
РЕЦЕНЗИЯ 

за научните трудове, учебната и академична дейност на Соня Борисова Илиева, 

кандидат в конкурс за получаване на академичната длъжност „професор“  в 

Област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата 

(Социология) 

от доц. д-р Владимир Стефанов Дулов, катедра „Връзки с обществеността“, 

Правно.исторически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград 

 

1. Общи сведения за кандидата 

Соня Илиева е родена на 03.03. 1955 година. Завършва висшето си образование 

през 1979 година, специалност „Педагогика“ в Софийски Университет „Св. Климент 

Охридски“. През 1996 година завършва магистърски курс по специалност 

„Политически науки“ във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. 

През 2001 година защитава дисертация на тема „Референдум и демократичен процес“ в 

ИС по социология при БАН и получава звание доктор по социология. На 19 март 2014 

година и е присъдено научно звание „доктор на науките“, след защита на дисертация 

на тема „Дългосрочно прогнозиране в социалната сфера чрез метод Делфи”, по научна 

специалност 05.11.01 социология ,от професионално направление 3.1. „Социология, 

антропология и науки за културата”. 

От 2004 година Соня Илиева заема научната позиция доцент в Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски“. 

2. Учебна и академична дейност 

Учебната дейност на Соня Илиева е широкообхватна, отговаря на 

декларираните от нея интересите и изследователски намерения , но в същото време е 

добре структурирана в съответствие с нейната научна и педагогическа компетентност. 

В ОКС „Бакалавър“ тя преподава социология, управление на социално-

педагогическите институции, социални изследвания, формиране на социални 

умения,социална защита и социално законодателство, организация и управление на 

социалните дейности, социална рехабилитация, социална администрация, социално 

планиране. В ОКС „Магистър“ съответно тя чете курсове по социология,, приложна 

социология и социални изследвания, социална защита и социално законодателство, 

социални дейности в регионалната социална защита, прогнозиране, планиране и 

моделиране на социалните дейности, иновации в социалната работа, политики за хора 

с увреждания, политики към изоставените лица. 

Соня Илиева е разработила цялостната учебна документация по тези курсове. 

Прави впечатление, че кандидатката не ограничава своята педагогическа 

активност единствено в областта на теорията или емпиричните изследвания, а 

проектира курсовете си в целия диапазон от теоретичната социология, през методиката 

и техниката на емпиричните изследвания, до конкретното приложение на 

социологическите знания и изследователски резултати в практиката на социалните 

дейности. 



Соня Илиева участва в организацията и цялостното осъществяване на 13 

емпирични социологически изследвания като ръководител и член на изследователския 

екип. 

Кандидатката взема участие в изготвянето на институционални документи на 

ШУ „Константин Преславски“ – доклади за  институционална акредитация, доклади-

самооценки на професионални направления, нормативни документи. 

Кандидатката участва в 4 национални проекта, един регионален и 6 

институционални като ръководител и член на екипа. 

Соня Илиева ръководи 5 магистърски  и един докторски проект. Консултирала е 

3 докторски дисертации, рецензирала е една докторска дисертация. Извършвала е 

експертна и консултантска дейност за НПО по три проекта: „Социално включване на 

незаети млади хора“, 2007 г. в гр. Шумен, проект на ФАР, програма „Развитие на 

гражданското общество“ – „НПО – реализиране на социални услуги в контекста на  

Европейската практика“, проект по Оперативна програма на община Шумен „Развитие 

на човешките ресурси“ – „ За по-добро бъдеще на децата на гр. Шумен“. 

Соня Илиева участва в три неправителствени организации: Национален 

браншови синдикат ВОН към ШУ „Константин Преславски“, Национална асоциация 

„Жени в науката“., Съюз на учените в България, секция „Социологически науки“. 

3. Оценка на научната продукция на кандидата 

Научната продукция на Соня Илиева е изключително богата, широкообхватна и 

се характеризира с дълбочина на научния интерес и изследователските намерения, 

както и с непосредствен изход към социалната практика и  решаването на конкретни 

проблеми. Публикациите на Соня Илиева многократно надхвърлят необходимия за 

успешен конкурс минимум както в количествен (като обем), така и в качествен (като 

научен принос, иновативност, обогатяване на теорията, наоучно-изследователски 

резултати и практически ефект) аспект . 

 За периода, отнасящ се към условията на конкурса Соня Илиева е издала 11 

монографии, а освен това е публикувала текста на защитената от нея докторска 

дисертация. Тематичните кръгове, в които се простират текстовете на монографиите, 

написани от Соня Илиева са: теоретична социология, социално прогнозиране, 

социални отношения и комуникации, социология на политиката, социална работа.  

