
                                                СТАНОВИЩЕ 

от проф., д-р Румяна Борисова Милкова, назначена за член на научно жури 

със заповед на Ректора на Шуменския университет „Епископ Константин 

Преславски“ № РД-16-082 от 23. 06. 2014 г., на конкурс за заемане на 

академичната длъжност „професор“, в Област на висшето образование 3. 

„Социални, стопански и правни науки“, Професионално направление 3. 2. 

Психология (Психология на управлението и Екстремална психология), на 

кандидата доц., д. ик. н. Красимир Марков Марков от ШУ „Еп. К. 

Преславски“, Педагогически факултет, Катедра „Педагогика и управление 

на образованието“. 

                        Конкурсът е обявен в ДВ, бр. 36 от 25. 04. 2014 г. 

I. В обявения конкурс доц., д. ик. н. Красимир Марков   участва със 

следните научни трудове: 

1. Монографии- 2 бр.  

1. 1. Марков, К., Психология, управление, организация, ИВИС, Велико 

Търново, 2014, ISBN  987-954-2968-82-5 

     В съдържателен план монографията се състои от предговор и седем 

глави. Всяка глава завършва със списък на ползваните литературни 

източници. 

1. 2. Марков, К., Екстремални ситуации и психика, ИВИС, Велико 

Търново, 2014, ISBN  978-954-2968-86-3 

      Монографията се състои от предговор и четири глави. 

2. Учебници и учебни пособия- 5 бр. 

2. 1. Марков, К., Лидерство и формиране на екипи, ИК при НВУ „В. 

Левски”, Велико Търново, 2014, ISBN 978-954-753-205-2 

      Учебникът е структуриран в осем глави, всяка от които обхваща 

определени елементи от изследването на проблема за лидерството и 

формирането на екипи. 



2. 2. Марков, К., Социална психология, УИ „Еп. К. Преславски“, Шумен, 

2014, ISBN  978-954-577-839-1 

      Учебникът е структуриран в седем глави, всяка от които обхваща 

определени елементи на психологическото познание. 

2. 3. Марков, К., Екстремална психология, ИК при НВУ „В. Левски“, 

Велико Търново, 2013, ISBN 978-954-753-132-1 

       Учебникът е разработен в осем глави. 

2. 4. Марков, К., Конфликтология,  ИК при НВУ „В. Левски“, Велико 

Търново, 2013, ISBN 978-954-753-131-4 

      В съдържателен план учебникът се състои от предговор и шест глави. В 

началото на всяка глава са посочени уменията, които студентите ще 

придобият след усвояване на материала. Всяка глава завършва с въпроси за 

самостоятелна подготовка и списък с актуални литературни източници за 

допълнително подготовка. 

2. 5. Марков, К., Психология, УИ „Еп. К. Преславски“, Шумен, 2013, ISBN  

978-954-577-778-3 

      Учебникът е структуриран в седем глави, всяка от които обхваща 

определени елементи на психологическото познание. 

       Приемаме всички предложени трудове за рецензиране, тъй като те 

показват процеса на творческото израстване на доц., д. ик. н. Красимир 

Марков като автор, изследовател и педагог. Считаме, че предоставените 

материали, както по параметри, така и по обхват на темите, брой и обем са 

напълно достатъчни за тематиката и спецификата на обявения конкурс. 

Правят приятно впечатление разнообразието на темите, както в 

монографиите, така и в статиите.   

      39 на брой са статиите и  научните доклади, представени на различни 

форуми. Анализът им показва, че авторът притежава сериозна подготовка 

в областта на разглежданите проблеми, владее отлично научния апарат, 

свободно борави с основния понятиен апарат, използван в публикациите. 



      В статии и доклади на научни конференции, публикувани в пълен 

текст, доц., д. ик. н. Красимир Марков   разработва въпроси, свързани с 

подбора и разпределението на ръководителите; проблемите на 

стратегическия анализ; организационни подходи на управление на 

подразделенията в екстремални ситуации; определяне на целите като етап 

на стратегическото планиране. 

       В тези свои публикации проличава компетентността и високата 

ерудиция на кандидата, търсенето и избора на най-точните и верни 

проблеми, разработването на подлежащи на съвременна интерпретация 

психологически въпроси и проблеми. 

II. Обща характеристика на научно-изследователската, научно-

приложната и педагогическа дейност на кандидата 

      От анализа на депозираните научни трудове е видно, че доц., д. ик. н. 

Марков работи упорито в няколко взаимно свързани научни направления. 

Те, от своя страна, му предоставят възможността да се изявява като автор, 

изследовател, психолог с отлични преподавателски умения и подходи. 

Редом с това, той е и популяризатор на водещи идеи в областта на 

екстремалната психология, конфликтологията, общата теория на 

лидерството, психологията на управлението. 

III. Оценка на професионално-психологическата подготовка и дейност 

на кандидата  

      Нивото на предложените за рецензиране материали е на високо ниво. 

