СТАНОВИЩЕ

ОТ ДОЦ. Д-Р НЕДЕЛЧО СТОЙЧЕВ
Ректор на Академията на МВР

ЗА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ НА Д-Р ВАЛЕРИ ДИНЕВ ТОДОРОВ
Участник в обявения в ДВ бр.10 от 05.02. 2016 г. конкурс за „ доцент” от област
на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки”, професионално
направление 3.2. „Психология”, научна специалност „Психология на дейността”,
учебни дисциплини „Професионална/полицейска психология”, „Организационна
психология”, „Психология на управлението”, „Криминална психология” и „Психология
на разузнавателната дейност” в катедра „Психология и управление на полицията” на
факултет „Полиция” при АМВР

Д-р Валери Динев Тодоров е завършил магистърска степен по психология в СУ
„Св. Климент Охридски” през 1992 г. От 2010 г. е доктор по психология след успешна
защита на дисертация на тема „ Описание на личността чрез лексикалните средства на
българския език”. Професионалното му развитие като учен и преподавател по
психология минава основно през Института по психология при БАН, Институт по
психология – МВР и АМВР, където е заемал различни научни, преподавателски и
ръководни длъжности.
Професионалната биография и научната продукция на д-р Тодоров позволяват
да се подчертае неговият системен интерес към емпиричното изучаване на различните
аспекти на личността и нейните социални изяви. Тази устойчива изследователска
нагласа може ясно да се проследи в неговите научни публикации и в цялостната му
дейност на учен и преподавател. Сериозен принос д-р Тодоров има в организирането и
провеждането на редица научно-изследователски проекти, насочени към съзваване на
диагностични методи и научно обосновани подходи за повишаване на мотивацията и
ефективността на службите в МВР.
Д-р Тодоров е представил за рецензиране 12 научни разработки с общо 586
страници – една монография, едно учебно пособие, една студия, една глава от гнига и
осем статии.
Всички представени научни разработки изцяло се отнасят към тематичната
област на обявения конкурс и съдържат приноси за обогатяване както на методологията

на психологичната теория и практика, така и на полицейската, оперативната и
криминалната психология като учебни дисциплини.
Рецензиране научни публикации от д-р Тодоров се характеризират с висок
научен стил на изложението, прецизно боравене с понятията и креативен анализ и
интерпретация на изследователските данни. От друга страна, научната продукция на
кандидата показва широката му обща култура и високата му професионална ерудиция,
които допринасят за практическото приложение на безспорните му качества като
експерт в областта на приложната психология.
Д-р Тодоров е един от малкото български психолози, които имат забележимо
присъствие в международния научен печат – има публикувани в съавторство четири
статии и една глава от книга. Това е ясен знак за високата научна стойност на неговите
публикации, както и за актуалността на изследователските проблеми, представени в
тях. В подкрепа на това е и справката за цитирането му като автор в международни
издания – общ брой цитирания – 296, от 2011 до сега – 251 пъти.
Анализът на предсдтавените от д-р Тодоров научни трудове показва, че в тях
има беспорни приноси от емпирично и теоретично естество. Тези приноси могат да
бъдат групирани в две основни направления:
Приноси към обогатяване на психологичната наука, относно динамиката
на различни социално-психологични феномени в съвременното българско
общество.
Такива са емпирично изведените факти и тенденции за промените в стереотипа
на националната идентичност; ефектите на прехода върху здравето и благополучието в
зависимост от половите роли; крос-културната валидност на индикаторите за публично
възприемане на науката; предсказване на груповите стереотипи чрез изследване на
структурните отношения на обществени групи.
Приноси към развитието на психологията в МВР.
Д-р Тодоров е адаптирал българска версия на метода за диагностика на
организационните предпоставки за неетично поведение на полицейски служители на
Клокарс, Ивкович, Харвър и Хаберфелд. Систематизирал е социално-психологични
насоки за подобряване на обществения облик на полицията въз основа на национално
представително емпирично изследване. В монографията си е обосновал единадесет
принципа на убеждаващо въздействие и е формулирал конкретни стъпки за тяхното
приложение. Обобщил е основните направления и тенденции в психологичните
изследвания на тероризма след края на Студената война и е систематизирал
психологични предпоставки за въвличане в терористична дейност и радикализация.
Идентифицирал е пречки в ежедневното общуване и е разработил подходи за тяхното
предоляване чрез анализ и подобряване на индивидуалния разговорен стил.
Обобщените и анализирани теоретични и емпирични данни в научните
разработки на д-р Тодоров са съществена част от учебните дисциплини в АМВР по

„Полицейска психология”, „ Криминална психология”, „Организационна психология”,
„ Противодействие на престъпностто и охрана на обществения ред”, „Гранична
полиция” и др. и се ползват активно в учебния процес.
В заключение може да се посочи, че представените за рецензиране научни
трудове от д-р Валери Динев Тодоров отговарят на изискванията на чл. 24(1) от
ЗРАСРБ и чл. 53 от Правилника за неговото прилагане.
Оценката ми за научната продукция, научноизследователската и
преподавателската дейност на д-р Валери Динев Тодоров, кандидат за заемане на
научната длъжност „ДОЦЕНТ” в конкурс, обявен в ДВ бр.10 от 05.02. 2016 г. конкурс
за „ доцент” от област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни
науки”, професионално направление 3.2. „Психология”, научна специалност
„Психология на дейността”, учебни дисциплини „Професионална/полицейска
психология”, „Организационна психология”, „Психология на управлението”,
„Криминална психология” и „Психология на разузнавателната дейност” в катедра
„Психология и управление на полицията” на факултет „Полиция” при АМВР е
„ПОЛОЖИТЕЛНА”.
Предлагам на уважаемото научно жури д-р Валери Динев Тодоров да бъде
избран да заеме академичната длъжност „ ДОЦЕНТ” в катедра „Психология и
управление на полицията” на факултет „Полиция” при АМВР.

09.06. 2016 г.
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