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РЕЦЕНЗИЯ

от: проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев

член на Научното жури в конкурса за заемане на академичната
длъжност „доцент“ в областта на висшето образование 3.8
Икономика, научна специалност „Маркетинг“ (Маркетингови
комуникации и изследвания), обявен за нуждите на Бургаски
свободен университет, гр. Бургас в ДВ бр. 62 от 01.08.2017 г.

Със Заповед № УМО11 от 29.09.2017 на Ректора на Бургаски свободен

университет, гр. Бургас и в изпълнение на чл. 25 от ЗРАСРБ е назначено Научно

жури за избор на „Доцент“, в което съм определен за негов член, а с решение на

първото заседание на журито, съм задължен да изготвя рецензия по конкурса.

Представената документация е в изискуем обем и отговаря на Закона за

развитие на академичния състав и Правилника за прилагане на Закона за

развитие на академичния състав на Бургаски свободен университет, гр. Бургас.

Още тук обаче държа да споделя, че документацията е отлично подготвена и

представена, което съществено облекчава подготовката на рецензията.

В обявения конкурс е подал документи един кандидат, а именно гл. ас. д-
р Атанас Денев Луизов.

Още тук трябва да споделя, че наблюдавам личностната, интелектуалната

и в частност – научната еволюция на кандидата за „доцент“ още от времената на

неговата студентска скамейка, а също така познавам някои от най-съществените

научни продукти, които той е представил за конкурса. Същевременно бях научен

ръководител на неговата докторска дисертация, която той защити много успешно

през 2011 г. Именно по тази причина участието му в конкурса не само ме радва,

но и ме прави извънредно отговорен да проява максимална точност при

оценяването му като потенциален доцент.

1. Представяне на кандидата за участие в конкурса

Гл. ас. д-р Атанас Луизов е роден на 27.06.1972 г.
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Кандидатът демонстрира богата творческа биография, която вярно

отразява кариерното и личностното му развитие.

След завършване на средното си образование, през периода 1992-1997 г.

Атанас Луизов следва в Бургаски свободен университет, специалност

„Маркетинг“, като придобива диплома за образователно-квалификационна

степен „Магистър“ .

След това, през периода юли 2006 г. – октомври 2011 г., придобива

образователна и научна степен „Доктор“ по „Маркетинг“ от Университета за

национално и световно стопанство. Темата на дисертацията е: „Измерване на

ефектите от насърчаване на продажбите на потребителски стоки на българския

пазар“. Издадена му е диплома № 35 от 05.04.2012 г., подписана от Ректор на

УНСС.

През периода март 1998 г. – март 2000 г. изпълнява длъжността

„хоноруван асистент“ по „Маркетинг“ към Център по управленски и

икономически науки при Бургаски свободен университет. По-късно, от април

2000 – и до сега заема длъжността „главен асистент“ по „Маркетинг“ към Център

по управленски и икономически науки при Бургаски свободен университет.

Мога да споделя, че като асистент по водените от него дисциплини, Атанас

Луизов е получавал висока оценка от студентите, което е изтъквано във всички

университетски отчети. Нещо повече, като новатор и експериментатор той

винаги и навсякъде е имал стабилен авторитет и високо уважение от колегите

си.

Член е на Българска асоциация по маркетинг.

Професионалното развитие на кандидата за заемане на академичната

длъжност „доцент“ бележи различни (във възходящ ред) стъпала. През периода

от постъпването си на работа в БСУ и досега, е участвал в различни

специализирани научно-приложни проекти и различни практически прояви. Това

е една доста убедителна професионална (научна и практическа) кариера.

Както се илюстрира от по-горното, гл. ас. д-р Атанас Луизов е придобил

допълнителна квалификация, потвърдена като професионални умения и

компетенции. Именно тези негови изяви подпомагат да се утвърди убеждението,

че той е млад, но достатъчно стойностен представител на българската

академична общност.
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Като преподавател гл. ас. д-р Атанас Луизов се е специализирал
предимно в областта на маркетинга: „Маркетинг“ (втори преподавател,

титуляр на дисциплината – проф. д-р Лина Анастасова), „Комуникационна

политика“, „Управление на продажбите“, „Анализ на тактическата и оперативна

маркетингова информация“, „Реклама и планиране на рекламна кампания“.

Дисциплините са взаимосвързани и в ясна логическа последователност. Още тук

бих желал да добавя, че той владее английски език и руски език, което (освен

личната му любознателност) е позволило да цитира свободно значителен обем

научна литература, част от която е индикирана и критично анализирана в

неговите публикации.

