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Основание за писане на рецензията: Заповед № РО2/142/ 06.10.2017 на Ректора на
Европейско Висше Училище по Икономика и Мениджмънт, гр. Пловдив
1. Информация за кандидата в конкурса
По обявения конкурс за доцент в професионално направление 3.8 Икономика
(Маркетинг) има подадени документи само на един кандидат- гл.ас. д-р Любен Станев
Лалев.
Кандидатът по конкурса гл.ас. д-р Любен Лалев е завършил полувисше
образование по Педагогика в гр. Сливен през 1989 година, през 2009 година се
дипломира като бакалавър по „Организация и управление на хотела и ресторанта“ в
Университет „Проф. Асен Златаров“, а през 2011 година придобива магистърска степен
по „Икономика и организация на туристическия бизнес“ в същия университет. След
това от 2011-2015 година е докторант в СУ „Св. Климент Охридски“, където защитава
докторат и придобива образователна и научна степен „доктор по туризъм“. Гл. ас. д-р
Лалев притежава и сертификат от Export- Akademie Baden Wurtemberg (1992 година)
по Мениджмънт на информационните системи.
През периода от 2001 до 2015 година кандидатът в конкурса има изключително
активна дейност в областта на мениджмънта и предприемачеството, като управляващ
директор от 1990 година до сега на търговска фирма за домакинкси електроуреди,
създател и управител на първия концептуален хотел в България, създател на
Фондация, създател на Център за професионално обучение, а от 2011 година до сега
създател и бранд мениджър на брандовете „Bravissimo“ и “Termoмax”, както и на
бранда в туризма „Diplomat Plaza Hotel&Resort- гр. Луковит. Наред с това кандидатът е
и създател и активен участник в експертни групи, нестопански организации- от 2011
година е създател и председател на Асоциация „Качество на живота“, както и чен на
БХРА (2006-2012 година), а от 2011-2015 година е и член на НСС (Националният съвет
по саморегулация).
През периода 2015-2017 година д-р Любен Лалев е преподавател в
международния колеж в Добрич –дисциплините Маркетинг, Реклама и ВО“ и
„Въведение в туризма“, а през 2016-2017 година е преподавател в ЕВУИМ по
дисциплините „Маркетингова политика на фирмата“ и „Туристически дестинации“.
Прави впечатление голямата активност на кандидата на различни поприща, а
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практическият опит на д-р Л. Лалев определено е и ще бъде много ценен и за
преподавателската му работа, тъй като му дава възможност да дава реални примери
при преподаване, което улеснява усвояването на материала от студентите.
2. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност-обща
оценка
Учебно-преподавателска дейност
Кандидатът по конкурса за академична длъжност „доцент” по обявения конкурс е
гл. асистент във ЕВУИМ- гр. Пловдив през учебната 2016-2017 година и преподава 2
дисциплини, а преди това след защитата на докторската му дисертация е хонорован
преподавател в Международния колеж- гр. Добрич по 3 дисвциплини. В същото време
той практикува обучителна дейност още преди присъждането му на образователна и
научна степен „доктор“, създавайки Център за професионално обучение. Д-р Л.Лалев
участва и в обучения по различни теми в 20 обласни града за последните няколко
години.
Кандидатът по конкурса за академична длъжност „доцент” отговаря напълно на
законовите изисквания съгласно ЗРАСРБ (чл.53, ал.1) за заемане на академична
длъжност „доцент” и Правилника за условията и реда за заемане на академични
длъжности във ЕВУИМ: наличие на ОНС „доктор”, общ преподавателски стаж на
академична длъжност „асистент“ или „гл.асистент”- 2.5 години, необходимата
аудиторна заетост, необходимите публикации- 1 учебник, научни статии, 1 триезичен
речник, който има концептуални приноси изясняващи същността на важни
маркетингови термини, множество практико-приложни статии в областта на
маркетинга, участие в няколко проекта свързани с маркетинга на туристически
продукт, вкл. и участие в специализирани рубрики на бизнес списание.
По-долу в Таблица 1 са представени резултатите от изпълнението на
задължителните изисквания по ЗРАСРБ (чл. 53,ал.1) и на Правилника за прилагане на
закона относно заемане на академична длъжност „доцент“ на ЕВУМ. От представените
по конкурса документи и информация стана ясно,че д-р Любен Лалев освен
преподавателска и експертна дейност, още преди защитата на докторската си степен
има и богат практически и управленски опит като бранд мениджър, хотелски
мениджър, както и административен опит в различни професионални организации. От
таблица 1 се вижда, че кандидатът покрива изискванията по ЗРАСРБ (чл.53) за
обявения конкурс.
Таблица 1

