СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Георги Петков Богоев – член на научното жури, определено със
заповед № Р02/ 0142 от 06.10.2017 г. на ректора на ЕВУИМ

ОТНОСНО: Конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“ по социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.8 икономика
/маркетинг/.
Единствен кандидат е д-р Любен Станев Лалев – преподавател във
Европейско Висше училище по Икономика и Мениджмънт /ЕВУИМ/ - гр.
Пловдив, който е представил всички необходими документи за участие в
конкурса.

1. Кратко представяне на кандидата
Любен Станев Лалев е роден 1965 г. През 2011 г. придобива магистърска
степен по Икономика и организация на туристическия бизнес в университета
„Проф. д-р Асен Златарев“ - гр. Бургас. През 2014 г. защитава дисертационен
труд на тема: „Ролята на бизнес сектора в развитието на нова туристическа
дeстинация“ и придобива научната степен „Доктор“ в Софийския университет
„Климент Охридски“ - гр. София.

2. Общо описание на научната продукция
В конкурса за „доцент“ д-р Любен Станев Лалев участвува със следната
научна продукция:
- учебник – 1 бр. с обем 235 стр.
- маркетинг – 3 езичен термологичен речник – 71 стр.
- научни статии – 2 бр.
- изобретение – 1 бр.
Всички публикации са написани самостоятелно.

3. Преподавателска дейност
През периода 1989-1990 г. е преподавател в Механотехникума /ТМТ- 9
Май/ - Червен бряг. През 2015-2017 г. преподава в Международен колеж – гр.
Добрич по дисциплините „Маркетинг, реклама и връзки с обществеността“ и
„Въведение в туризма“, 2016-2017 г. е преподавател в Европейско Висше
училище по Икономика и мениджмънт /ЕВУИМ/ по дисциплините
„Маркетингова политика на фирмата“ и „Туристически дестинации“.

4. Научно-изследователска дейност
Научно-изследователската дейност на д-р Любен Лалев е насочена към
изследване проблемите на туристическия бизнес и маркетинговите стратегии на
фирмите. Той изгражда асоциация „Качество на живота“ и е неин председател.
Един иновативен и успешен инструмент, класифициран в категория Корпоративна социална отговорност /КСО/. Разработва и внедрява
стратегическите концепции „Quality of Life”, “Lifemax”, 'Welluess Zone”, “Center”
и други. В сферата на туризма е създател на бранда „Diplomat Plaza”, “hotel Resort”
-гр. Луковит, определен от експертите в областта, като първия хотел в България с
оригинална маркетингова концепция.

5. Забележки и препоръки
Препоръките ми към д-р Любен Лалев са да продължава да работи все така
активно в избраната научна проблематика в сферата на туризма. Целесъобразно
е опита, който има да бъде използван за разработването на нови учебни програми
и дисциплини.

6. Заключение
Д-р Любен Лалев демонстрира високо ниво на научни и приложни
постижения, както и добра преподавателска подготовка и много активно участие
в проекти. Всичко това ми дава основание да оценя положително цялостната му
дейност и да гласувам за присъждане на академичната длъжност „доцент“ на д-р
Любен Станев Лалев.
07.01.2018 г.

.......................

гр. Пловдив

/доц.д-р Г.Богоев/

