широко 
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практическо приложение на научните му постижения, особено ако има научни 

публикации в базите данни на Scopus и Web of Science.  
 
IV. Заключение относно кандидата гл. ас. д-р Иван Кръстев 
В заключение мога да заявя, че считам гл. ас. д-р Иван Кръстев за подходящ и 

подготвен кандидат за заемане на академичната длъжност „доцент“ по 3.2. Психология 
/ Психология на дейността (потребителското поведение) – научната му продукция и 

преподавателската му дейност съответстват на профила на обявения конкурс.  
 

V. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидатката д-р 
Ивелина Пенева 

Д-р Ивелина Пенева има две години трудов стаж като асистент в ЮЗУ 
„Неофит Рилски“, Благоевград. Преподавала е по учебните дисциплини 

Психологически измервания, Експериментална психология, Диференциална 
психология, Психология на личността, Психология (Обща, възрастова и 
педагогическа).  

Научната продукция на д-р Ивелина Пенева включва един колективен 
монографичен труд, свързан с профила на обявения конкурс, с пореден номер 1.1. от 

резюметата на научните трудове на кандидата (в съавторство с другия кандидат за участие в 

конкурса – гл. ас. д-р Иван Кръстев); едно учебно помагало с пореден номер 3.1. (в 
съавторство с изготвящата становището); едно самостоятелно учебно помагало с пореден 

номер 3.2., което според мен не е пряко свързано с профила на обявения конкурс; една 
научна публикация, която считам за самостоятелна научна монография, с пореден номер 

1.2. от резюметата на научните трудове на кандидата и същевременно с пореден номер 3.3. от списъка с 

научни публикации на кандидата, която не е пряко свързана с профила на обявения конкурс, 
според моето мнение. 

Научната продукция на д-р Ивелина Пенева включва 6 научни статии, 

публикувани в научни списания в чужбина, от които според мен 3 не са пряко свързани 
с профила на обявения конкурс (това са научна статия в съавторство с пореден номер 4.3. от 

списъка с научни публикации на кандидата, но същевременно с пореден номер 1.6. от резюметата на 

научните трудове на кандидата; научна статия в съавторство с пореден номер 4.5. от списъка с научни 

публикации на кандидата, но същевременно с пореден номер 2.2. от резюметата на научните трудове на 

кандидата; научна статия в съавторство с пореден номер 4.6. от списъка с научни публикации на 

кандидата, но същевременно с пореден номер 1.8. от резюметата на научните трудове на кандидата), а 
съдържанието на 3 научни статии в чужбина може да се разглежда като свързано с 
профила на обявения конкурс (това са научна статия в съавторство с пореден номер 4.4. от списъка 

с научни публикации на кандидата, но същевременно с пореден номер 5.1. от резюметата на научните 

трудове на кандидата; научна публикация в съавторство с пореден номер 4.7. от списъка с научни 

публикации на кандидата, но същевременно с пореден номер 4.9. от резюметата на научните трудове на 

кандидата; научна статия 1.3. от резюметата на научните трудове, но същевременно с пореден номер 4.2. 

от списъка с научни публикаци на д-р Пенева, която статия е в съавторство с другия кандидат за участие 

в конкурса).  
Научната продукция на д-р Ивелина Пенева включва 9 научни статии, 

публикувани в научни списания в България, като според мен 8 не са пряко свързани с 
профила на обявения конкурс (това са самостоятелна научна статия с пореден номер 5.4. от 

списъка с научни публикации на кандидата, но същевременно с пореден номер 2.3. от резюметата на 

научните трудове на кандидата; научна статия в съавторство с пореден номер 5.5. от списъка с научни 

публикации на кандидата, но същевременно с пореден номер 1.9. от резюметата на научните трудове на 

кандидата; научна статия в съавторство с пореден номер 5.6. от списъка с научни публикации на 

кандидата, но същевременно с пореден номер 7.2. от резюметата на научните трудове на кандидата; 

научна статия в съавторство с пореден номер 5.7. от списъка с научни публикации на кандидата, но 

същевременно с пореден номер 2.5. от резюметата на научните трудове на кандидата; научна статия в 

съавторство с пореден номер 5.8. от списъка с научни публикации на кандидата, но същевременно с 
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пореден номер 2.7. от резюметата на научните трудове на кандидата; научна статия в съавторство с 

пореден номер 5.9. от списъка с научни публикации на кандидата, но същевременно с пореден номер 6.1. 

от резюметата на научните трудове на кандидата; научна публикация в съавторство с пореден номер 4.4. 

