
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. д-р Преслав Димитров, 

в качеството му на член на научно жури в конкурс за заемане на 

академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ по ПН 3.8 Икономика (Маркетинг 

(Стратегически маркетинг и управление)), обявен от ЮЗУ „Неофит 

Рилски” в ДВ. бр. 57 от 09.07.2021 г., съгласно Заповед на Ректора на ЮЗУ 

„Неофит Рилски“ №1637/22.07.2021 г. 

 

 

Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната 

дейност и продукция, представена от участниците в конкурса: единствен 

кандидат гл. ас. д-р Диляна Емчева Янева 

 

 

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на 

кандидата: 

Единственият кандидат по обявения за нуждите на катедра 

„Мениджмънт и маркетинг“ конкурс за заемане на академичната длъжност 

„ДОЦЕНТ“ в ПН 3.8 „Икономика“, научна специалност Маркетинг 

(Стратегически маркетинг и управление) е гл. ас. д-р Диляна Емчева Янева. 

Кандидатът има дългогодишен стаж в ЮЗУ „Неофит Рилски“ - 13 години и 7 

месеца. 

Кандидатът е представил списък с 20 публикации, публикувани в 

периода от 2016 до 2021 г. Всички публикации са налични и тематично са 

обвързани с профила на обявения конкурс. По отношение на вида на 

представените публикации те са, както следва: 

(i) монографии - 3 бр. (Публикации № 3.1,  5.1 и 10.1); 

(ii) статии и доклади, публикувани в индексирани списания в 

международната база данни „Web of Science“ – 4 бр. (Публикации № 6.1, 6.2, 

6.3 и 6.4);  



(iii) статии и доклади, публикувани в български и чуждестранни 

списания и колективни трудове с научно рецензиране – 12 бр. (Публикации № 

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12); 

(iv) учебници – 1 бр. (Публикация № 20.1). 

По отношение на научната активност особено положително впечатление 

прави високия дял на самостоятелните монографии, учебници, статии и 

доклади, публикувани в страната и чужбина - 12 бр. Преобладаваща част от 

публикациите са публикувани на английски език  - 14 бр. 

Научната продукция на гл. ас. д-р Диляна Янева има 39 цитирания, 24 

от които в международни издания. Прави впечатление, че от тях 13 са в 

индексирани списания в международните бази данни „Scopus“ и „Web of 

Science“. 

По отношение на преподавателската дейност на гл. ас. д-р Диляна 

Емчева Янева може да се отбележи, че като преподавател в ПН 3.8 

„Икономика“, тя има интердисциплинарен преподавателски профил, което 

положително се отразява на нейната педагогическа работа. В момента 

преподава по пет лекционни курса в бакалавърски и магистърски програми от 

направлението. Водила е лекции и на чуждестранни студенти по 

дисциплините „Стратегически маркетинг“ и „Селф маркетинг“.  

Същевременно кандидатът е научен ръководител, академичен 

наставник, курсов ръководител и тютор на студенти и дипломанти от ПН 

3.8. „Икономика“. Организатор е на ежегодна Студентска и докторантска 

научна сесия и е ръководител на преддипломнния стаж на студентите от 

специалност „Бизнес мениджмънт и предприемачество“. 

Гл.ас.д-р Диляна Янева взема активно участие в разработването на 

учебни планове и програми, както и в подготовката на документацията по 

акредитационни процедури към ЮЗУ „Н. Рилски“.  

Своя професионален опит Диляна Янева усъвършенства като взема 

участие в редица специализации, обучения, международни и национални 

форуми и членства в научни организации. Член е на редколегии и е 

рецензент в чужди и български научни издания.  

Кандидатът взема участие в преподавателска мобилност по програма 

Erasmus+. Освен това участва в 5 международни, 2 национални и 14 

вътрешноуниверситетски научноизследователски проекта.  

От така направената справка на представените документи е видно, че по 

вид и обем научна продукция, гл. ас. д-р Диляна Емчева Янева напълно 

отговаря на минималните национални и допълнителните изисквания на ЮЗУ 



„Неофит Рилски“, като са спазени изискванията на чл. 24, ал. 1 от ЗРАСРБ, и 

изискванията на чл. 80 и в чл. 84 от Вътрешните правила за развитие на 

академичния състав в ЮЗУ „Неофит Рилски“. 

