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РЕЦЕНЗИЯ
От проф. д-р Цветанка Стефанова Инджова на материалите,
представени за участие в конкурс за заемане на академична
длъжност „доцент“ в Европейското висше училище по
икономика и мениджмънт в област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.8. Икономика /Маркетинг/

Рецензията е подготвена на основание на Заповед № Р0/ 0142 от 06.

10. 2017 г. на Ректора на Европейското висше училище по икономика и
мениджмънт, с която съм определена за член на Научно жури за
провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент на
Европейското висше училище по икономика и мениджмънт в
професионалното направление 3. 8. Икономика /Маркетинг/, обявен в
Държавен вестник, брой 64 от 08. 08. 2017 г. на интернет страницата на
Висшето училище.
В обявения конкурс участва един кандидат – д-р Любен Станев Лалев,
преподавател в Европейското висше училище по икономика и мениджмънт.
Той е представил изискваните съгласно Правилника за развитие на
академичния състав на Европейското висше училище по икономика и
мениджмънт документи.
Кратки биографични данни на кандидата за участие в конкурса
Д-р Лалев започва обучението си в полувисше училище за подготовка на
педагогически кадри в Сливен – оказва се добра основа за преподавателска
дейност в бъдеще. Придобива бакалавърска степен /по Организация и
управление на хотела и ресторанта/ и магистърска степен /по Икономика и
организация на туристическия бизнес/ в Университета „Проф. д-р Асен
Златарев“ – Бургас. Получава образователна и научна степен „доктор“ в
Географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
като успешно защитава докторска теза на тема „Ролята на бизнес сектора в
развитието на новата дестинация“. В допълнение завършва специализация
с диплом „Мениджър“ в българо-американски информационноконсултантски
център
по
икономика
и
мениджмънт.
Понастоящем е преподавател в Европейското висше училище по
икономика и мениджмънт.
Извън академичните ангажименти д-р Лалев участва в създаването на
някои неправителствени и браншови организации; член е на БТПП, на
Българската хотел-ресторантьорска асоциация, на Национален съвет по
саморегулиране и др.; председател на Асоциация „Качество на живота“.
Той е управляващ директор на фирма за търговия с електродомакински
уреди.
Академичната дейност на кандидата за участие в конкурса
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В резултат на натрупан практически опит д-р Лалов съчетава при работата
си в аудитория учебно-педагогическа с научно-приложна дейност. Автор е
на маркетингови изследвания. Участва в проекти. Създал е брандове на
електродомакински уреди.
Д-р Лалев преподава в няколко висши учебни заведения. Ангажиран е с
актуални лекционни курсове – Маркетингова политика на фирмата,
Туристически дестинации, Реклама и ПР. За студентите от ЕВУИМ е
подготвил учебник и методични материали.
Научните публикации, предоставени от кандидата за конкурса са 4:
1 учебник;
1 маркетинг триезичен терминологичен речник;
2 статии.
Учебникът и речникът са издадени през 2017 г. от Европейското висше
училище по икономика и мениджмънт във връзка с потребностите при
обучението по Маркетинг.
Учебникът Маркетингова политика на фирмата е актуален като
тематика. Мястото и функциите на маркетинга във фирменото управление
продължават да са обект на научни спорове и са предмет на все нови и нови
публикации. Учебникът е написан въз основа на голям брой български и
чуждестранни източници, което предполага добра информираност на
автора.
Обстойно, задълбочено и детайлно е изяснено съдържанието на понятието
стратегия, както и многообразието от класификации на маркетинговите
стратегии, техните особености и функции на различните управленски
равнища. Текстът е обогатен с примери от практиката и с впечатленията на
автора от проучванията в България.
В учебника е отделено значително място на мениджмънта, което позволява
да се направи следващата крачка в маркетинга, а именно към приложението
на маркетинг мениджмънт.
С цел подпомагане на студентската аудитория при усвояването на
материала би следвало при допълнителна редакция на учебника да се
съкрати част от „допълващата, второстепенна по значение информация“ и
да се приложат повече стилови инструменти.
Добре е, че има изводи към отделните теми в учебника. Те ще облекчат в
значителна степен усвояването на материала, но също се нуждаят от
известно редактиране.
Заглавието на учебника е Маркетинговата политика.., а четем само за
стратегии. Къде е връзката или заглавието да се промени?
Триезичният речник на д-р Лалов е предназначен за студентите по
туризъм. Но на практика съдържа и специализирани термини от
маркетинга. Следователно речникът може успешно да допълни, облекчи и
обогати усвояването на учебния материал от учебника Маркетингова
политика на фирмата. В по-широк план ползването на специализираната
терминология ще насърчи комуникацията, в т.ч. чрез извършването на
преводи и участие при воденето на преговори.
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През последните години специалистите обръщат все по-голямо внимание
на емоционалния брандинг. В статията Ролята на потребителските
емоции в маркетинга при избора на бранд д-р Лалев анализира и
запознава читателите
с причините за този нараснал интерес.
В материала са представени дефиниции за емоциите. Описан е
емоционалният процес при потребителите. Представена е връзката между
потребителските емоции избора на бранд. Силата на емоционалния
маркетинг е, че засяга потребителите на скрито подсъзнателно ниво.
Клиентите се позиционират чрез брандовете, които използват, т.е. при тях
емоцията е най-силна.
Статията Снемане мненията на специализирани кадри относно
социалната значимост на маркетинг политиката на фирмата отново е
тясно свързана и предназначена за персонала в туризма. Д-р Лалев описва
научно изследване, при което се проучват участници в туристическия
бизнес с цел разработване на стандарти за подготовка на
висококвалифициран персонал.
Бележки и препоръки
Предлагам на вниманието на д-р Лалев темата Маркетинг мениджмънт.
Препоръчвам тя да бъде разработена като заключителна част на учебника
или като самостоятелна разработка в допълнение на учебника.
Заключение
Оценката ми за цялостната дейност на д-р Л. Лалев е положителна – той
притежава необходимите качества на преподавател и изследовател. Това ми
дава основание да твърдя, че отговаря на изискванията и може да бъде
предложен на Академичния съвет на ЕВУИМ да избере д-р Любен Станев
Лалев на академичната длъжност доцент в област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3. 8.
Икономика /Маркетинг/.
15. 01. 2018 г.

Подпис:
/проф. д-р Цв. Инджова/
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