Стилът и използваният език са научно верни, точни, адекватни на 

разглежданите тематики. Налице е психологическа компетентност, научна 

осведоменост, умения да се борави със сложния понятиен апарат на 

психологията на управлението и екстремалната психология. Проличава 

високата обща и професионална култура на доц. Марков.  

IV. Основни научни резултати и приноси 



      Приемам, че насочеността на изследванията на доц. Марков открояват 

научните му приноси в следните области: 

1. Изследвано е влиянието на екстремалните ситуации върху психиката и 

възможностите за действие върху пострадалите от тях и участващите в 

аварийно-спасителните работи в две направление- за преодоляване на 

стреса от случилото се и за повишаване на психичната готовност за 

ефективно ликвидиране на последствията от произтеклите събития.  

2. Анализиран е международен опит за организация и управление на 

дейностите в екстремални ситуации с внимание в организационните, 

управленските и психологическите аспекти на участието на 

подразделенията на армиите в Европейския съюз и нормативната уредба за 

участието на въоръжените сили в ликвидирането на последствията, с 

особено внимание на ръководството на психичната подготовка за тази 

дейност. 

3. Получени са нови знания и е направен анализ на отношението „личност-

ситуация“, както в екстремална ситуация, така и в ситуация на 

организационна промяна.  

4. Разкрити са особеностите на вътрешно-личностовия конфликт с акцент 

върху ролята на защитните механизми на личността като фактор за 

справянето й с конфликтна ситуация. 

5. Осъществен е обстоен теоретичен анализ на класическите и съвременни 

теории за лидерството и са изведени възможните добри практики в 

различните направления, позволяващи успешно формиране и развитие на 

екипи. 

6. Изследвани са редица аспекти на психичната регулация на поведението, 

свързани с преодоляването на първична и вторична стресова реакция и 

проява на посттравматичното стресово разстройство. 

      Изведените приноси са само част от дългогодишната научно-

преподавателска и изследователска дейност на доц., д. ик. н. Красимир 



Марков Марков. Те пряко кореспондират със съвременната 

психологическа  наука и практика и, по-конкретно, с организацията и 

управлението на дейностите в екстремални ситуации във всичките им нива 

и аспекти. Монографичните произведения, както учебниците и учебните 

помагала се използват активно в процеса на обучение в ШУ „Еп. К. 

Преславски“ (Педагогически и технически факултети), НВО „Васил 

Левски“ Велико Търново и Факултет „Артилерия, ПВВ и КИС“ на НВО в 

гр. Шумен, на бъдещи бакалаври, магистри, специализанти и докторанти. 

VI. Оценка, в каква степен приносите са дело на кандидата  

      Всички представени публикации, въпреки богатата им палитра, са в 

областта на обявения конкурс за професор по психология. Техният анализ 

дава обективна и вярна  оценка на постиженията в областта на науката и 

психологическата практика на доц., д. ик. н. Красимир Марков. 

Публикуваните материали са в резултат на самостоятелната му творческа 

дейност. Те са резултат от големия практически опит, солидната 

теоретична подготовка и познаването на изследваната психологическа 

проблематика. 

VII. Лични впечатления 

      Познавам доц., д. ик. н. Красимир Марков от десетки години- като 

изследовател, експерт, преподавател и научен работник с висок авторитет 

и име сред психологическата общност, както във военните, така и в 

цивилните среди. Работи упорито в областта на конфликтологията, 

екстремалната и организационната психология,   в областта на 

организацията и управлението на дейността в екстремални ситуации,  

както като теоретик, така и като експерт-практик. Имам трайни 

впечатления за неговата компетентност, ерудиция, трудолюбие и 

подготвеност от съвместната ни дейност в катедра „Психология“ при ПФ 

на ШУ „Еп. К. Преславски“, на която той дълги години бе ръководител.  



Притежава сериозни умения за общуване и контакт, както с колегите, така 

и със студентите.    

VIII. Заключение 

      Въз основа на посоченото по-горе, считам, че единственият кандидат 

по обявения конкурс за академичната длъжност „професор“  доц., д. ик. н. 

Красимир Марков Марков отговаря напълно на ЗРАСРБ, Правилника за 

прилагане на ЗРАСРБ, Правилника за развитието на академическия състав 

на ШУ „Еп. К. Преславски“.  

      Поради всичко това, моята оценка за заемане на обявената по конкурса 

академична длъжност „професор“ от доц., д. ик. н. Красимир Марков 

Марков  е положителна. 

X. Оценка на кандидата 

     Постигнатите научни резултати и професионалната дейност ми дават 

основание, убедено да препоръчам на уважаемото Научно жури да даде 

положителна оценка на кандидатурата и да предложи на Факултетния 

съвет на ПФ на ШУ “Еп. К. Преславски“ да избере доц., д. ик. н. Красимир 

Марков Марков за професор  в  Област на висшето образование 3. 

„Социални, стопански и правни науки“, Професионално направление 3. 2. 

Психология (Психология на управлението и Екстремална психология).  

 

18. 07. 2014 г.                            Изготвила становището: 

Гр. София                                                     (Проф., д-р Румяна Милкова) 