 

II. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси 

на представената за участие в конкурса творческа продукция 

Цялостната научноизследователска дейност на гл. ас. д-р Диляна Янева е 

насочена в три основни тематични направления, в които са обобщени и 

приносите от научните трудове на кандидата, а именно: 

 Приноси в областта на стратегическия маркетинг и управление; 

 Приноси в областта на селф маркетинга, личностния и корпоративния 

имидж; 

 Приноси в областта на комуникационната дейност. 

Считам, че така изведените от кандидата приноси, с научен и практико-

приложен характер, са коректно и аргументирано представени и напълно ги 

приемам. 

От представените за рецензиране научни разработки е видно, че гл.ас.д-р 

Диляна Янева задълбочено проучва теоретико-методическите и практико-

приложни въпроси на стратегическото маркетингово управление. Кандидатът 

за „доцент“ извежда проблемни области и прави обобщени изводи относно 

необходимостта от приложението на инструментариума на процеса във 

фирменото управление. В тази връзка трябва да обърна вниманието върху 

редицата разработени от автора алгоритми: за разработване на маркетингова 

стратегия, стратегическо маркетингово планиране, анализ на фирмения 

потенциал, сегментиране на пазара, контрол на маркетинговата дейност.  

Ключови са приносите на Диляна Янева по отношение на изследванията 

й на процеса на вземане на стратегически маркетингови решения. Обогатена е 

теорията като са идентифицирани ключовите характеристики, направления на 

процеса и е разработен алгоритъм на процеса. Положително впечатление 

прави и предложения методически апарат за анализ и оценка на 

маркетинговата дейност на организацията в процеса на вземане на 

стратегически маркетингови решения и авторовата систематизация на 

основните показатели, които имат пряко влияние върху подобряването на 

процеса. Въз основа на проведени изследвания са демонстрирани завидни 

умения за анализ и оценка на стратегическите решения в маркетинговата 

дейност на предприятието, като са идентифицирани основните проблемни 

направления и са предложени уместни насоки за подобряването на процеса. 



Друг важен момент са интересите на кандидата в областта на селф 

маркетинга. Аргументирано  са  анализирани въпроси от теорията и 

практиката  на личностния и корпоративния имидж. Гл. ас. д-р Диляна Янева 

провежда изследвания, въз основана които доказва ролята на корпоративния 

имидж като важен стратегически маркетингов инструмент и разкрива 

взаимната му обвързаност с корпоративната социална отговорност. Освен това 

установява влиянието на корпоративния имидж върху 

конкурентоспособността на предприятието и връзката му с фирменото 

развитие и просперитет като идентифицира методите и предлага конкретни 

измерители за изследване на зависимостта между двете явления. Важно е да се 

отбележи, че са обосновани изводи и са изведени препоръки, касаещи 

вземането на стратегически решения, свързани с формирането, поддържането 

и управлението на имиджа.  

По отношение на третото направление, Диляна Янева провежда 

собствени проучвания, на базата на които идентифицира характерните 

особености на комуникационната дейност на предприятието, ключовите 

инструменти за нейната оценка, основните проблеми и препоръки за 

подобряването й. Важно е да се подчертае разкритата връзка на 

комуникацията с бранда и дигиталния маркетинг.  

В заключение може да се каже, че авторовите търсения се отличават с 

дълбочина на изследваните процеси и с интердисциплинарен подход, особено 

при разискването на въпроси, свързани със стратегическото маркетингово 

управление, селф маркетинга и комуникационната фирмена дейност. 

 

III. Критични бележки и препоръки  

По отношение на бъдещата научноизследователска дейност на гл. ас. д-р 

Диляна Янева бих желал да отправя следните препоръки: 

 Поради недостатъчните разработки на български автори по 

проблемите на селф-маркетинга, продължаване и задълбочаване на 

изследванията на кандидата в тази област;  

 Публикуване на резултатите от монографичния труд на английски 

език в повече чуждестранни издания с цел по-голямото 

разпространение и цитируемост на представените резултати. 

 Увеличаване броя на самопстоятелните публикации на английски 

език в световните бази данни “SCOPUS” и „Web of Science“, тъй като 

кандидатът разполага с достатъчен теоретичен и емпиричен 

материал в своите разработки и научни публикации. 



