
Югозападен университет „Неофит Рилски” 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева – Пловдивски университет 

“Паисий Хилендарски”, член на научно жури в конкурс за заемане на 

академичната длъжност ПРОФЕСОР, обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски” в 

ДВ. брой 52 от 02.07.2019 

Единствен кандидат в конкурса е доцент д-р Иванка Василева Асенова.  

 

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата 

Доцент д-р Иванка Асенова е преподавател на основен трудов договор във 

Философския факултет към Югозападния университет  „Неофит Рилски“ 

гр. Благоевград от 1997 година до сега. Последователно е избирана за 

асистент и главен асистент.  Придобива образователната и научна степен 

„доктор” през 1999 г. През 2005 г. е избрана за доцент. В обучението на 

студенти от ОКС „бакалавър” и „магистър” е водила и води лекционни 

курсове в професионалната си област. Разработила е редица учебни 

програми и лекционни курсове. Тя е научен ръководител на трима 

успешно защитили докторанти и още девет, които са отчислени с право на 

защита или са в процес на обучение. Има участие в редица научни форуми 

у нас и в чужбина.  Била е участник в два международни проекта, 

ръководител на два научни проекта и участник в шест проекта у нас. Тя е 

редактор на годишници и сборници и член на редакционна колегия на 

научно списание „Psychological Thought”. Тя е рецензент в редица научни 

издания – три списания, сборник, три монографии и четири учебни 

пособия. От всичко това се вижда, че доц. д-р Иванка Асенова е утвърден 

учен със сериозен статус и признание в научната психологическа общност. 



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

представената за участие в конкурса творческа продукция 

Кандидатът доц. д-р И. Асенова участва в конкурса с общо 69 научни 

публикации: 1 хабилитационен труд, 1 монография, 1 учебник, 1 студия и 

65 статии в списания, годишници и сборници от научни форуми. 

Хабилитационният труд е „Brain Lateralization and Developmental 

Disorders“. Той е посветен на ролята на атипичната латерализация в 

генезиса на нарушенията в развитието. Научно-приложните приноси се 

заключават в обогатяване на съществуващите знания по темата, с  

осигуряване на нови доказателства на съществени взаимовръзки между 

атипичната церебрална латералност и често срещани нарушения на 

развитието: заекване, дислексия, несиндромна интелектуална 

недостатъчност, разстройство от аутистичния спектър. Приложена е 

иновативна изследователска стратегия, заключаваща се в провеждане на 

серия от четири изследвания, в които се прилага един и същ 

изследователски инструментариум.   

Научните резултати и приноси на кандидата доц. Асенова могат да бъдат 

групирани в няколко тематични области:   

 мозъчна латерализация и нарушения на развитието;  

 латерализация на церебралните функции в интактния мозък с 

изследване на езиковата латерализация, латерализация на 

пространственото внимание и ръкостта; 

 придобити нарушения на когнитивни функции; 

 нарушения на развитието; 

 психология на личността; 

 патопсихология. 

III.  Критични бележки и препоръки 

Нямам критични бележки.  



IV.  Заключение 

Кандидатът в конкурса - доц. д-р Иванка Асенова -  е представила 

значителен брой научни трудове, публикувани след материалите, 

използвани при защитата на ОНС „доктор”. В работите на кандидатката 

има оригинални научни и приложни приноси. Теоретичните разработки 

имат практическа приложимост, като много от тях са пряко ориентирани 

към учебната работа. Научната и преподавателската квалификация на доц. 

д-р Иванка Асенова е несъмнена.  

Кандидатката в конкурса изпълнява минималните национални 

изисквания за заемане на академичната длъжност „професор“. Не намирам 

основания да се съмнявам за наличие на плагиатство в представените за 

конкурса научни трудове.  

В заключение на становището давам своята положителна оценка на 

научните и на практическите резултати и приноси на представената за 

участие в конкурса творческа продукция на доц. д-р Иванка Асенова.  

V. Общо заключение  

Документите и материалите, представени доц. д-р Иванка Василева 

Асенова отговарят на всички изисквания на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за 

прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на ЮЗУ „Неофит Рилски“. 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни 

трудове, анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, 

научно-приложни и приложни приноси, намирам за основателно да дам 

своето положително заключение и да препоръчам на Научното жури да 

изготви доклад-предложение до Философски факултет към Югозападен 

университет „Неофит Рилски“ гр. Благоевград за избор на доц. д-р Иванка 

Василева Асенова на академичната длъжност „професор“ в професионално 

направление 3.2 Психология, по научна специалност „Медицинска 

психология (Невропсихология)“, към катедрата по Психология при 



Философски факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“ - 

Благоевград. 

