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                      СТАНОВИЩ Е 

        

От проф. д.т.н. Снежанка Грозданова, член на научно жури по заповед на Ректора 

на СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ, 

във връзка със защитата на Дамяна Иванова Цветанова, докторант 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 

Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната дейност 

и продукция на кандидата. 

 

I. Обща оценка на кандидата 

 Авторката на дисертационния труд Дамяна Иванова Цветанова е хоноруван 

асистент по Икономическа психология, Потребителско поведение и Психология на 

рекламата към магистърските програми „Организационно поведение и 

консултиране на организацията” и „Трудова и организационна психология” от 2005 

г. В периода 2006-2010 г. работи задочна докторантура по Психология на дейността 

(Икономическа психология) към Катедрата по социална, трудова и педагогическа 

психология при Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Участва в редица 

научно-изследователски проекти на национално и международно равнище. Прилага 

редица иновативни подходи както в изследователската си, така и в учебната си 

дейност. 

II. Оценка на научните и практически резултати и приноси на дисертацията 

      Предложеният дисертационен труд е самостоятелно проучване с теоретична и 

практико-приложна насоченост. Основните предимства на представената научна 

разработка могат да се обобщят по следния начин: 

1. Като използва интердисциплинарния подход, авторката  предоставя 
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психологически проучвания на престижното потребление в български 

контекст. В изследването си тя показва задълбочено познание за процесите, 

свързани с поведението на потребителите на пазара. Глобализацията води до 

размиване на националните и регионалните различия в потреблението и на 

престижни стоки, което позволява на авторката да обобщи концепции и 

емпирични проучвания, отнасящи се до други култури и с научна 

прецизност и точност да проверява валидността им в български условия. 

Новата икономика изведе отношенията с клиентите на преден план. Макар 

иновациите и процесите на управление на операциите да остават важни за 

стратегическия успех, настъпиха промени в баланса на силите и акцентът се 

измести от производителя към клиента. Днес потребителите по-скоро сами 

определят развитието на бизнеса, а не просто реагират на конюнктурата на 

пазара или на нуждите от продажби. В този смисъл настоящата разработка е 

особено актуална и полезна. 

2. Обективността на направените в дисертацията изводи, получените в нея 

резултати и направените препоръки се потвърждават от активното 

присъединяване на психологическите парадигми при анализа на 

престижното потребление. Съвместните усилия на изследователи от 

различни области на науката, в това число и изследванията и изводите на 

авторката, подпомогнат по-задълбоченото разбиране на взаимоотношенията, 

които установяват съвременните потребители със своите притежания.  

3. Получените на емпирично равнище резултати и изводите, направени въз 

основа на техния анализ, са полезни за социалната практика и имат принос 

при разкриването на механизмите на влияние на престижния мотив върху 

потребителското поведението на хората. Тъй като личностните 

детерминанти на престижното потребление са един недостатъчно проучен в 

български условия проблем, то дисертационният труд допринася за научното 

му изясняване, в съответствие със социалните потребности и променящата 

се бизнес среда.  

4. Потвърждавам и приносните моменти на дисертационния труд, посочени в 

автореферата.  
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5. Дисертационният труд отговаря и надвишава изискванията за този вид 

научни разработки. 

     III. Критични бележки и препоръки 

     Тъй като Дамяна Иванова е провела множество разностранни изследвания, 

мога да препоръчам, да се опита да ги обобщи и допълни в един цялостен 

практически наръчник, който ще бъде полезен не само за различните специалности 

на университета, но и ще го ползват производители и потребители на престижни 

стоки в страната.  

IV. Заключение  

Като се има предвид изложеното по-горе, моята оценка за кандидата е 

положителна и аз с убеждение подкрепям присъждането на образователна и научна 

степен „Доктор” на Дамяна Иванова Цветанова.

 
 
 
 
 
Член на журито:  

 
17 октомври 2011 г.               /Проф. д.т.н. Снежанка Грозданова/ 


