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На проф. д.ф.н. Крум Крумов, член на научно жури, назначено със заповед на 

Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, във връзка със защита на 

докторска дисертация на Дамяна Иванова Цветанова, за присъждане на образователна и 

научна степен „Доктор”. 

Шифър на научната специалност: 050621 – Психология на дейността 

(Икономическа психология), Катедра по социална, трудова и педагогическа психология 

при Софийски университет „Св. Климент Охридски”. 

Тема на дисертацията: „Личностни детерминанти на престижното  потребление”  

Научен ръководител: Проф. д.ф.н. Крум Крумов 

  

Представеният за защита дисертационен труд е посветен на научна 

проблематика, която макар основно да е ситуирана в границите на икономическата 

психология, има допирни точки с потребителското поведение, организационното 

поведение, социалната психология и психологията на личността. Именно това е 

мотивирало автора да реализира анализа си на различни равнища при използване на 

комплексни и взаимно допълващи се подходи. Основното, което прави впечатление, е, 

че проблематиката е изключително актуална и съвършено нова за България. 

Дисертационният труд е разработен на теоретично и емпирично равнище, като 

анализите са реализирани професионално и са доказателство за умението на автора да 

провежда емпирично изследване на всички негови етапи. В същото време те са и една 

демонстрация на висока писмена култура и елегантен научен стил.  

Теоретичната част на дисертационния труд е пространна и препраща към 

различни интерпретации на изследвания проблем, което разчупва анализа и го прави 

интересен за читателя. Въз основа на този анализ е изведена и теоретичната постановка 

на проблема. Тя е представена кратко и ясно, което, от своя страна, дава възможност за 

формулирането на ясни и точни хипотези. Реализираните емпирични изследвания са 

върху извадка от над 500 души, което само по себе си говори за сериозността на труда. 

При анализа на резултатите авторът ясно и точно е описал кои от неговите хипотези се 

доказват и кои се отхвърлят като несъстоятелни. При реализацията на емпиричното 

изследване е използван нов за българските условия инструментариум, чиято адаптация 

е от полза са социалната практика. Научният апарат, включен в анализите, е необходим 



и достатъчен. 

Авторефератът адекватно отразява дисертационния труд, а приносите, 

представени в неговия край, са прецизно формулирани и вярно визират най-значимите 

за науката и социалната практика аспекти от реализираното теоретико-емпирично 

изследване. Не може да не се посочи и впечатляващият брой публикации на 

докторанта, което е сериозно доказателство за неговите безспорни научни качества. 

Като имам предвид научните достойнства на представената за защита докторска 

дисертация, аз я оценявам високо и с увереност предлагам на научното жури да гласува 

за присъждане на научната степен „Доктор” на Дамяна Иванова Цветанова. 

 

 

 

     ЧЛЕН НА ЖУРИТО: 

17.10.2011 г.                                                                     /Проф. д.ф.н. Крум Крумов/ 
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