 

Дата: 03.10.2019                                      Член на журито: 

                                                                        / доц. д-р Кирилка Тагарева / 

 



South-West University “Neofit Rilski” 

 

ASSESSMENT STATEMENT 

 

From Assoc. Prof. Dr. Kirilka Simeonova Tagareva, Plovdiv University “Paisii 

Hilendarski”, member of the scientific jury in a competition for occupying the 

academic position PROFESSOR, announced by South-West University “Neofit 

Rilski” in State Gazette #52/02.07.2019 

  

The only candidate is Prof. Dr. Ivanka Asenova 

 

I. Summary data on the applicant's research output and activities 

Assistant Professor Dr. Ivanka Asenova has been a lecturer on a labor 

employment contract at the Faculty of Philosophy at South-West University 

"Neofit Rilski" in Blagoevgrad from 1997 until now. She has been 

consecutively selected for an Assistant and an Assistant Professor. She has 

obtained her educational and scientific doctorate degree in 1999. In 2005 she 

was promoted to the position of Associate Professor. She has taught and 

continues to teach lecture courses in her professional field to students in 

Bachelor's and Master's Degree programs.  She has developed a number of 

curriculum and lecture courses. She is the academic advisor of three PhD 

students who have successfully defended their thesis and nine others who are 

currently pursuing their PhD. She has participated in a number of scientific 

forums in Bulgaria and abroad. She has participated in two international 

projects; she has also been the project leader of two scientific projects and a 

participant in six projects in Bulgaria. She is the editor of different yearbooks 

and scientific collections and a member of the editorial board of the scientific 

journal “Psychological Thought”. She is a reviewer in a number of scholarly 

publications - three journals, a collection, three monographs and four textbooks. 



All this is a clear indication that Assoc. Prof. Dr. Ivanka Asenova is a reputable 

scientist with a serious standing and a broad recognition in the scientific 

psychological community. 

II. Evaluation of the scientific and practical results and contributions of the 

research output submitted for participation in the competition  

The candidate Assoc. Prof. Dr. Asenova participates in the present competition 

with a total of 69 scientific publications: 1 habilitation work, 1 monograph, 1 

textbook, 1 study and 65 articles in journals, yearbooks and collections of 

scientific forums. The habilitation work is “Brain Lateralization and 

Developmental Disorders”. It is dedicated to the role of atypical lateralization in 

the genesis of developmental disorders. The applied scientific contributions in 

the text enrich the existing knowledge on the subject by providing new evidence 

of significant relationships between atypical cerebral laterality and common 

developmental disorders: stuttering, dyslexia, non-syndromic intellectual 

impairment, and autism spectrum disorder. An innovative research strategy has 

been implemented, consisting of a series of four studies employing the same 

research toolkit. Candidate Asenova’s scientific results and contributions may 

be grouped into several thematic areas:  

• brain lateralization and developmental disorders; 

• lateralization of cerebral functions in the intact brain with examination 

of language lateralization, lateralization of spatial attention and handedness; 

• acquired cognitive impairment; 

• developmental disorders; 

• personality psychology; 

• pathopsychology.  

III. Critical notes and recommendations  

I have no critical notes or recommendations  

IV. Conclusion 

The candidate in the competition - Assoc. Prof. Dr. Ivanka Asenova - has 



submitted a considerable number of scientific papers, published after the 

procedure for obtaining her PhD degree. There are original and innovative 

scientific and applied contributions in the candidate’s work. The theoretical 

developments have practical applicability, many of which are directly oriented 

towards academic work. The scientific and academic qualifications of Assoc. 

Prof. Dr. Ivanka Asenova are beyond doubt. 

The applicant covers the minimum state requirements for occupying the 

academic position of "Professor". I find no grounds to suspect any plagiarism in 

the scientific papers presented in the competition. 

In conclusion of this review, I give my positive assessment of the 

scientific and practical results and contributions of the research output presented 

at the competition by Assoc. Prof. Dr. Ivanka Asenova.  

V. General conclusion 

The documents and materials presented by Assoc. Prof. Dr. Ivanka Vassileva 

Asenova meet all requirements of the Law for Academic Staff Development of 

the Republic of Bulgaria (LASDRB), the Rules for the implementation of 

LASDRB and the corresponding Regulations of SWU "Neofit Rilski".  

After getting acquainted with the materials and scientific works presented 

in the competition, an analysis of their importance and their scientific, 

scientifically-applied and practically applied contributions, I give my positive 

evaluation and confident recommendation to the Scientific Jury to prepare a 

report-proposal to the Faculty of Philosophy for the selection of Ivanka Vasileva 

Asenova at the Academic Position "Professor" psychology in professional 

direction 3.2. Psychology (Medical Psychology (Neuropsychology)) at the 

Faculty of Philosophy of the South-West University “Neofit Rilski”, 

Blagoevgrad.  

 

Date: 03.10.2019     Member of the Jury:  

/ Assoc. Prof. Dr. Kirilka Tagareva/ 


