СТАНОВИЩЕ
на
проф. д-р Радка Илева, член на Научно жури в конкурс за заемане на
академична длъжност „Доцент по Маркетинг”, по професионално
направление 3.8. Икономика, на основание Заповед №РО2/142от
06.10.2017 г.
Конкурсът е обявен в Държавен вестник, брой 64 от 08.08.2017 г. за
нуждите на Европейско Висше Училище по Икономика и Мениджмънт
(ЕВУИМ), съгласно решение на Академични съвет (Протокол №11 от
04.10.2017 г.), утвърден от Настоятелството (Протокол № 16

от

04.10.2017 г. и в съответствие с чл.4, ал.2 от Закона за развитие на
академичния състав в Република България, чл.2, ал. 2 от Правилника за
неговото приложение и изискванията на Правилника за развитие на
академичния състав на ЕВУИМ.
Д-р Любен Станев Лалев е единствен кандидат в обявения конкурс.
1.

Обща оценка на професионалната дейност на кандидата.

Специализации и квалификация
Д-р Любен Станев Лалев изгражда своята кариера и
компетентност в продължение на повече от 15 години в сферата на
управленската, научноизследователска и развойна дейност и на
преподавателското поприще. През 2009 г. в Университет „Проф. д-р
Асен Златарев” – гр. Бургас, става дипломиран бакалавър по
„Организация и управление на хотела и ресторанта“; а през 2011г.
придобива научна степен „МАГИСТЪР” по „Икономика и организация
на туристическия бизнес“ в същия университет
През 2015 г. придобива на научна степен „ДОКТОР”, като защитава
дисертационен труд на тема „Ролята на бизнес сектора в развитието на
новата туристическа дестинация“ в СУ „Климент Охридски“.
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През 2014 г. става инициатор и съосновател на 2 експертни групи:
- “EXPERTS” в сферата на маркетинга и комуникациите
- „ЕКСПЕРТИТЕ” в сферата на туризма (www.ekspertite.bg)
От 2013 г. е лектор в множество туристически конференции като:
Национална

конференция

по

Медицински

и

Здравен

туризъм;

Конференция по културен туризъм; Travel B2B Форум, Travel Mind и др.
През 2011 създава и управлява брандовете

BRAVISSIMO и

TERMOMAX в сферата на електроуредите. От 2015 г. е мениджър в
изследователски проект в "Creative institute", свързан с комуникационни
послания на древни култури и цивилизации
Член е на БХРА (Българска хотел- ресторантьорска асоциация);
Национален съвет по саморегулация; на БТПП (Българска търговскопромишлена палата) и др.
Няма информация за специализации и квалификации.
Владее български и руски езици, притежава добри умения за работа
с компютър и в интернет среда.
2. Преподавателска дейност
Д-р Лалев води курсове по „Маркетингова политика на фирмата”,
„Туристически дестинации”

и др. в бакалавърски и магистърски

програми. Основната му лекционна заетост е в ЕВУИМ. Изнасянето на
лекции е обвързано с издаването на учебник и учебно помагало.
Хорариумът на преподаваните дисциплини в посочените ВУЗ
надхвърля изискуемия обем в Закона за развитие на академичния състав
и Правилника за неговото приложение.
От казаното, както и от представените учебници и учебни помагала
може да се направи извода, че той е един способен и ерудиран
преподавател.
Без да познавам кандидата лично, намирам, че изнесените факти
гарантират, че използвайки своя потенциал от знания, приложни умения
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и преподавателски опит той ще допринесе за утвърждаване и
повишаване на качеството на обучение в ЕВУИМ.
3. Оценка на научните и научно- приложни приноси и резултати
в представената за участие в конкурса научна продукция
Основните резултати и приносни моменти в представените за
участие в конкурса публикации могат да се търсят в следните насоки:
а) Теоретични резултати и приноси:
- Разглеждат се и се систематизират емоционалните процеси при
покупка като теоретична конструкция, а не като наблюдаем факт.
Защитава се тезата, че Емоционалният маркетинг е средство за създаване
на личен контакт с потребителите, които очакват брандовете да разбират
нуждите им. Стига се до заключението, че Решенията на потребление
най- често са водени от желанието да се генерират положителни
емоционални преживявания.
-

Направен е опит, на основата на теоретични разработки и на

практическия опит в областта на маркетинга (във фирмата Diplomat
Corporation, Ltd.), да се разработи и внедри нов модел образователен
инструмент за маркетингова политика на фирмата. В него да бъдат
анализирани, от гледна точка на маркетингови позиции, основните
сектори в дейността на една фирма. След установяване на приоритетите
и нейните недостатъци, се очертава профила за ефективна маркетингова
стратегия, осигуряваща стабилни позиции в завоюваните вече сегменти.
Разработено е реално изследване, което завършва с конкретни изводи и
препоръки, които имат практическа стойност.
б) Научно-приложни приноси и резултати:
- Разработен е „Маркетинг триезичен терминологичен речник”,
издаден от ЕВУМ, 2017 г., с автор д-р Любен Лалев. На основата на
възприетия английския оригинал, е даден превод на всяка речникова
единица и пояснителен текст към съответния термин. Към отделните
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статии са включени множество ключови фрази с техния аналог на
български език. Предвидени са семинарни занимания, изградени върху
реални бизнес модели, чиято цел е да се затвърдят и разширят
получените знания от лекционния курс. Авторът представя речника като
съвременен инструмент, който ще подкрепи европейската интеграция на
младите

български

бизнесмени,

чрез

усъвършенстване

на

комуникационните им способности при преговори.
- Представен е учебник по Маркетинг, който има добре изградена от
методологическа гл. т. структура и отговаря на съвремените тенденции,
като обем и изисквания.
4. Критични бележки и препоръки
Да се използват по възприетия правилен начин терминологичните
понятия в текстови план (обяснение при представянето)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Положителната оценка на цялостната дейност на
д-р Любен Станев Лалев, качествата му като преподавател и посочените
приноси в представените трудове ми дават основание да предложа на
уважаемите членове на Научното жури той да бъде избран на
академичната длъжност „Доцент” в Европейското висше училище по
икономика и мениджмънт.
Проф. д-р Радка Илева:
10.01.2018 г.
София
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