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СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Лидия Василева, член на научно жури в конкурс за заемане 

на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ в професионално направление 

3.2. Психология, обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски” в ДВ. Бр. 

57/14.07.2017 г. 

 

Относно: научната, научно-приложната и професионално-

академичната дейност и продукция, представена от:  

кандидат № 1 д-р Ивелина Пенева Енчева и  

кандидат № 2 гл. ас. д-р Иван Димитров Кръстев, удостоверяващи 

изпълнението на изискванията на чл. 80, ал. 2 от Вътрешните правила за 

развитие на академичния състав на ЮЗУ „Н. Рилски“.  

Кандидат №1 д-р Ивелина Пенева Енчева 

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата  

Д-р Ивелина Пенева притежава диплом за научна степен „доктор“ по 

педагогическа и възрастова психология от 16.11.2012 г. за защитен 

дисертационен труд „Специфика на асертивността при студенти“.  

Списъкът на научните публикации  на д-р Ивелина Пенева за участие в 

конкурса за „доцент“, след защитата на докторска дисертация включва 37 

публикации (от общо 46), които са обединени в 6 основни тематични 

области:  

1. Стилове на комуникация в различни дейности; мениджмънт и 

управление на човешките ресурси: монография: (Пенева, И., Ив. 

Кръстев (2014). „Личност и асертивност в бизнеса“), учебник 

„Асертивност във висшето образование“, 12 научни публикации.  

2. Измерителни качества на психологически и дидактически тестове: 

7 публикации, приравнени към самостоятелен монографичен труд. 

3. Разработки, свързани с методиката за провеждане на емпирични 

изследвания: учебно пособие (в съавторство); учебно помагало, 

статия. 
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4. Електронно тестиране и електронно обучение: 9 публикации, в 

които се акцентира върху разширяване практиката на 

електронното тестиране и електронното обучение. 

5. Разработки върху аспектите на надеждността в психологическите 

измервания, социалната и организационна психология: включени 

са 3 публикации.  

6. Разработки в областта на клиничната и консултативна психология: 

5 публикации.  

Д-р Ивелина Пенева участва с доклади на международни и национални 

научни форуми, има активна преподавателска дейност, като през периода 

2011-2015 г. е разработила и провела серия от лекционни курсове, като 

психология на личността, обща възрастова и педагогическа психология, 

водила е семинари и упражнения по различни психологични дисциплини. 

Работи активно с докторанти и студенти, с които има съвместни 

публикации. 

Д-р Ивелина Пенева участва в престижни международни и национални 

научни и образователни проекти.   

 II. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси 

Научните приноси на д-р Ивелина Пенева са отразени в нейните 

публикации – основни приноси има при разработване на подходите към 

асертивността като комуникативен стил и като личностно качество при 

хората занимаващи се с бизнес и при студенти.  Д-р Ивелина Пенева 

предлага нови подходи, свързани с методиката за провеждане на емпирични 

изследвания проверка на психометричните качества на психологически и 

дидактически тестове. Активно прилага новости в учебната практика като 

електронно тестиране и електронно обучение.  

III. Критични бележки и препоръки  

Д-р Ивелина Пенева работи активно в различни клонове на психологията, 

което на този етап показва нейните широки научни интереси. Мисля, че за 
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в бъдеще ще е добре да концентрира усилията си в конкретна тематика, 

което би способствало за задълбочаване на нейните научни търсения. 

IV. Заключение 

Д-р Ивелина Пенева е млад и перспективен учен и преподавател, за това 

свидетелстват нейните публикации, които имат научен и приложен характер 

и са насочени към развитието на психологията и на методите за обучение по 

тази специалност във ВУЗ. Общата ми оценка на кандидат д-р Ивелина 

Пенева е положителна. 

 

Кандидат №2 гл. ас. д-р Иван Димитров Кръстев 

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата  

Гл. ас. д-р Иван Кръстев притежава диплом за научна степен „доктор“ по 

икономика от 1988 г. Списъкът на научните публикации  на гл. ас. д-р Иван 

Кръстев за участие в конкурса за „доцент“ включва 29 публикации, като 4 

от тях са монографии (индивидуални и колективни), учебници и учебни 

помагала, 17 са статии в научни списания и сборници, останалите са научни 

доклади от международни и национални конференции.   