Освен това, гл. ас. д-р Атанас Луизов е известен като автор на редица
стойностни публикации. Специално за участието си в конкурса той е

представил както следва (списъкът е също правилно оформен, като включва

заглавия след защитата на докторантурата): 1 монография, 1 учебник и 26 други

публикации. Общият обем на публикациите на кандидата за „доцент“ са около

400 стандартни страници. Публикации с номера от 3.21 до 3.28 са извън темата

на дисертационния труд, защитен през 2011 г. и не са включени в списъка на

трудовете за получаването на образователната и научната степен „доктор“.

Обратно казано, приемам 28-те публикации като приемливи за участието в

конкурса за „доцент“.

Освен всичко, посочено по-горе, у нас гл. ас. д-р Атанас Луизов е известно

име в академичните среди както с точните си попадения на научни теми, така и

с компетентното им анализиране и ясно излагане на ярък научен език.

Притежава неоспорими аналитични способности, умее да работи ефективно в

екип. Известен е като компетентен специалист в областта на маркетинга,
който се отличава с професионална скромност и научно достойнство.

2. Професионална характеристика на кандидата

Гл. ас. д-р Атанас Луизов притежава безсрочен трудов договор в БСУ,

ежегодно има пълна трудова заетост, удостоверена с документ за аудиторна

заетост; представил е изискуем комплект публикации за участие в конкурса за

академичната длъжност „доцент“.
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Кандидатът за „доцент“ е отдавна известен специалист по маркетинг не

само в БСУ, където преподава, но и в други висши училища и на различни

академични форуми в Република България и в някои страни от Европейския

съюз.

3. Количествена оценка по нормативните критерии и показатели

Според приетия „Закон за развитие на академичния състав в Република

България“ и предоставения ми „Правилник за развитието на академичния състав

в Бургаския свободен университет“, кандидатите за заемане на академичната

длъжност „Доцент“ се оценяват по съвкупност от критерии и показатели. Те са

посочени императивно както в ЗРАСРБ, така също и в свързаните с тях
изисквания, приети в Правилника за развитието на академичния състав в
Бургаския свободен университет.

Ето отговорите на изискванията на ЗРАСРБ:

(1) Кандидатът за заемане на академичната длъжност „доцент“ отговаря

на следните базови условия:

Според: Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Кандидатите за заемане

на академичната длъжност „доцент“ трябва да отговарят на следните условия:

1. да са придобили образователна и научна степен „доктор“; Да
2. не по-малко от две години:

а) да са заемали академична длъжност „асистент“, „главен асистент“,

или Да
б) да са били преподаватели, включително хонорувани, или членове

на научноизследователски екип в същото или в друго висше училище или

научна организация, или Да
в) да са упражнявали художественотворческа дейност, или

г) да са били специалисти от практиката и да имат доказани постижения в

своята област;

3. да са представили публикуван монографичен труд или равностойни

публикации в специализирани научни издания или доказателства за съответни

на тях художественотворчески постижения в областта на изкуствата, които да не

повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен

„доктор“ и за придобиването на научната степен „доктор на науките“. Да
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Отговор на базовите законови и допълнителните изисквания на
Правилника за развитието на академичния състав в Бургаския свободен
университет:

„Чл. 55 (2) Конкурсът се обявява при наличието на следните условия:

1.Осигурен норматив не по-малко от 1,5 от определения за хабилитирани

лица в БСУ. Да
2.Осигурено преподаване на не по-малко от две учебни дисциплини. Да
(3) Право да кандидатства за заемане на тази академична длъжност има

лице, което отговаря на следните изисквания:

1. има придобита образователна и научна степен „доктор”; Да
2. има не по-малко от две години преподавателски стаж на академична

длъжност „главен асистент” или като хоноруван преподавател в БСУ или в друго

висше училище или научна организация; Да
3. представило е публикуван монографичен труд, който не повтаря

представения за придобиване на образователната и научна степен „доктор”. Да
Чл. 60. Научното жури оценява кандидатите за заемане на академичната

длъжност „доцент” въз основа на качествата на представения монографичен

труд, като взема предвид и следните показатели:

1. преподавателска активност – аудиторна и извънаудиторна работа със

студенти, съвместна работа със студенти и докторанти по проекти, научно

ръководство на студенти, осигуряване на възможност за практически занятия

извън БСУ, публикувани учебници или учебни помагала и материали; Отчетена
2. участие в научноизследователски проекти, участия с доклади на