 Освен това, Соня Илиева е автор на 7 броя учебници и учебни помагала, 1 

студия, 23 статии, 26 доклада пред научни конференции в България, 4 в чужбина. 

 Прави впечатление, че като цяло съдържанието на тези публикации 

представлява едно ясно структурирано творчество, при което е осъществена взаимната 

връзка и обусловеност на теоретичните търсения, емпиричните изследвания и 

конкретните потребности на социалната практика.  

 Тези изводи се подкрепят и от списъка на цитиранията на трудовете на Соня 

Илиева – общо 18 на брой. 

 Сред обилния списък от монографии, публикувани от Соня Илиева се открояват 

няколко произведения, които имат структуроопределящо значение за оценка на 

нейната научна продукция. На първо място бих посочил: „Перспектива за приложение 

на метод Делфи в социалната сфера“, Изд. Марин Дринов БАН, 2014 година. 



Трудът има изключително социологическа насоченост и разглежда 

приложението на метода Делфи именно в широк контекст на социалното 

прогнозиране, като допълнение към съществуващия изследователски 

инструментариум. 

В този план ще подчертая основното достойнство на разработката, представена 

от Соня Илиева. Тя не само отразява практически приложната страна на един метод, но 

навлиза в същността на философията на социалното познание – интерпретацията и 

прогнозирането на бъдещето. В съответствие с концепцията на книгата методът Делфи 

вече не е представен като уникална изследователска процедура, а в контекста на една 

цялостна традиция в изследването на бъдещето.   

 Иновативният характер на този труд се състои в това, че той третира по нов и 

оригинален начин един изключително важен за социологията проблем – социалната 

промяна. Като правило еволюционните процеси в обществото могат да бъдат 

достатъчно ясно и прецизно изследвани с наличния изследователски инструментариум 

на социологията. Истинско предизвикателство обаче представляват „прекъсванията“ в 

континуума, качествените скокове в динамиката на обществените процеси, които 

излизат отвъд възможностите на стандартните стратегии за системно моделиране. 

Именно тогава се налагат други парадигми и други изследователски техники. 

Социялната промяна и дифузията на иновациите представляват процес, който в голяма 

степен зависи от вътрешната динамика на експертното знание, от начините по които то 

се превръща в институционален фактор и влияе върху системата за вземане на решения 

в обществото. 

Бих искал да посоча още един аспект, в който монографията на Соня Илиева 

представлява нов и ценен принос, а именно съотношението между количествен и  

качествен подход  в емпиричните изследвания. Качествените по своя характер оценки 

на експертите могат да бъдат подложени на математическа обработка, да влязат в 

основата на нови по съдържание математически модели и да бъдат представени на 

едно различно мета-равнище, изразяващо не толкова моментния разрез на определена 

социокултурна ситуация, а именно нейните тенденции за развитие в бъдеще. В това 

отношение разработката на Соня Илиева прави първи стъпки към разработката на 

иновационен методологически подход към изследването на социалната динамика и 

социалната промяна. 

Достойнство на подхода, изложен в монографията, представлява 

осъществяването на принципа за цялостен, системен, комплексен подход на 

разглеждания обект, универсалната взаимовръзка и взаимна зависимост между 

елементите на социалната действителност, зависимостта на обекта от външни фактори 

и вътрешни изменения.  

Една от важните черти, на метода Делфи, върху която набляга авторката 

представлява неговата интерактивност. Обичайната социална практика (особено 

нашата) демонстрира изключително низко равнище на съгласуваност на оценките на 

различни социални явления  в експертните среди съществува, която може да бъде 

обяснена с действието на политически, идеологически, когнитивни, социокултурни, 

конюнктурни и други фактори. В разработката на Соня Илиева методът Делфи 



представлява инструмент за установяване на съгласуваност между експертите и 

постигане на максимална ефективност при използуването на експертния потенциал.  

Това е изключителна актуално за България, където политическата нестабилност 

и характерът на политическата култура обуславят обстоятелството, че всяка  
обществена сфера се ръководи от временни или преработени планове и програми, 

които са свързани с конюнктурни, идеологически или пропагандни мотиви, които в 

немалко случаи си противоречат. В своята книга Соня Илиева демонстрира 

технологията на прогнозиране на ниво социална организация – системата на 

социалните дейности в България, която се обозначава като социална сфера, Анализира 

се перспективата за прилагането на Метод Делфи в социалната сфера на България, 

която да легитимира устойчиви стратегии, относително независими от политическата 

конюнктура. 