от резюметата на научните трудове на кандидата, но същевременно с пореден номер 5.1. от списъка с 

научни публикации на кандидата; научна публикация в съавторство с пореден номер 4.5. от резюметата 

на научните трудове на кандидата, но същевременно с пореден номер 5.2. от списъка с научни 

публикации на кандидата), а съдържанието на 1 научна статия е свързано с профила на 
обявения конкурс (това е самостоятелна научна публикация, означена с номера 1.4. и 2.1. от 

резюметата на научните трудове на кандидата, а също така с номер 5.3. от списъка с научните 

публикации).  
Научната продукция на д-р Ивелина Пенева включва 1 самостоятелен научен 

доклад на чужд език, изнесен на научен форум в чужбина, който според мен е свързан с 
профила на обявения конкурс (с пореден номер 6.1. от списъка с научни публикации на 

кандидатката, но същевременно с пореден номер 5.3. от резюметата на научните трудове на 

кандидатката).  
Научната продукция на д-р Ивелина Пенева включва 14 научни доклада, 

изнесени на научни форуми в България, от които според мен 13 не са пряко свързани с 

профила на обявения конкурс (това са научен доклад в съавторство на чужд език с пореден номер 

7.5. от списъка с научни публикации на кандидата, но същевременно с пореден номер 4.7. от резюметата 

на научните трудове на кандидата; научен доклад в съавторство с пореден номер 7.6. от списъка с научни 

публикации на кандидата, но същевременно с пореден номер 3.3. от резюметата на научните трудове на 

кандидата; научен доклад в съавторство с пореден номер 7.7. от списъка с научни публикации на 

кандидата, но същевременно с пореден номер 4.8. от резюметата на научните трудове на кандидата; 

научен доклад в съавторство с пореден номер 7.8. от списъка с научни публикации на кандидата, но 

същевременно с пореден номер 1.11. от резюметата на научните трудове на кандидата; самостоятелен 

научен доклад с пореден номер 7.9. от списъка с научни публикации на кандидата, но същевременно с 

пореден номер 6.5. от резюметата на научните трудове на кандидата; научен доклад в съавторство с 

пореден номер 8.1. от списъка с научни публикации на кандидата, но същевременно с пореден номер 1.5. 

от резюметата на научните трудове на кандидата; научен доклад в съавторство с пореден номер 8.3. от 
списъка с научни публикации на кандидата, но същевременно с пореден номер 2.6. от резюметата на 

научните трудове на кандидата; научен доклад в съавторство с пореден номер 8.4. от списъка с научни 

публикации на кандидата, но същевременно с пореден номер 6.2. от резюметата на научните трудове на 

кандидата; самостоятелен научен доклад с пореден номер 8.5. от списъка с научни публикации на 

кандидата, но същевременно с пореден номер 6.3. от резюметата на научните трудове на кандидата; 

научен доклад в съавторство с пореден номер 8.6. от списъка с научни публикации на кандидата, но 

същевременно с пореден номер 6.4. от резюметата на научните трудове на кандидата; самостоятелен 

научен доклад с пореден номер 8.7. от списъка с научни публикации на кандидата, но същевременно с 

пореден номер 1.10. от резюметата на научните трудове на кандидата; научен доклад в съавторство с 

изготвящата становището с  пореден номер 4.1. от резюметата на научните трудове на кандидата и 

същевременно с пореден номер 7.1. от списъка с научни публикации на кандидата; научен доклад в 

съавторство с пореден номер 4.3. от резюметата на научните трудове на кандидата и същевременно с 

пореден номер 7.3. от списъка с научни публикации на кандидата). Свързано с профила на 
обявения конкурс е съдържанието на 1 научен доклад, изнесен от д-р Ивелина Пенева 
на научен форум в България (научен доклад в съавторство с пореден номер 8.2. от списъка с научни 

публикации на кандидатката, но същевременно с пореден номер 1.7. от резюметата на научните трудове 

на кандидатката). 
 

VІ. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на представената за 
участие в конкурса творческа продукция на кандидатката д-р Ивелина Пенева  

Научните приноси на д-р Ивелина Пенева са свързани най-вече с адаптиране 
на тестови методики, но те не са пряко свързани с профила на обявения конкурс . 

Изключение прави една тестова методика, която съдържа скала за защита на 
потребителските права, като тя е описана в съвместната монография с другия кандидат 
– гл. ас. д-р Иван Кръстев, както и в една самостоятелна научна статия на д-р Ивелина 
Пенева (това е научна публикация, означена с номера 1.4. и 2.1. от резюметата н а научните трудове 

на кандидата, а също така с номер 5.3. от списъка с научните публикации). От седемте научни 
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публикации на д-р Ивелина Пенева, които считам за свързани с профила на обявения 

конкурс, като приноси мога да посоча проучване на защитаването на личните права 
като потребител при студенти (заедно с другия кандидат гл. ас. д-р Иван Кръстев), при 
медицински сестри (научен доклад в съавторство с пореден номер 8.2. от списъка с научни 

публикации на кандидата, но същевременно с пореден номер 1.7. от резюметата на научните трудове 

на кандидата), при работещи и при безработни (научна публикация, означена с номера 1.4. и 2.1. 