международни и национални научни прояви, членства в престижни

професионални организации; Отчетена
3. научни публикации извън представеното монографично изследване. Да“

Може да се заключи, че по линия на нормативни количествени критерии

и показатели за оценка на учебната и изследователската работа кандидатът

не само покрива, но и надхвърля минималните изисквания. Тези факти са

отразени при проучването ми на трудовете на кандидата, което се илюстрира

много убедително с представените доказателства за неговото научно-

изследователско творчество.
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4. Качествена оценка по критериите и показателите за научно-

изследователската дейност

Според приетия Закон и Правилник, кандидатите за заемане на

академичната длъжност „Доцент“ се оценяват по съвкупност от критерии и

показатели за научно-изследователската дейност.

1. Монографични издания. В този раздел присъства 1 заглавие, а именно

Маркетингови комуникации и точки на контакт. Значение и измерване.
Издателство и разпространение „Amazon Digital Services LLC“, 20 октомври 2017.

ASIN: B076GQMDP7. ISBN 978-619-7126-43-3 (mobi). ISBN 978-619-7126-44-0

(pdf). Монографията е с научни рецензенти, един от които съм аз (с положителна

рецензия). Монографията е тип електронна книга (с възможност за отпечатване

според, предлаганата от Amazon.com услуга „print on demand“).

Написана е по тема и проблеми, отнасящи се пряко до тематиката на

обявения конкурс. Темата на монографията може категорично да се

характеризира като много оригинална и достатъчно продуктивна – това е

сериозно академично изследване, характеризиращо се най-малко със синтез и
доразвитие на теорията и практиката на маркетинговите комуникации.

Както точно се посочва в предговора, точките на контакт, влиянието им

върху потребителите и значението им за изграждане на бранд са сравнително

отскоро в полезрението на изследователите. Това обяснява и ограничения брой

изследвания, и фрагментираната теория. Ян Карлсон (Jan Carlson) нарича

взаимодействията между потребители и компания „моменти на истината“ или

„точки на контакт“. Терминът „точки на контакт“, обобщено казано, означава

този набор от ситуации със специфичен контекст, при които потребителят влиза

в контакт с организацията, продукта или бранда. Тези „точки на контакт“ включват

всички средства, чрез които потребителят придобива опит. В обращение са

няколко понятия: точки на контакт с клиента (customer touchpoints), точки на

контакт с бранда ( brand touchpoints), точки на допир или моменти на истината

(moments of truth). В монографията се използва понятието точка на контакт (ТК).

Обект на изследване на монографията са маркетинговите комуникации, а

неин предмет – точки на контакт с бранда. Теоретичните основи на тази

монография са базират на три вектора – концепцията за интегрирани
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маркетингови комуникации, концепцията за потребителското пътуване и точките

на контакт, концепцията за бранда като асоциативна мрежа. В монографията е

поставена цел да бъдат анализирани точките на контакт и тяхното значение в

процеса на планиране на програма за маркетингови комуникации.

Тематиката на монографията предполага последващо развитие. В тази

област липсват достатъчно емпирични изследвания, както теоретични модели. В

монографията е подкрепено убеждението за важността на съгласуването и

координацията между всички елементи на маркетинга – от стратегията,

бюджетите, дистрибуцията до комуникацията – по целия процес на

потребителско пътуване. Когато маркетинговите специалисти разберат това

пътуване и насочат техните разходи и послания към моментите, които

максимизират усилията и тяхното влияние, те ще имат много по-силни позиции

и по-голям шанс да достигнат до потребителите в правилното място, в

правилното време и с правилното послание.

В пряка връзка с монографията е и съдържателният учебник по
„Маркетингови комуникации“, който е учебник, и същевременно

монографично изследване от модерен тип. Той поставя акцент върху ключови

въпроси, свързани с планирането на интегрирана програма за маркетингови

комуникации. Създадени са 7 електронни курса, включващи богато учебно

съдържание и висока степен на интерактивност

По търсените приноси ще си позволя известно обобщение за внасяне на

по-строга определеност:

1. Събрани, проучени, анализирани критично, обобщени и интегрирани са

основни теоретични постановки относно природата на концепцията за

интегрираните маркетингови комуникации, концепцията за

потребителското пътуване и точките на контакт, концепцията за бранда

като асоциативна мрежа, като авторът успешно е защитил собствените си

теоретични „надстройки“ върху конвенционалната теория. Ще си позволя и една

добавка: гл. ас. д-р Атанас Луизов въвежда и конкретизира нови и актуализира

използвани термини, понятия и методики в маркетинговата теория, като по

този начин позволява (по косвен начин) езикът да се обогати и специализира.
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2. Разработен е собствен модел за осъществяване на структурен

(системен) анализ на връзката на маркетинговите комуникации с точките на

контакт.