 

IV. Заключение  

Въз основа на направените констатации в настоящето Становище, бих 

искал да заявя категорично своята висока положителна оценка на 

представената научна продукция и кандидатура на гл. ас. д-р Диляна Янева и 

препоръчвам на уважаемото Научно жури да гласува и предложи същата да 

получи академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ в ПН 3.8 Икономика (Маркетинг 

(Стратегически маркетинг и управление)). 

 

 

16.09.2021 г.                     Член на научното жури: 

гр. Благоевград      (проф. д-р Преслав Димитров) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOUTH-WEST UNIVERSITY "NEOFIT RILSKI"  

  

STATEMENT 

 

by Professor Dr. Preslav Dimitrov, 

member of a scientific jury in a competition for the academic position "Associate 

Professor" in professional field 3.8. Economics (Marketing (Strategic marketing 

and management)), announced by SWU “Neofit Rilski” in State Gazette, issue 

57/09.07.2021 according to Order № 1637 / 22. 07. 2021 of the Rector of  

SWU “Neofit Rilski”  

 

Subject: the scientific, scientific-applied and professional-academic activity and 

production, presented by the participants in the competition: the only candidate is 

Chief Assist. Prof. Dr. Dilyana Emcheva Yaneva 

 

I. Summarized data on the scientific production and the activity of the 

candidate: 

The only candidate in the competition announced for the needs of 

“Management and marketing” Department for the academic position "Associate 

Professor" in professional field 3.8. Economics, scientific specialty Marketing 

(Strategic marketing and management) is Chief Assistant Professor Dr. Dilyana 

Emcheva Yaneva. The candidate has many years of experience at SWU "Neofit 

Rilski" - 13 years and 7 months.  

The candidate has submitted a list of 20 publications published in the period 

from 2016 to 2021. All publications are available and thematically related to the 

profile of the announced competition. According to the type of submitted 

publications, they are as follows:  

(i) monographs - 3 (Publications № 3.1,  5.1 и 10.1); 

(ii) articles and reports published in indexed journals in the international 

database „Web of Science“ – 4 (Publications № 6.1, 6.2, 6.3 и 6.4);  

(iii) articles and reports published in Bulgarian and foreign journals and 

collective papers with scientific review – 12  (Publications № 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 

7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12); 

(iv) book – 1 (Publication № 20.1). 

Regarding the scientific activity, the high share of the independent 

monographs, books, articles and reports published in the country and abroad 



makes a particularly positive impression - 12. Most of the publications are published 

in English - 14.  

The scientific production of Chief Assist. Prof. Dr. Dilyana Yaneva has 39 

citations, 24 of which in international journals. It is noteworthy that 13 of them have 

been published in indexed journals in the international databases "Scopus" and 

"Web of Science". 

Regarding the teaching activity of Chief Assist. Prof. Dr. Dilyana Emcheva 

Yaneva it can be noted that as a lecturer in professional field 3.8 "Economics", she 

has an interdisciplinary teaching profile, which has a positive impact on her 

pedagogical work. Currently she teaches five lecture courses in bachelor's and 

master's programs in the field. She has also lectured to foreign students in the 

disciplines of Strategic marketing and Self marketing.  

At the same time, the candidate is a research supervisor, academic mentor, 

course supervisor and tutor of students and graduates from professional field 3.8. 

"Economy". She is the organizer of the annual “Student and Doctoral Research 

Session” and is the head of the undergraduate internship of students majoring in 

“Business management and entrepreneurship”.  

Chief Assist. Prof. Dr. Dilyana Yaneva takes an active part in the 

development of curricula and programs, as well as in the preparation of 

documentation on accreditation procedures at SWU "N. Rilski ”.  

Dilyana Yaneva improves her professional experience by taking part in a 

number of specializations, trainings, international and national forums and 

memberships in scientific organizations. She is a member of editorial boards 

and a reviewer in foreign and Bulgarian scientific journals.  

The candidate takes part in teaching mobility under the Erasmus + program. 

In addition, she participates in 5 international, 2 national and 14 university research 

projects.  

