
СТАНОВИЩЕ 

от проф.Красимира Тошева Венкова, дф - член на научното жури 

относно-, научната, научно-приложната и професионално-академична дейност и 
продукция на участника в конкурса доц. д-р Соня Борисова Илиева 

В изпълнение на Заповед № РД-16-011/14.02.2014г. за назначаване на научно 

жури на Ректора на ШУ „Еп.Константин Преславски", представям своето становище по 

конкурс за присъждане на академична длъжност „професор" по: Област на висше 

образование 3.Социални, стопански и правни науки, Професионално направление 3.1. 

Социология, антропология и науки за културата (Социология) в ШУ „Еп.Константин 

Преславски", обявен в ДВ бр. 108/17.12.2013г. 

1. Представена конкурсна документация 

Биографичната документация, свидетелствата за научно-изследователска 

активност и свидетелствата за преподавателската дейност на доц. Соня Илиева са 

подредени и прилежно окомплектовани съобразно изискванията на Закона за развитие 

на академичните кадри в Р.България, Правилника за неговото приложение и Правилник 

за атестиране на академичния състав в ШУ „Еп.Константин Преславски". 

2. Биографични данни за кандидата 

Доц. д-р Соня Илиева е завършила специалност Педагогика, СУ „Св. Кл. 

Охридски" през 1979 г. и специалност „Политически науки" в ВСУ „Черноризец 

Храбър" през 1996г. Получава образователна и научна степен „доктор" през 2001г. от 

СНС по Социология при ВАК. 

През 2004г. получава научното звание „доцент" в ШУ „Еп. Константин 

Преславски". 

Доц. д-р Соня Илиева е преподавател в ШУ „Еп. Константин Преславски" от 

2001г„ където продължава да работи и в момента. 

Член е на три неправителствени организации. 

3. Научна и приложна дейност. Научни постижения. Оценка на 

основните научни приноси на кандидата 

За научно-изследователската работа и постиженията на кандидата се съди от 

предоставените публикации, участието и позицията в научно-изследователски проекти, 

справка за рецензирани научни произведения, справка за цитируемост на кандидата, 



както и участието му в организирането и провеждането на социологически 

изследвания. 

Кандидата в конкурса, доц.Соня Илиева е представила 3 монографии, 1 

електронен учебник, 1 студия, 11 доклади и участия в национални и международни 

научни конференции. 

Представените монографии, учебници, студии и социологически изследвания, 

както и материали от конференции са написани в периода след 2004г., т.е. след 

получаване на научното звание „доцент". Този период се очертава като период на 

научно и професионално израстване на доц. Соня Илиева, на творческо 

усъвършенстване и прецизиране на научните интереси. Така представените публикации 

формират тематично разнообразие, но остават в областта на обявения конкурс. Техния 

анализ дава точна и обективна оценка на постиженията в областта на науката и 

преподавателската практика на доц. Илиева. 

След получаване на научно звание „доцент" през 2004г., Соня Илиева 

осъществява интензивна научна дейност в направления, в които търси възможност за 

отговор на много въпроси, свързани със социалната сфера и практика в България, както 

и с образованието на специалисти по специалността Социални дейности. 

В представените по конкурса разработки обстойно са изследвани проблемите на 

социологията в приоритет на нейното практическо приложение в социалната сфера, 

както и редица социални явления (любовта, клюката, социалния контрол) в техния 

социологически дискурс. Представените за рецензия доклади са резултат от участия в 

научни форуми - 10 национални и 1 международен. Четири от тези статии тематично се 

обединяват с представянето на различни методи (Делфи, Рингли, Брейнсторминг и др.) 

и очертаване на възможностите за приложение в сферата на социалните науки и 

практика, за изследване на проблема за развитие на социалните услуги за възрастни 

хора в бъдеще време, семейната среда като алтернатива на институциите. Те 

популяризират резултати от проекти на ШУ „Еп. Константин Преславски", в които 

доц.Илиева е ръководител или участник. Интересни са изследванията за любовта като 

социално взаимодействие, клюката като социален отдушник, мерито-демокрацията. 

Някои от разработките като например, тези за социалната администрация и социалния 

контрол за съжаление имат информационно-образователен характер, независимо от 

очевидното мнение на авторката за тяхната изключителна значимост в практиката на 

социалните дейности. 