Предлага се модел за прилагането на Метод Делфи, като един от най-

ефективните методи за дългосрочно прогнозиране в социалната сфера на обществото, 

чрез който могат да се реализират прогнози с максимално възможна обективност, 

достоверност и точност, ефективни политики и идентифициране на проблеми в 

сферата, чието решаване рефлектира върху цялата обществена система.   

Смятам, че дефинираната цел: „Да се систематизира, анализира и обобщи 

научната информация за еволюцията на Метод Делфи от институционален до глобално 

приложим метод с оглед   теоретичното обезпечаване перспективата му за ефективно 

приложение в социалната сфера на България и неговото качествено обогатяване.“ е 

постигната в максимална степен. 

В монографията „Метод Делфи“, издадена през 2011 година, изд. „Фабер“ са 

изведени методологичните принципи, формиращи основата за социалното прогнозиране:  

 Единството между теоретично и емпирично - Показва логиката, пътя за 

добиване на социологическо познание относно изучавания метод. 

Съществуващата теория за Метод Делфи е модел на знание, което може да 

се провери чрез емпирично изследване на фактите от практиката на живота.   

 Единство на обективно и субективно - Позволява да се изследва и обясни 

социалната деайствителност. Чрез него се дават знания и идеи, че 

действителността съществува обективно и  част от тази действителност 

може да се регистрира освен чрез сетива и по абстрактен път на мислене, 

особено когато това е свързано с бъдещата социална действителност и става 

чрез методът за дългосрочно прогнозиране Делфи. 

Достоверността и научната обоснованост на получените научно-

практически резултати са обезпечени чрез: 

 основаването на експертните анализи върху фундаментални научни положения 

на теорията, свързана с  Метод Делфи; 

 комплексността при подбора на изследователските методи; 

 сравнителен анализ на получените резултати, съпоставимост на получените 

данни с практиката, чрез допълнителни представителни социологически 

изследвания. 

Теоретическата значимост на тази по-ранна монография се състои в: 



- Представяне развитието на идеите и практиките за дългосрочното 

прогнозиране. 

- Систематизиране на теоретичните представи за  Метод Делфи като техника 

за дългосрочно прогнозиране. 

- Формулиране на конкретната роля  на Метод Делфи като средство за 

дългосрочно прогнозиране в различни обществени сфери, на национално и 

глобално ниво. 

- Извеждане на теоретични изводи за ефективността на Метод Делфи от 

гледна точка на неговото глобално прилагане за над 60 тодишен период.  

- Прилагане на специфична методика за пробиране на Метод Делфи в 

български условия и установяване перспективата му за приложение в 

социалната сфера на обществото. 

- Аргументиране класификация на Метод Делфи от гледна точка на неговата 

приложимост. 

- Показване на Метод Делфи в констелацията му с останалите футурологични 

методи. 

- Разглеждане на Метод Делфи в чисто социологически ракурс, от гледна 

точка на определени теории и категорилано-понятийния апарат на науката. 

Практическата значимост на монографията се състои в: 

- Учебно реализиране на  класически (конвенционален) Делфи, с оглед 

пробиране на възможността далгосрочно да се прогнозира чрез него в 

социалната сфера. 

- Извеждане на силни слаби страни на метода, както и възможности за 

развитие, в практическата му реализация на български терен. 

- Провеждане допълнителни проучвания свързани с бъдещо развитие на 

рискови социални групи в България, които потвърждават практическата 

резултатност на метода. 

- Обосноваване на Модел с Пътна карта за практическото въвеждане и 

перспективното прилагане на Метод Делфи в социалната сфера на България. 

Важно значение за интерпретацията на научното творчество на Соня Илиева 

има нейната монография „Полипарадигмалност на социологията като наука, изд. 2010 

г. В тази книга е извършен задълбочен анализ на теоретичната структура на 

социологическото знание и са интерпретирани различните подходи в изграждането на 

социологическата теория. Соня Илиева обосновава необходимостта от парадигмален 

подход за разбиране на социологическата наука, детайлно описва същностните черти и 

функциите на парадигмата. 

От гледна точка на парадигмалното разбиране в науката авторката разграничава 

схоластическото познание, което се характеризира с представата за природата и 

обществото като цялост, поддаваща се на осмисляне с помощта на кодове, чиято роля 

играят митовете, мистичните представи, априорното знание.  