от резюметата на научните трудове на кандидата, а също така с номер 5.3. от списъка с научните 

публикации); свързването на електронното обучение с потребителското поведение – 
готовността на студентите да бъдат потребители на съвременна услуга в образованието 
(научна публикация в съавторство с пореден номер 4.7. от списъка с научни публикации на кандидата, 

но същевременно с пореден номер 4.9. от резюметата на научните трудове на кандидата); 
свързването на прецизното функциониране на организации с подобряване на услуги, 
предоставяни на потребители, за да бъдат удовлетворени потребителите (научна статия в 

съавторство с пореден номер 4.4. от списъка с научни публикации на кандидата, но същевременно с 

пореден номер 5.1. от резюметата на научните трудове на кандидата; самостоятелна научна 

публикация с пореден номер 6.1. от списъка с научни публикации на кандидатката, но същевременно с 

пореден номер 5.3. от резюметата на научните трудове на кандидатката).   
Д-р Ивелина Пенева е член на редакционната колегия на три научни списания 

и на един сборник от конференция. Тя е рецензент на статии за 7 научни списания. Д-р 

Ивелина Пенева е била курсов ръководител на студенти. Тя е член на една национална 
научна организация. Д-р Ивелина Пенева е участвала в един национален и 4 
вътрешноуниверситетски проекти. Д-р Ивелина Пенева съобщава за 31 цитирания на 
трудовете й в чужбина и 33 цитирания в България, от които 5 цитирания са на нейни 
публикации по профила на обявения конкурс, като допълнително е открила още 5 
цитирания в България на съвместни нейни публикации с другия кандидат за участие в 

конкурса – гл. ас. д-р Иван Кръстев, които техни публикации са по профила на 
обявения конкурс (колективната им монография е цитирана 3 пъти в България, а 
съвместната им статия е цитирана 2 пъти в България).  

Като свое нововъведение в методите и средствата за преподаване д-р 
Ивелина Пенева е представила диск с презентации на PowerPoint и един файл на Word 
относно две компютризирани методики (така са наречени от нея) за изследване на 

точността на зрителното възприятие и точността на възприятието за време. 
Представянето е непълно – липсват инструкции и указания за интерпретация на 
отговорите, а е налице само стимулен материал, който не е пояснила как трябва да се 
използва, особено във връзка с профила на обявения конкурс.  

 
VІІ. Критични бележки и препоръки към кандидатката д-р Ивелина Пенева 

Препоръките ми към д-р Ивелина Пенева основно се отнасят за по-голяма 
научна продукция по профила на конкурса, за който кандидатства; както и за научни 
публикации в базите данни на Scopus и Web of Science.  

 
VІІІ. Заключение относно кандидатката д-р Ивелина Пенева 

В заключение мога да заявя, че считам д-р Ивелина Пенева за подготвен 

кандидат за заемане на академичната длъжност „доцент“, но за друга област от 
Психологията, а не за обявения конкурс по 3.2. Психология / Психология на дейността 
(потребителското поведение), тъй като научната й продукция и преподавателската й 
дейност не съответстват на профила на обявения конкурс.  

 
ІХ. Общо заключение и подреждане на кандидатите 

Считам, че само гл. ас. д-р Иван Кръстев отговаря на изискванията за заемане на 
академичната длъжност „доцент“ по 3.2. Психология / Психология на дейността 
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(потребителското поведение). Основанията ми за това са следните, като обобщение на 

представеното в това становище: 
В съответствие с изискванията на чл. 80 (2) и чл. 80 (1) т. 2. от Вътрешните 

правила за развитие на академичния състав в ЮЗУ „Неофит Рилски“ гл. ас. д-р Иван 
Кръстев е преподавал по учебни дисциплини, които съответстват пряко на профила на 
обявения конкурс, за разлика от д-р Ивелина Пенева. Освен това гл. ас. д-р Иван 
Кръстев е разработил учебна програма, свързана с профила на обявения конкурс , в 

съответствие с изискванията на чл. 84 (2), т.1а и т.1г от Вътрешните правила за 
развитие на академичния състав в ЮЗУ „Неофит Рилски“. В съответствие с 
изискванията на чл. 80 (2) от Вътрешните правила за развитие на академичния състав в 
ЮЗУ „Неофит Рилски“ почти цялата научна продукция на гл. ас. д-р Иван Кръстев (25 
негови научни публикации, от които две са в съавторство с другия кандидат за участие 
в конкурса) съответства на профила на обявения конкурс, а д-р Ивелина Пенева има 

много на брой научни публикации, но съвсем малка част от тях (7 нейни научни 
публикации, от които две са в съавторство с другия кандидат за участие в конкурса) 
съответстват пряко на профила на обявения конкурс.  

Подкрепям заемането на академичната длъжност „доцент“ по 3.2. Психология / 
Психология на дейността (потребителското поведение) от гл. ас. д-р Иван Кръстев.   

 

 
Дата: 18.10.2017 г.                                                                Член на журито: 

Проф. д-р Станислава Стоянова 
 