Тематиката в представените монографии е актуална и интересна и представя 

доц. Соня Илиева като изследовател и социолог, работещ както в областта на теорията, 



така и в областта на приложните изследвания. Разглеждането на проблема за 

полипарадигмостта на социологията като наука е изведено в модерна интерпретация. 

Социологическата парадигма е разгледана като своеобразна стратегия за 

изследователска дейност в науката и от друга страна, като средство за разбиране на 

принципите, чрез които науката отговаря на различните поръчки на социалната 

практика. Безспорен принос на доц. С. Илиева е монографичното изследване на метода 

ДЕЛФИ за дългосрочно прогнозиране. Полезността на това проучване кореспондира с 

възможността да бъде използван този метод за прогнози и публични политики в 

социалната сфера, а от тук и за подпомагане на обучението на специалисти при вземане 

на решения на всички нива на управление в практиката на социалната работа. 

Конкретни и общосоциологически обобщения и изводи относно любовта като социална 

зависимост са резултат от социологично проучване на доц.Илиева, проведено със 

студенти от специалност „Социални дейности" на Педагогически факултет при ШУ 

„Еп. Константин Преславски". 

Модернизацията на демокрацията като система, основана на меритократични 

елементи е обект на особено внимание от Соня Илиева и заслужава висока оценка, 

предвид актуалната политическа обстановка в България. 

Електронният учебник по учебната дисциплина Социология е безспорен принос 

на доц. Илиева в усилията за подготовка на специалисти по Социални дейности. 

Представения материал в осем избрани лекции е отговор на убеждението на С. Илиева 

за изключителната роля на социологическото знание в професионалната и всекидневна 

практика на студентите. Текстовете са представени в интердисциплинарен дискурс, 

който напълно отговаря на спецификата на студентската аудитория, за която са 

предназначени. 

Изключителната изследователска компетентност на доц. Илиева проличава в 

нейното участие при организиране и реализиране на социологичеки изследвания - 13 

на брой по нейна справка. Към това могат да бъдат добавени участията й като 

ръководител или член на внушителен брой национални, регионални и институционални 

научно-изследователски проекти. 

4. Учебно-преподавателска дейност 

Като преподавател в структурните звена на ШУ „Еп. Константин Преславски" -

приоритетно в специалностите „Социални дейности" и „Социална педагогика" -

доц.Соня Илиева е титуляр на 6 дисциплини в ОКС „Бакалавър" и 8 в ОКС „Магистър". 
* 

В конкурсната документация тези дисциплини са представени с учебни програми, 



приложени към тях теми и задачи за самостоятелна работа, конспекти и тестове за 

оценка на знанията. 

В преподавателската си дейност доц. Илиева съчетава ръководство на 

дипломанти по магистърска програма (5) и ръководство на една докторска дисертация. 

Експертната и консултантска дейност е представена чрез справка на рецензии за 

академични степени и длъжности (1), експертна и консултантска дейност за НПО, 

консултации при разработването на докторски дисертации, както и със справка за 

редакторство и съставителство на различни научни разработки. 

Актуалността и значимостта на научните приноси на доц.Соня Илева са 

безспорни. Предложената научна и учебна продукция има както теоретически, така и 

практически принос и може да се използва от широк кръг студенти, преподаватели и 

специалисти в областта на социалните науки и подготовката на специалисти по 

Социални дейности. Доц. Соня Илиева има над 15 цитирания от автори в България. 

Заключение: Въз основа на посоченото по-горе, считам, че единственият 

кандидат по обявения конкурс за академичната длъжност „професор" - доц. д-р Соня 

Илиева отговаря напълно на ЗРАСРБ, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, Правилник 

за атестиране на академичния състав в ШУ „Еп. Константин Преславски". 

Творческата и професионална биография на доц. д-р Соня Илиева, както и 

научните й разработки ми дават основание убедено да препоръчам на членовете на 

Научното жури да се даде положителна оценка на кандидатурата и да се предложи на 

Факултетния съвет на Педагогически факултет на ШУ „Еп. Константин Преславски", 

доц. д-р Соня Илиева да бъде избрана за „професор" в ШУ „Еп. Константин 

Преславски" в Област на висше образование 3.Социални, стопански и правни науки, 

Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата 

(Социология). 

5. Оценка на основните научни приноси на кандидатката 

24.03.2014г. 

гр. Стара Загора проф. Кр.Венкова, дф 


