
                                         С Т А Н О В И Щ Е 

 

за придобиване на академична длъжност „ПРОФЕСОР“ за потребностите 

на катедра „Социална работа“ при Педагогическия факултет на 

Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, обявен в ДВ, 

брой 100  от 16. 12. 2016 г. в област на висше образование: 3. „Социални, 

стопански и правни науки“, Професионално направление: 3. 4. Социални 

дейности (Социална работа), с единствен кандидат- доц., д-р по педагогика 

Пламен Киров Иванов, преподавател в катедра „Социална работа“ на 

Педагогическия факултет при ШУ „Епископ Константин Преславски“. 

Изготвил становището: проф., д. ик. н. Лучиян Ангелов Милков, 

назначен със заповед № РД- 16-024 от 15.02. 2017  година на Ректора на 

ШУ „Епископ Константин Преславски“, преподавател в УНСС, факултет 

„Управление и администрация“, катедра „Публична администрация“. 

Моб. т-н: 089 555 3 400 

E-mail: milkovl@abv.bg 

  

      Доц., д-р Пламен Иванов е член на катедра „Социална работа“ в ПФ на 

ШУ. След постъпване на работа като асистент в университета през 2003 

година, работи усърдно и резултатно, както като преподавател, така и като 

научен работник- издава монографии, учебници и учебни помагала и 

статии. Защитава докторска дисертация през 2010 година, става главен 

асистент през 2011 година и доцент през 2012 година.  

     Участва във множество международни и национални научни 

конференции в областта на социалните дейности, социалната работа и 

социалната педагогика..      

      Цитиран е в изследвания на специалисти от областта на социалните 

дейности и социалната работа.  

mailto:milkovl@abv.bg
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     Има участие в редица национални и университетски проекти в областта 

на социалните дейности и социалната работа, където постига значими 

резултати , както теоретични, така и научно-практически. 

      Научен ръководител е на докторанти, на магистри, разработващи 

изследователски тези и бакалаври от редовно и задочно обучение в 

университета. 

      В конкурса за академичната длъжност „Професор“ доц., д-р Пламен 

Иванов участва с три монографии, пет учебника и учебни помагала, 

тридесет и пет статии в централен печат и научни сборници. Всички те са 

публикувани след получаването на академичното звание „Доцент“ през 

2012 г. Всички публикации са с  научни редактори, редакционни колегии и 

имат ISBN или ISSN. 

      От прегледа на публикациите става видно, че колегата доц. Иванов 

насочва вниманието си към сериозен кръг от социално-педагогически 

проблеми, свързани с профилактиката на стареенето, социално-

нормативния тренинг, съвременния социален конфликт. Разработките му 

са обстойни, задълбочени, завършват със сериозни научни изводи и 

препоръки към системата за социално подпомагане в страната. 

      Ползваната и цитирана от него наша и чужда литература показва 

висока осведоменост, ерудиция и компетентност. Той борави отлично с 

научния тезаурус в областта на социалните дейности, умело използва 

основите термини при анализа на ситуациите в социалната работа. 

      В „Основи на социално-нормативния тренинг“, издаден в две части 

през 2015 г., в общ обем от 610 страници, доц. Пламен Иванов се насочва 

към същността на социално-нормативния тренинг, необходимостта от 

социална защита на гражданите на страната. 

     В строга последователност се разглежда развитието на системата за 

социална защита на гражданите в Република България. Авторът се опира 

на водещи наши автори, проследява всички нормативни документи- 
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закони, правилници, подзаконови актове, издавани във времето на 

създаване и развитие на социалната защита у нас. 

      Направен е сравнително-съпоставителен анализ на системите за 

социална защита в Обединена Европа и България, като са посочени 

водещите елементи на  социалната защита в развитите европейски държави 

и пътищата, по които, според него, трябва за се развива същата у нас.   

      Изведени са нормативно установените методики за социално 

подпомагане на различните категории граждани- лица в трудоспособна 

възраст; лица с увреждания; социално подпомагане на деца; на възрастни 

лица; бременни и майки. 

      Във втория том доц. Пламен Иванов насочва вниманието ни към 

социалните услуги в областта на заетостта;  фирменото и семейно 

осигуряване, международните аспекти на социалното осигуряване и 

пазарните му основи.    

    В двутомника „Модул: Профилактика на стареенето“ и в редица статии 

и доклади пред научни конференции се анализират въпроси, посветени на 

социално-педагогическите проблеми на старите хора. Изведени са 

особеностите на третата възраст, процесите на стареене и възникващите 

проблеми, необходимостта от специални познания и подготовка на 

социалните работници за работа с хората от третата възраст. Обърнато е 

внимание на спецификата на работата с тези граждани на страната, имащи 

ментални или соматични увреждания. 

       При анализа на достойнствата на кандидата за академичната длъжност 

„Професор“ не бива да се отминава и учебно-преподавателската му 

дейност. Пламен Иванов е приет много радушно от студентите, на които 

преподава дисциплини от социално-педагогическия цикъл, заедно с тях е 

при практическото им обучение. Академично подготвен, запознат с най-

новата литература в областта на социалните дейности и, по-специално, със 

социалната работа, интересуващ се от постиженията на   системата за 
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социална защита- развитие и особеностите й на съвременния етап от 

развитие на обществото, социалното осигуряване  и осигурителната 

защита на гражданите на страната.  

      Активно участва в научния живот на катедрата- съвети, проектирането 

и реализацията научни проекти, научно-изследователска дейност. Чрез 

научната си продукция взема участие в дейността на педагогическия 

факултет на ШУ „Епископ Константин Преславски“- пътуващи научни 

семинари, есенни конференции, тържества, научни сесии. 

 

 

                                            ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

      На основата на обстойния анализ на научната продукция, учебно-

преподавателската дейност и участието в дейността на катедрата и 

факултета на доц. д-р Пламен Иванов оценката ми е определено 

ПОЛОЖИТЕЛНА. Налице са редица достойнства и неоспорими качества 

на кандидата за присъждане на академичната длъжност „Професор“ за 

потребностите на университета, факултета и катедрата. 

       Поради това, предлагам на Многоуважаемото Научни жури на 

Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“  да Присъди 

обявената академична длъжност и предложи на Факултетния съвет на 

Педагогическия факултет да избере за професор, доц. д-р по педагогика 

Пламен Киров Иванов в област на висше образование: 3. „Социални, 

стопански и правни науки“, професионално направление: 3. 4. Социални 

дейности (Социална работа).  

06. 03. 2017 г.                              Изготвил становището:  

Гр. София                                         (Проф., д. ик. н. Лучиян Милков)  