3. Доказва се значимостта, логиката и технологията на подготовка и

реализация на различни типове маркетингови комуникации чрез точки на

контакт.

Научното изследване на гл. ас. д-р Атанас Луизов има чертите на много

съдържателно и дълбочинно критично (аналитично и прогностично) изследване.

Някои от идеите, разгърнати там, могат да претендират за оригиналност не само

у нас.

2. Студии и статии. Студиите и статиите по същество представляват

доразвитие и доизясняване на идеите, синтезирани в монографията,

доуточняване на възлови въпроси на маркетинга и маркетинговите комуникации

или влизане в научна дискусия по някои направления на управлението на

маркетинга. Чрез тях авторът доказва своята ангажираност към съвременните

въпроси на маркетинга, прави самостоятелни опити за сравнения на различни

практики и изказва собствените си мнения, които защитава коректно и отговорно.

3. Доклади на научни конференции.

Всички доклади, които са посочени, са свързани с профила на конкурса –

пряко или косвено. В посочените научни доклади на конференции се

доуточняват тези или други аспекти на маркетинга.

Както става ясно от гореизложеното, гл. ас. д-р Атанас Луизов надхвърля

изискуемите количествени и качествени показатели.

5. Приноси в научните изследвания

Научните интереси, съответно научните приноси, изразени в неговите

лични и колективни публикации, могат да се подразделят в следните важни

области:

Теория и практика на маркетинга и по-конкретно – на
маркетинговите комуникации. Осъществен е съдържателен критичен анализ

и са оценени от авторска гледна точка теорията и практиката на ИМК, и техните

най-съществени характеристики, предлагани от най-известните теоретични

школи; представена е убедителна авторска идея за възможностите на
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маркетинговите комуникации в точките за контакт, като се надстройва

класическият вариант на интерпретиране.

Изведени и систематизирани са особеностите на разширеното
тълкуване на обхвата и приложното поле на маркетинговите
комуникации. Направена е систематизация на дефинициите в областта на

точките на контакт с бранда и са изведени основни класификационни критерии.

Предложена е авторска методика за оценка и управление на точките на контакт.

Извършено е самостоятелно оценъчно проучване.

Разработена и приложена е методика за оценка на мотивите за
избор на ВУ чрез използване на подхода „средство-цел“. Разработена и
приложена е методика за оценка на лоялността на потребителите,
използвайки класификация „поведение – нагласи“. За първи път в
България са приложени средствата на ANN и генетични алгоритми за
решаване на маркетингови проблеми като сегментиране и анализ на
процеса на вземане на решение за покупка. В ролята на експерт
социологически изследвания в екип на проект е разработена е
новаторска методика за оценка на разминаванията между очаквания и
възприятия на граждани на трети страни. Като участник в екип за
провеждане на проучвания на удовлетвореността е разработена,
предложена и приета методика за изчисляване на Индекс на
потребителска удовлетвореност.

Този обхват на научните интереси на кандидата и неговите способности

да извършва количествени и качествени научни изследвания в гранични

области, е доказателство за академичните му качества и готовност да заимства

и прилага критично в изследванията си методология и методики от други научни

области.

Приемам всички представени публикации като имащи пряко или косвено

отношение към конкурса за „доцент“ поради следните основания: те доказват

много висока степен на познаване на методологията и методиката на научните

изследвания в областта, за която кандидатства – маркетинга и по-конкретно
– маркетинговите комуникации; те са основани на съществени изследвания

(научни или практически), които могат да бъдат използвани пряко в

преподавателската дейност на кандидата; публикациите свидетелстват и са
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илюстрация на еволюцията в академичното израстване на гл. ас. д-р Атанас

Луизов, довело до публикации в специализирани издателства и издания, което

само по себе си е гаранция за високо научно равнище; в монографията,

учебника, статиите и докладите са развити класически и изказани нови моменти

за теорията и практиката на маркетинга. Научните публикации на кандидата

съдържат оригинални авторски постижения, които определиха място за гл. ас. д-

р Атанас Луизов в академичните среди; те са личен продукт на автора, при това

всички представени значими трудове са рецензирани.

