
СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Любомир Попов 

за присъждане на академичната длъжност „професор” по област на висше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление 3.4. Социални дейности (Социална работа), към 

Педагогически факултет на Шуменския университет  “Епископ 

Константин Преславски” с единствен кандидат  

доц. д-р Пламен Киров Иванов  

 

1. Биографични данни.   

От значение за конкурса са следните аспекти от биографичните данни 

на доц. д-р Пламен Иванов: 

► по базова специалност Пл. Иванов е бакалавър по Социална 

педагогика, специализация „Психология” и „Социална администрация”, 

придобити в ШУ „Еп. К. Преславски”; 

► има магистърска степен по „Туризъм”; 

► докторска степен по шифър 05.07.01 Теория на възпитанието и 

дидактика (Социална работа); 

► Владее руски и английски езици, притежава организационни умения, 

работа по проекти, управление на финансови ресурси и умения за работа с 

компютър. 

Базовите специалности и образователните степени на доц. д-р Пл. 

Иванов, както и придобитите умения, отговарят изцяло на профила на 

конкурса. 

2. Преподавателски статус.  

     Г-н Пл. Иванов е преподавател в ШУ „Еп. К. Преславски” от 2003 г., 

като последователно е щатен асистент (2003 – 2011), гл. асистент (2011 – 

2012) и доцент.  Във връзка с Допълнителните показатели по чл. 57а от 

ППЗРАСРБ (Чл. 27 от ЗРАСРБ):  

    ►Свързани с учебната дейност: през последните 4 години е водил 

лекции и семинарни упражнения по дисциплините: Методология на 

социалната работа, Социално-нормативен тренинг, Профилактика на 

стареенето, Конфликтология и Преддипломен стаж в специалностите: 

Социална педагогика, Социални дейности; Педагогика на обучението по 



труд и техника и Предучилищна и начална училищна педагогика. В 

магистърска програма Регулиране и контрол в системата на социалните 

дейности по Нормативен-тренинг за регионални структури и Методология 

на социалната работа; 

► За дисциплините, които води, доц. д-р Пл. Иванов е разработил 

учебни програми и е осигурил учебно-помощна литература. В лекционната 

си дейност се стреми към ориентиране на преподаването за активизиране 

на студентите чрез работа по групи, дебатиране, симулация, проекти и др. 

От студентите се изисква разработване на реферати по всяка дисциплина, 

което стимулира творческите им изяви. 

► В момента ръководи една редовна докторантка по област на висше 

образование 2.1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика (ПУНУП). Бил е научен ръководител на една успешно 

защитила дипломантка. Ръководил е 30 студента в проект „Студентски 

практики” на МОН през 2013-2014 и 2016-2017 г. 

3. Научно-изследователска дейност и публикации.  

В конкурса доц. д-р Пл. Иванов участва с 3 монографии  - 

Профилактика на стареенето (2012); Конфликти в социалната работа 

(2012) и Теория и методология на социалната работа (2015); 5 учебника и 

учебни помагала и 35 статии. Към тях следва да се прибавят и участието 

му в разработването на 12 национални и университетски проекти и с 

доклади на 46 международни  и  национални  научни  форуми.  Освен 

публикациите, доц. д-р Пл. Иванов е бил рецензент и научен редактор на 

научни трудове.  

Тематичната ориентация на автора е в следните направления: 

профилактика на стареенето, конфликтология, социална работа с 

подрастващи и ученици, проблеми във връзка с бедността и социална 

работа с бедни, педагогически методи в дейността на социалния работник, 

управление на образованието, образователен маркетинг, 

предприемачеството и др. 

Констатирани са 6 цитирания на негови публикации. 

Считам, че преподавателската дейност и тематичните направления на 

публикациите на доц. д-р Пл. Иванов са на високо професионално 

равнище. Те са плод на продължително осмисляне на традиционната за 



интересите му проблематика, поради което се отличават с подчертано 

теоретико-практическа стойност. Освен това научните му изяви са в 

престижни публични форуми и специализирани издания, което показва, че 

те са получили високата оценка на колегиалната аудитория. Не е без 

значение и фактът, че са изцяло по профила на конкурса. 

4. Заключение. 

Изявите на доц. д-р Пламен Иванов като преподавател, научно-

изследователската му дейност и работата му с докторанти и студенти ми 

дават основание за категорично заключение за присъждането му на 

академичната длъжност „професор”  по област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. 

Социални дейности (Социална работа). 

 

 

 

 

25. 03. 2017 г.                     Изготвил становището:  

                                                       проф. д-р Любомир Попов 

 

 

 

 