Според нея системният принцип в научното познание предполага, че 

изследователят  представя изучавания обект /природен или обществен/ в неговата 

цялост, образувана от взаимодействието между  различните елементи и се ръководи от 



идеята, че промяната на типа взаимодействие между елементите на системата води до 

промяна на нейното качество. Така светът се представя като сложна макросистема.  

Тя твърди, че при диалектическото мислене се акцентира върху това, че всяко 

явление в природата и обществото постоянно се променя, намира се в процес на 

“самодвижение”, то е вътрешно противоречиво и носи в себе си противоположни 

начала. Развитието на природните и обществени явления се извършва по обективни 

закони – общи и присъщи на природата и обществото, а също и по специфични, 

свойствени само на една сфера от реалността.  

            Според нея диатропическият метод за обяснение на познанието в науката е 

основан на допускането на възможността за осмисляне на обществените явления в 

качеството им на реални, непритежаващи  точно детерминирани постоянно действащи 

закони, преминаващи през такива процеси /флуктуации/, които предопределят появата 

на качествено нови признаци, смяна на векторите и закономерностите. 

            Соня Илиева подчертава, че понятието парадигма е необходимо да бъде 

отграничавано и от други понятия като догма и доктрина, независимо от това, че “на 

пръв поглед” има смислово сходство между тях. Догмата е  положение, за което 

липсват доказателства и приеманетото й е на вяра, без оглед на конкретните 

исторически условия. А доктрината е политическо, философско или др. учение, теория, 

политическа програма 

  В книгата детайлно са анализирани възгледите на Т. Кун за ролята на 

парадигмата в научното познание и структурата на научните революции. 

Обобщавайки, авторката най-общо определя три аспекта на парадигмите като: 

 най-обща картина на рационалното устройство на природата и светоглед; 

 дисциплинарна матрица, характеризираща съвкупност от убеждения, ценности, 

технически средства и т.н., които обединяват специалистите от дадено научно 

общество; 

 общопризнат образец, шаблон за решаване на задачи.  

Тя твърди,че конфликтите на парадигмите в периодите на научните революции 

– това са преди всичко конфликти между различни ценностни системи,  различни 

способи на за измерване и наблюдения на явленията, различните практики, а не само 

на различните картини на света. 

Според Соня Илиева по отношение на всяка парадигма, може да се намерят 

аномалии, които се отбелязват като допустими грешки  Когато се натрупат достатъчно 

данни за значими аномалии, противоречащи на „текущата” парадигма,  научната 

дисциплина преживява криза - изпробват нови идеи, които до този момент може би не 

са взимани под внимание или даже не са били отбелязвани; формулира се нова 

парадигма, която приобщава към себе си свои последователи и започва  битка между 

последователите на новата парадигма и старата парадигма. Когато научната 

дисциплина сменя една парадигма с друга, това е научна революция или смяна на 

парадигмите. 

   Важна теза в този аспект представлява твърдението, че „движещи сили в 

развитието на науката са хората, образуващи научно съобщество, а не нещо, което е 

заложено в самата логика на развитие на самата наука“. Така развитието на знанието се 

определя от смяната на господстващите парадигми, а не просто от сумирането на 



знания, т.е. произтича не само от количествени, но и от качествени изменения в 

структурата на научните знания. Това означава, че науката се развива на принципа на 

редуване на периоди на „нормална” и „революционна наука”, а не по пътя на 

натрупване на знания и присъединяването им към вече съществуващите такива. 

 В монографията „Нагласи и отношение към любовта като социална 

зависимост“, Изд. „Фабер, 2010, Соня Илиева изследва същността на любовта като 

социално отношение като проследява различните форми на зависимост между 

социалните актори, свързани с нея. Авторката анализира любовта като феномен в 

няколко различни социологически ракурси: 

 като социална дейност, обмен на дейности, ролево взаимодействие, символно 

общуване, изходна клетка на социологически анализ; 

 като микросоциален процес, изграден върху основата на междуличностни 

отношения; 

 като надиндивидуална форма на организация на обществото при определяща роля 

на неговите културни норми; 

 междуличностен процес, разгръщаш се в контекста на взаимните очаквания и 

непрестанната ориентация спрямо поведението на партньора, върху 

интерсубективността и ситуационната адаптация. 

В проведеното под ръководството на Соня Илиева емпирично социологическо 

изследване, представено в книгата, този социален феномен е операционализиран през 

призмата на социализационните процеси, формирането на ценностни ориентации, 

проявите на власт и лидерство в междуличностните отношения и свързаните с тях 

процеси на конформизъм и манипулация. 