From the reference made to the presented documents it is evident that by type 

and volume of scientific production, Chief Assist. Prof. Dr. Dilyana Emcheva 

Yaneva fully meets the minimum national and additional requirements of SWU 

"Neofit Rilski". The requirements of Art. 4 (2) of  LDASRB and the requirements of 

Art. 80 and Art. 84 of the Internal rules for development of the academic staff in 

SWU "Neofit Rilski" are met. 

 

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

the creative production presented for participation in the 

competition 

The overall research activity of Chief Assist. Prof. Dr. Dilyana Yaneva is 

focused on three main thematic areas, which summarize the contributions from the 

scientific works of the candidate as follows: 

 Contributions in the field of strategic marketing and management; 

 Contributions in the field of self-marketing, personal and corporate image; 



 Contributions in the field of communication activities.  

I believe that the contributions made by the candidate have a scientific and 

practical nature and they are correctly and reasonably presented so I fully accept 

them.  

From submitted for review scientific works it is evident that Chief Assist. 

Prof. Dr. Dilyana Yaneva thoroughly examines the theoretical-methodological and 

practical-applied issues of strategic marketing management. The candidate for 

"Associate Professor" identifies problem areas and draws generalized conclusions 

on the need for the application of the tools of business process management. In this 

regard, I must pay attention to a number of algorithms developed by the author: 

algorithm for marketing strategy development, strategic marketing planning, 

analysis of company potential, market segmentation, control of marketing activities. 

Dilyana Yaneva makes key contributions in terms of her research on the 

process of strategic marketing decision-making. The theory is enriched by 

identifying the key characteristics, directions of the process and by developing a 

process algorithm. The proposed methodological apparatus for analysis and 

evaluation of the company's marketing activity in the process of strategic marketing 

decision-making and the author's systematization of the main indicators with a direct 

impact on the improvement of the process also makes a positive impression. Based 

on the conducted research, enviable skills for analysis and evaluation of the strategic 

decisions in the enterprise marketing activity have been demonstrated. The main 

problem areas have been identified and appropriate guidelines for improving the 

process have been proposed. 

Another important point is the interests of the candidate in the field of self-

marketing. Issues of theory and practice of personal and corporate image are 

analyzed reasonably. Chief Assist. Prof. Dr. Dilyana Yaneva conducts research to 

prove the role of corporate image as an important strategic marketing tool and 

reveals its mutual connection with corporate social responsibility. In addition, she 

establishes the impact of corporate image on the competitiveness of the enterprise 

and its relationship with corporate development and prosperity by identifying the 

methods and specific measures to study the relationship between the two 

phenomena. It is important to note that substantiated conclusions and 

recommendations are made regarding the strategic decision-making related to the 

formation, maintenance and management of the image. 

Regarding the third direction, Dilyana Yaneva conducts her own research, 

which identifies the characteristics of the company communication activities, the 

key tools for its evaluation, the main problems and recommendations for its 

improvement. It is important to emphasize the disclosed relationship between 

communication, brand and digital marketing. 

In conclusion, it can be said that the author's searches are characterized by 

depth of research processes and an interdisciplinary approach, especially in the 

discussion of issues related to the strategic marketing management, self-marketing 

and corporate communication activities. 



III. Critical notes and recommendations 

Regarding the future research activity of Chief Assist. Prof. Dr. Dilyana 

Yaneva I would like to make the following recommendations: 

 Due to the insufficient elaborations of Bulgarian authors on the problems 

of self-marketing, continuation and deepening of the candidate's research 

in this field;  

 Publication of the results of the monographic thesis in English in more 

foreign editions in order to increase the dissemination and citation of the 

presented results; 

 Increasing the number of independent publications in English in the 

international databases "SCOPUS" and "Web of Science", as the 

candidate has sufficient theoretical and empirical material in her studies 

and scientific publications. 

IV. Conclusion  

Based on the findings made in this Statement, I would like to state 

categorically my high positive assessment of the presented scientific production 

and candidacy of Chief Assist. Prof. Dr. Dilyana Yaneva and recommend to the 

esteemed scientific jury to vote and propose her to receive the academic position 

"Associate Professor" in the professional field 3.8. Economics (Marketing (Strategic 

marketing and management)). 

 

 

16.09.2021                         Member of the scientific jury: 

Blagoevgrad      (Prof. Dr. Preslav Dimitrov) 

 


