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СТАНОВИЩЕ 
 

от доц. д-р Юрий Янакиев  
на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност: 

„доцент” по област на висше образование:  
3.2. Психология (Социална психология на училищното образование), 

обявен от Бургаски свободен университет за нуждите на Департамента за информация и 
повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет 

 
В конкурса за ‘доцент’, обявен в Държавен вестник, бр. 99 от 17.12.2019 г. обявен от 

Бургаски свободен университет за нуждите на Департамента за информация и повишаване 
квалификацията на учителите при Тракийски университет, като кандидат участва ас. д-р Дончо 
Стоянов Донев от Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите 
при Тракийски университет – Стара Загора.  

 
1. Общо представяне на получените материали 
За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат ас. д-р Дончо 

Стоянов Донев от Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите 
при Тракийски университет – Стара Загора. 

 
Представеният ас. д-р Дончо Стоянов Донев комплект материали на електронен носител 

е в съответствие с Правилника за развитие на академичния състав на Бургаски свободен 
университет, и включва следните документи: 

- молба по образец до ректора за допускане до участие в конкурс 
- автобиография по европейски формат 
- дипломи за образователно-квалификационна степен ‘магистър’ - оригинал с 

приложение 
- диплома за образователна и научна степен ‘доктор’ - оригинал; 
- списък на научните трудове 
- справка за изпълнение на минималните национални и допълнителните 

факултетни изисквания 
- анотации на материалите по чл.65 (1) от ПРАСПУ, включително самооценка на 

приносите 
- декларация за оригиналност и достоверност на приложените документи 
- държавен вестник с обявата на конкурса (копие) 
- удостоверение за трудов стаж 
- документи за учебна работа 
- документи за научноизследователска работа 
- други документи 
 

Ас. д-р Дончо Стоянов Донев участва в конкурса с: 2 самостоятелни монографии; 1 
студия; 13 статии от които 4 бр. като самостоятелен автор и 9 бр. в съавторство. Кандидатът е 
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представил списък със следните цитирания: 1 в монография; 14 в нереферирани статии и 2 в 
реферирани научни списания. Д-р Донев е представил и едно учебно помагало.  

 
2. Кратки биографични данни  
Участникът в конкурса ас. д-р Дончо Стоянов Донев заема длъжността Заместник-

директор на Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите при 
Тракийски университет от 2020г. Последователно работи като хоноруван преподавател (2015-
2019) и асистент (2017-2020) при същия работодател. Трупа професионален опит по 
специалността в центрове, фирми и фондации от 2007г. Защитава докторат по „Социална 
психология“ във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ през 2014г. 
Кандидатът е с две магистратури - по „Социална психология“ към Великотърновски 
университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и по „Икономика на търговията“ към Икономически 
университет – Варна.  

 
3. Обща характеристика на дейността на ас. д-р Дончо Стоянов Донев 
Оценка на учебно-педагогическа дейност  
Ас. д-р Дончо Стоянов Донев покрива необходимата аудиторна учебна ангажираност, 

посочена от законодателя като необходима за обявяване на конкурс за заемане на академична 
длъжност „доцент”. Той преподава по учебните дисциплини Социална психология, Групово 
психологическо консултиране, Структура на тренинга и групова динамика, Когнитивна 
психология, Психология (обща, възрастова и педагогическа) и Психолого-педагогическа 
диагностика.  

Оценка на научната и научно-приложна дейност на кандидата 
Представената от участника в конкурса справка на публикациите красноречиво говори 

за качеството на научна активност на aс. д-р Дончо Донев. Никой от посочените материали не 
са използвани при защитата на ОНС „доктор“.  

Изследователската дейност на кандидата е разнообразна. В по-голямата си част тя е 
ориентирана в три основни направления: първото от тях е в пространството на социалната и 
когнитивна психология, второто направление  е в социална психология на училищното 
образование; третото – към адаптиране и прилагане на библиотерапевтичния подход в 
българските библиотеки. В част от представените за участие в конкурса статии и доклади от 
aс. д-р Дончо Донев е единствен автор.  

 
4. Приноси 
Считам, че представената научната продукция на ас. д-р Дончо Стоянов Донев е актуална, 

отразява съвременни виждания и подходи както в обучението така и в научно-
изследователската дейност, което от своя страна води до значимост на получените в резултата 
на изследователската му дейност постижения.  

 
5. Критични забележки и препоръки  
Препоръчвам на ас. д-р Дончо Стоянов Донев да продължава да развива притежавания 

научно-изследователки потенциал и да публикува в международни издания, включени в 
световните бази данни.  
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5. Лични впечатления 
Кандидатът се е доказал като разпознаваем специалист в областта на социалната 

психология. Той е преподавател с впечатляващ професионален опит. В работата си проявява 
лидерски умения и отговорност към колегите.  

 
Заключение 
На основание на гореизложеното считам, че ас. д-р Дончо Стоянов Донев отговаря на 

наукометричните показатели за заемане на академичната длъжност „Доцент“ съгласно 
Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на Бургаски свободен 
университет, които са в съответствие с обявения конкурс в ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г. В 
разгледаната от мен научна продукция не се установи плагиатство.  

След обстойно запознаване с научно-преподавателската дейност и продукция на ас. д-
р Дончо Стоянов Донев основателно давам своята положителна оценка за избор на ас. д-р 
Дончо Стоянов Донев за академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 
3.2. Психология (Социална психология на училищното образование).  

28.03. 2020 г.      Рецензент:  
гр. Пловдив      (доц. д-р Юрий Янакиев) 