Ценни в научно отношение на монографиите на Соня Илиева, посветени на 

ролята на референдума в демократичния процес: Референдум и демократичен процес, 

София 2000 и Местният референдум като социална практика, София 2001. Тези 

книги свидетелстват за това, за иновативното мислене на, авторката, която 

предвижда нарастващата актуалност на тази тематика и нейното значение за 

развитието на демократичния процес. Двете монографии представят същността на 

референдума като форма за упражняване на обществената воля на национално и 

местно ниво. В тях са анализирани социалните функции и влиянието им върху 

системата за вземане на колективни решения. 

Сред монографиите на Соня Илиева следва да отбележим и трудовете, 

посветени на социалната педагогика, социалната работа, грижите за деца. Преди 

всичко се открояват книгите: Управление на социално-педагогическата институция, 

С, 2008 и Нова организация на грижата за деца, София 2002 година, в които 

формираният от авторката социалогически подход е приложен непосредствено за 

решаване на конкретни проблеми. 

Сред учебниците, написани от Соня Илиева бих изтъкнал особеното място на 

Компедиум по история на социологията, С., 2006 – книга, в която е направен пълен 

обзор и анализ не просто на социологическите концепции и школи, но са намерили 

място изключително много интелектуални явления, които съдържат в себе си 

елементи на социологически представи. Особено място в това отношение заема 

представянето на развитието на социологията и социологическите знания в България. 



4. Приносни моменти 

Основните приноси в научните трудове на Соня Илиева могат да бъдат обединени в 

няколко групи: 

а) теоретични приноси – нови идеи и концепции с иновативен характер, които 

обогатяват съществуващото знание. Такъв характер има идеята за социологическа 

интерпретация на метод Делфи и ролята му в развитието на социалното прогнозиране. 

Иновативен характер носи и концепцията за ролята на референдума в демократичния 

процес. 

б) обогатяване на съществуващите знания  с нова информация и постигнати 

изследователски резултати. Като цяло повечето основни идеи, изложени в 

публикациите на Соня Илиева са операционализирани и изследвани на емпирично 

равнище като общите тези са подкрепени от емпирични данни. Това се отнася и до 

използването на методите за социално прогнозирани, и да изследването на нагласите, 

свързани с проявата на конкретни социални взаимодействия – любовта, клюката и т. н. 

Богата емпирична информация, включително и от собствени изследвания е приложена 

при обосноваването на  концепцията за ролята на референдума в демократичния 

процес. Изключително богата е емпиричната база, с която Соня Илиева си служи при 

разработката на проблемите на социалната работа, социалните грижи и социалната 

педагогика. 

в) приложение на теоретичните знания и изследователските резултати при решаване на 

конкретни социални проблеми. Това е характерно за всички публикации на 

кандидатката, посветени на социалната работа, социалните грижи, управлението на 

социалните дейности. 

5. Препоръки 

1. Най-напред, бих препоръчал на кандидатката да концентрира своята учебна и научна 

дейност на по тесен научен фронт. Въпреки, че широкият диапазон на нейните 

творчески търсения изисква адмирации, разсейването на усилията в различни и 

понякога далечни проблемни области предполага приоритет по-скоро на екстензивното 

развитие, отколкото на разгръщането в дълбочина на големия научен потенциал, който 

тя несъмнено притежава. Така голямото по обем творчество създава впечатление на 

известна разхвърляност и прескачане от проблем към проблем; 

2. В тази връзка се открива и известен еклектизъм – много често концептуални 

конструкции и понятия просто механично се пренасят от една област в друга, без да се 

държи сметка за качествената специфика на конкретната тематика. Това се отнася 

например до използването на данни от емпирични изследвания за верификация на 

прогнозирането чрез метод Делфи, както и до честото използване на количествени 

методи в области, които изискват по-скоро качествен подход – например любовта. В 

този смисъл бих препоръчал създаването на по-строга концептуална рамка, 

благодарение на която преходът от теоретично до емпирично равнище да се извършва 

с оглед качествената специфика на изследвания обект и особеностите на предмета на 

изследване; 

 6. Заключение 

Направените препоръки не намаляват по никакъв начин стойността и приносите 

на учебната и научна дейност на доц. д-р Соня Борисова Илиева. Според мен 



демонстрираните от нея научна ерудиция, изследователски резултати, качество и 

ефективност на учебната и педагогическа дейност многократно надхвърлят 

изискванията по обявения конкурс.Запознаването с приложените документи и 

публикациите на кандидатката ми дават основание убедено и категорично да 

препоръчам Соня Борисова Илиева да бъде избрана от Факултетния съвет на 

Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин 

Преславски“ да заеме академичната длъжност „професор“. 
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