В своята монография „Психолого-икономически аспекти на 

потребителското поведение“ гл. ас. д-р Иван Кръстев проследява различни 

аспекти на поведението на потребителя в условията на пазарна икономика. 

Особено място е отделено на личностните характеристики и на 

когнитивните процеси, които стоят в основата на потребителското 

поведение. Представени са два мултиатрибутивни модела за отношението 

на потребителя към определена търговска марка. Монографията има 

определен принос за обособяването и развитието  на научната дисциплина 

„Психология на потребителя“.  

В учебника „Икономическа психология“ (в съавторство) се систематизира 

„Икономическа психология“ като нова интердисциплинарна наука, като са 

застъпени епистемологичния и праксеологичния аспект.   



4 
 

Монографията „Личност и асертивност в бизнеса“ (в съавторство)  

разглежда асертивността като необходимо личностно качество на хората, 

занимаващи се с бизнес и като стил на бизнес комуникация.  

В книгата „Проективни методики и репертуарни личностни решетки“ (в 

съавторство) са включени подробни описания и ръководство за ползване на 

тестовете на Зонди и Люшер, които разкриват подсъзнавани личностни 

компоненти.   

Научните статии и доклади на гл. ас. д-р Иван Кръстев като цяло са в 

областта на интердисциплинарните науки „Психология на потребителя“ и 

„Икономическа психология“, с основна тематика: потребителски пазар, 

потребителско отношение, поведение на потребителя, икономически Аз-

образ и др.  

Д-р Иван Кръстев работи като преподавател - гл. асистент във Философски 

факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ от 1995 г, до настоящия момент води 

лекции и семинари по Икономическа психология, Психология на 

потребителя, Бизнес психология, Психология на управлението, Психология 

на рекламата. Ръководи дипломни и курсови работи на студенти, участва в 

научноизследователски проекти.   

II. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси  

Научните приноси на гл. ас. д-р Иван Кръстев са отразени в неговите 

публикации. Като цяло, неговите основни научни приноси са при 

разработване на интердисциплинарните науки „Психология на 

потребителя“ и „Икономическа психология“. Гл. ас. д-р Иван Кръстев е 

разработил нова учебна програма по дисциплината „Психология на 

потребителя“, която е включена в учебния план на специалност 

„Психология“ (бакалавър) на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Тази научна програма 

съответства на профила на обявения конкурс и обогатява спектъра на 

преподаваните научни дисциплини в  ЮЗУ „Неофит Рилски“. 
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III. Критични бележки и препоръки  

Нямам конкретни критични бележки към гл. ас. д-р Иван Кръстев по 

отношение качеството на представената научна и приложна продукция. Бих 

препоръчала да бъде още по-активен в публикационната си дейност.  

IV. Заключение 

Гл. ас. д-р Иван Кръстев е утвърден учен и преподавател, с доказани научни 

приноси в сравнително новите интердисциплинарни изследвания  и учебни 

специалности „Психология на потребителя“ и „Икономическа психология“. 

Общата ми оценка за кандидат гл. ас. д-р Иван Кръстев е изцяло и 

категорично положителна. 

V. Общо заключение и подреждане на кандидатите 

В настоящия конкурс за заемане на академичната длъжност 

„ДОЦЕНТ“ в професионално направление 3.2. Психология, обявен от ЮЗУ 

„Неофит Рилски” и двамата кандидати д-р Ивелина Пенева гл. ас. д-р Иван 

Кръстев отговарят на изискванията за заемане на желаната академична 

длъжност, имат достатъчен брой публикации на необходимото научно 

равнище, активна преподавателска и изследователска дейност.  

На първо място подкрепям кандидатурата на гл. ас. д-р Иван 

Кръстев, тъй като неговите изследователски, научни и преподавателски 

приноси изцяло съответстват на профила на обявения конкурс.  

На второ място поставям кандидатурата на д-р Ивелина Пенева, 

която също отговаря на изискванията за заемане на желаната академична 

длъжност, като млад учен и преподавател тя има възможност да развива 

своите научни изяви. 

 

 

Дата: 17.10. 2017 г. Член на журито: 

                                                                                      доц.  д-р Лидия Василева        