Изпълнение на критериите по ЗРАСРБ

Компоненти на учебната и научно- изследователска дейност

I.Учебно- преподавателска дейност
1. Обща аудиторна заетост през периода 2016-2017 год. като
„гл.асистент”
3. Учебник по преподавана дисциплина (са,осточтелен)
II.НИД и продукция
1.Публикуван научен маркетинг речник (триезичен)

Брой

Стр.(за
публикац
иите)

384 ч.
1

228

1

72
2

2.Публикувани научни статии

2

3. Участия в научно- изследователски проекти (вкл. изобретения)
4. Практико- приложни статии и разработки
5. Цитирания установени в библиогр. справка
6. Членство в професионални организации
Общо бр. публикации и страници

4
33
4
4
37

20

72

392

По-детайлният анализ на учебната, научно-изследователската дейност и структурата на
публикациите на кандидата сочи, че има синхрон в тематично отношение между учебните
дисциплини, които е преподавал кандидатът, тематиката на публикациите му, както и
обучителните му активности. Към документите не са представени доклади от научни
конференции след защита на докторската дисертация.
3. Обща характеристика на представените трудове на кандидата
1.В материалите по конкурса е представен за рецензиране учебник „Маркетингова политика
на фирмата“ (228 стр.-самостоятелни) с 5 глави свързани с тематиката. Положителна страна
на учебника е ясният и стегнат стил, богатият набор от литературни източници от
чуждестранни и български автори, както и фактът, че се набляга не само на маркетинговата
теория, но и на успешни маркетингови практики. Учебникът е самостоятелен, с добре
разработени теми и раздели и ще послужи за учебния процес. Забелязано е разминаване
между наименованието на една от подточките (3.4.) и съдържанието й, но това очевидно е
някаква техническа грешка.
2. В материалите по конкурса са представени и 2 научни статии, които са минали през
рецензиране:
Статия: „Ролята на потребителските емоции в маркетинга при избора на бранд“. Статията
е по много актуална тематика, посветена е на емоционалния маркетинг, изграждаш връзка
между бранда и потребителите, която е на емоционално равнище, а това е важна тема поради
факта, че основната разлика между „търговска марка“ и „бранд“ е именно емоционалната
връзка, която характеризира бранда. Статията се основава на сравнително обстоен преглед на
изследванията в тази област в чужбина и макар, че липсва преглед на научни статии и доклади
на български автори (а има такива), обосновано е представена връзката „потребителски
емоции и избор на бранд“.
Статия: „Снемане мненията на специализирани кадри относно социалната значимост на
маркетинговата политика на фирмата“, Годишник на ЕВУИМ, 2017.
Статията се основава на оригинално по рода си емпирично изследване обобщаващо
мненията на 243 специализирани кадри в туризма относно необходимостта от разработването
и внедряването на нов формат учебни инструменти, съобразени с информационните
технологии и специфичните терминологични новости, навлезли в практиката, чрез тях с оглед
постигане на по- висока степен интерактивно обучение. (съвместно проучване на „Wellness
Institute Bulgaria®“ и асоциация „Качество на живот®”).
3.„Маркетинг триезичен терминологичен речник” е речник публикуван
2017 г.,
самостоятелна разработка на д-р Любен Лалев. Речникът е следствие на задълбочена работа
на три езика. В основата на речника стои задачата по систематизиране на специализирана
терминология по маркетинг и лингвистичните еквиваленти на три езика и класификация на
термините и понятията използвани в маркетинг политиката на фирмата. Към всяка статия са
включени множество ключови фрази с техния аналог на български език.
Речникът е резултат от труда на автора по обмисляне на терминологията и притежава
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известна иновативност, въпреки наличието на други бизнес речници, защото в него са
обобщени за първи път техники и инструменти успешно прилагани в практиката, като база за
ефективна маркетингова политика на съвременните фирми. Негова силна страна е и фактът,
че са представени и анализи на ефективни фирмени казуси, като основен акцент е насочен към
решаването на практически задачи и групови дискусии. Авторът е демонстрирал добър баланс
между теоретичната интерпретация на термините и чисто практическия им смисъл.
4.Практико-приложни статии: Кандидатът е представил 33 статии, които имат приложен
характер и отразяват натрупания опит в областта на маркетинга и мениджмънта. Тематичната
насоченост на тези статии е в няколко направления: маркетингови теми- бранд идентичност,
маркетинг на услуги, Б2Б маркетинг, бранд разширения, маркетинг на сезонен бизнес и др.;
иновации; политически PR.
Кандидатът е представил и документи относно заявка за регистриране на изобретение в
Патентното ведеомство за Устройство и метод за почистване на филтри за твърди частици и
катализатори.
Цитирания на трудовете на кандидата по конкурса
Представени са документи за констатирани общо 4 цитирания на научен труд на гл.ас.
д-р Любен Лалев.
4. Оценка на научните и научно-приложни приноси