Обобщено научните постижения на гл. ас. гл. ас. д-р Атанас Луизов могат

да бъдат отнесени към групата на „обогатяване на съществуващите знания“ и на

„приложение на нови научни постижения в практиката“, а така също и получаване

на нови данни и факти за целите на маркетинга.

Казаното до тук ми дава основание да направя заключение че

представените работи от кандидата за академичната длъжност „доцент“ по

съдържание и по количество са достатъчни за заемане на тази длъжност. Наред

с това трябва да се има предвид, че избраният научен профил отговаря на

потребността за извършване на научни изследвания и преподаване в указаната

научна специалност. Представените научни трудове и преподавателската

дейност на кандидата покриват профила на обявения конкурс.

6. Характеризиране академичната известност на кандидата

Гл. ас. д-р Атанас Луизов има при моя проверка 30 индикации при търсене

с Google Scholar (https://scholar.google.bg/scholar?hl=bg&as_sdt=

0%2C5&q=Атанас+Луизов&btnG=) в сряда, 29 ноември 2017 г.

Други цитирания, което той посочва, са в: Смокова, М., 2007. Възможности

на изкуствените невронни мрежи за предиктивно моделиране на пазарния дял. 8

май 2007 г., докторска дисертация; Благоев, В., 2014. Новият маркетинг: е-

маркетинг, m-маркетинг, вирусен маркетинг, виртуален пазар. София: Zangador;

Rüütel, K. et al., 2014. Assessment on HIV and TB knowledge and the barriers related

to access to care among vulnerable groups. Report on a cross-sectional study among

injecting drug users. National Institute of Health Development, Estonia; Calabrese, S.

et al., 2015. Internalized HIV and Drug Stigmas: Interacting Forces Threatening Health
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Status and Health Service Utilization Among People with HIV Who Inject Drugs in St.

Petersburg, Russia. AIDS and Behavior 20(1), June 2015.

Гл. ас. д-р Атанас Луизов е популярно име и респектиращ колега както със

задълбочените си познания, идеи и интерпретации на маркетинга и в частност

на маркетинговите комуникации като явления и процеси, така също и с

публичните си изяви на много наши и международни конференции.

7. Критични бележки и препоръки

Всеки кандидат за „доцент“ може да бъде предизвикан към по-нататъшна

еволюция на своите възгледи и научни идеи. По тази причина, въпреки

сериозните си изяви досега, включително и в своята монография, творчеството

на кандидата гл. ас. д-р Атанас Луизов е пожелателно да бъде значително по-

достъпно и по-публично. От тази гледна точка, препоръчително е да

популяризира творчеството си още по-представително и по-убедително чрез

изяви като:

1. Написването на учебници по основните водени дисциплини.

2. Ръководства на научно-изследователски колективи.

3. Издаване на книжни варианти на монографията и учебника.

Тези мои бележки не трябва да се възприемат като „критика“, а като

колегиална „препоръка“ и „насърчение“ по повод предстоящите му наши и

международни научни прояви.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гл. ас. д-р Атанас Луизов в качеството му на кандидат за академичната

длъжност „доцент“ отговаря на приетите препоръчителни научни и

наукометрични формални изисквания. Научната продукция на кандидата

съдържа резултати, представляващи научен и научно-приложни приноси;

насочена е към усъвършенстване на науката и в частност на маркетинга като

теория и практика; съдържа обобщения на резултати, получени чрез

изследователска дейност.

Нямам роднински връзки с кандидата. Познавам го като съвестен,

коректен и задълбочен изследовател, ценен и уважаван в академичната

общност.
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Гл. ас. д-р Атанас Луизов е признат изследовател и уважаван учен в

сферата на маркетинга. Въз основа на запознаването с предоставените научни

трудове, тяхната значимост, съдържащите се в тях научни и приложни приноси,

намирам достатъчни основания да предложа гл. ас. д-р Атанас Луизов да
бъде избран на академичната длъжност „доцент на Бургаски свободен
университет“ в областта на висшето образование 3.8 Икономика, научна
специалност „Маркетинг“ (Маркетингови комуникации и изследвания) .

Убеден съм, че заемането на академичната длъжност „доцент“ ще бъде

заслужено и ще даде добри възможности за бъдещо му научно творчество и

изяви като преподавател.

Ще си позволя да добавя, че с колегиална радост наблюдавам

израстването на моя бивш студент и сегашен млад колега гл. ас. д-р Атанас

Луизов, с когото и чрез когото Бургаски свободен университет със сигурност ще

израства чрез него в науката и преподавателската дейност.

Рецензент:
(проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев)

сряда, 29 ноември 2017 г.