Научните трудове на гл.ас. д-р Любен Лалев имат според мен 3 научно-приложни
приноса, които са както следва:
Научно-приложни приноси
1. Приложено е известно новаторство в триезичния маркетингов речник, защото в него са
обобщени за първи път техники и инструменти успешно прилагани в практиката, като база за
ефективна маркетингова политика на съвременните фирми.
2. Проведено оригинално по рода си емпирично изследване обобщаващо мненията на 243
специализирани кадри с различна експертиза и длъжности и представляващи различни
заинтересовани страни относно необходимостта от разработването и внедряването на нов
формат учебни инструменти съобразени с информационните технологии и специфичните
терминологични новости;
3. Изведен е обоснован извод, че е необходимо съвместно действие в сътрудничество с
професионалните асоциации, неправителствените организации, експертите-изследователи и
българските образователни институции за внедряването на нов модел/формат учебни
инструменти, съобразени с технологичното развитие и терминологични новости.
Анализът на предоставените документи, научните публикации и научните и приложни
приноси на кандидата водят до следния извод, а именно че са изпълнени изискванията на
ЗРАСРБ (чл.53,ал.1) и чл.14, ал.1 и 2 и чл. 15, т.1,2.3 на ПРАС на ЕВУИМ- гр. Пловдив и по- точно:
1. Кандидатът притежава образователна и научна степен „доктор“
2. Заемал е длъжност „асистент“ или „главен асистент“ 2 години, а освен това има и
практически опит-експертен и управленски в туризма и хотелиерството.
3. Осигурена му е преподавателска заетост.
4. Има публикуван самостоятелен учебник по преподавана от него дисциплина и макар,
че няма публикуван монографичен труд, има друг труд- Маркетингов терминологичен
речник със значимост и научен принос- близки до тези на монографичен труд.
5. Представени са 2 научни публикации с научен принос и 32 практико-приложни
разработки по проблеми на маркетинга и в частност маркетинг в туризма.
6. Участвал е в няколко национални проекта свързани с маркетингови проблеми, в които
е бил лектор и експерт, както и др. успешни предприемачески проекти- хотелски и
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обучителни. Приложил е знанията си в проекти по «Управление на брандове» от
различни сектори.
7. Представени са документи за 4 цитирания на публикации на кандидата.
8. Представени са документи за активна експертна и професионална дейност, член и
председател на председател на борд, членува и членувал в няколко национални
професионални организации- Асоциация „Качество на живота“, БХРА, Национален
център за саморегулация.
На основата на всичко, което съм посочила и аргументирала, бих искала да обобщя и
подчертая, че кандидатът по конкурса притежава необходимата професионална експертиза
и доказан преподавателски опит необходими за заемането на академичната длъжност
„доцент”.
В допълнение д-р Любен Лалев има натрупан и богат практически опит- на експерт и
мениджър в търговията, туризма и хотелиерството, който би бил ценен и за бъдещата
му дейност като хабилитиран преподавател, a не на последно място би допринесъл и за
имиджа на ЕВУИМ чрез активната си обществена и професионална активност .
5. Критични бележки и препоръки
В научните трудове на д-р Любен Лалев представени за участие в конкурса от моя
гледна точка има една много силна страна, а именно практическа им приложимост в различни
сектори на икономиката- услуги и по-точно туризъм и хотелиерство, търговия, както и в
образованието, но има и някои слабости, които кандидатът може да преодолее в понататъшната си работа. Към бъдещата научна дейност на кандидата по конкурса бих
направила някои добронамерени критични бележки основно в три насоки:
• да отдаде приоритет на публикуването на изследователски научни статии
(research papers) в индексирани списания в България и в чужбина включително
и в такива, които са в бази данни като Scopus, ScienceDirect, ProQuest и др.
• Да засили изследователската си работа в областта на маркетингови стратегии в
търговията, услугите- хотелиерство, туризъм и да напише монографичен труд.
• да се насочи и към писане на научни доклади за конференции, както в
България, така и в чужбина.
Заключение
Представената научна продукция и нейните приноси, изискваната по закона
документация относно учебно-преподавателската и научно-изследователската работа и
другите професионални компетентности и ангажименти на гл. ас. д-р Любен Лалев покриват
изискванията на ЗРАСРБ (чл. 53, ал.1) и на Правилника за прилагане на закона във ЕВУИМ
относно заемането на академична длъжност „доцент”.
Прегледът на конкурсните материали и научни публикации, анализът на тяхната
актуалност и научни приноси ми дават основание да изкажа положителната си оценка и да
предложа на почитаемите членове на научното жури, гл. ас. д-р Любен Лалев да бъде избран
за заемането на академичната длъжност „доцент” в професионално направление 3.8.
Икономика (Маркетинг).

06.01.2018 г..

...........................
Проф. д-р Лина АнастасоваЧлен на научното жури
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