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Р Е Ц Е Н З И Я 

 

по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“, в Област на 

висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, Професионално 

направление 3. 4. Социални дейности (Социологически аспекти на социално -

педагогическата дейност), обявен от Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски“ (ШУ), за потребностите на Катедра „Социална и 

специална педагогика“, при Педагогическия факултет (ПФ), с единствен кандидат 

преп. д-р Веселина Николаева Илиева. 

 

РЕЦЕНЗЕНТ: Проф. д.ик.н. Лучиян Ангелов Милков- преподавател в 

УНСС - град София, Факултет „Управление и администрация“, Катедра 

„Публична администрация“.  

Регистриран в НАЦИД от месец  декември 2018 година. 

Назначен съм за външен член на Научното жури  и рецензент, със заповед 

№ РД-16-008 от 03.02.2020. година, от Ректора на ШУ.  

Моб. т-н: 089 555 3 400; дом. т-н: 02/ 9 361 363  

E-mail: milkovl@abv.bg  

 

I. Данни за конкурса 

Конкурсът е обявен от ШУ в ДВ, бр. 97 от 10.12.2019 година. Доцентурата 

се разкрива за преподаване в учебните курсове и програми на Катедра „Социална 

и специална педагогика“, при ПФ - бакалавърски и магистърски програми.    

Представеният от преп. д-р Веселина Николаева Илиева комплект 

материали на хартиен носител е в съответствие с Правилника за развитие на 

академичния състав на ШУ и включва следните документи: 

1. Молба по образец до Ректора на ШУ за допускане до участие в конкурса. 

2. Професионална биография по европейски формат. 

3. Диплома за образователна степен „Бакалавър“. 

4. Диплома за образователна степен „Магистър“. 

5. Диплома за образователна и научна степен „Доктор“. 

6. Справка за съответствие с минималните национални изисквания за заемане 

на академичната длъжност „Доцент“ по чл. 26, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ. 

7. Справка за цитиранията. 

8. Декларация за авторство. 

9. Декларация за достоверност. 

10. Справка за оригиналност на научните приноси. 

11. Справка по допълнителните показатели по чл. 57а, ал. 2 от ППЗРАСРБ. 

12. Списък на публикациите. 

13. Компакт-диск, съдържащ комплект-документи и публикации. 
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II. Биографични и професионални данни 

Преп. д-р Веселина Илиева  е родена през 1985 година. 

През 2011 година завършва специалност „Социални дейности“ в ШУ и 

придобива образователна степен „Бакалавър“. 

Завършва магистърска степен „Регулиране и контрол в системата на 

социалните дейности“  през 2014 година в  ШУ, ПФ, в областта на социалната 

работа.                        

През 2018 година защитава дисертация пред научно жури на ШУ и получава 

образователната и научна степен „Доктор“, в Област на висше образование 1. 

Педагогически науки, Професионално направление 1. 2. Педагогика,  Докторска 

програма „Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика)“. 

От м. май 2016 година е преподавател в катедра „Социална и специална 

педагогика“ на ПФ при ШУ. 

 

III. Наукометрични показатели 

Преп. д-р Веселина Илиева  участва в конкурса с хабилитационен труд на 

тема: „Обществото и функционирането на човека в него“; две монографии: 

„Социална идентификация на децата-бежанци в България“  и „Нормативен анализ 

на понятията „бежанец“, „дете-бежанец“ и „бежанска вълна“; две статии на 

български език и четири на англииски език в годишници, сборници и списания. 

1. Монографии и книги 

1. 1. Монографията на тема: „Обществото и функционирането на човека в 

него“ е в обем от 203 страници, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 

2020, ISBN 978-619-201-364- 6.  Тя е теоретично изследване на социологическия 

портрет на обществото и функционирането на човека като личност в него. 

В първата част се дефинира понятието „общество” и се разглежда неговата 

социологическа система в контекста на българската социологическа традиция. 

Анализът на понятието преминава през различните теории за обществото  - 

социалдарвинистка, психологическа, марксистка, критическа, формалистична, 

хуманистична и др. Дадени са определени знания за функционирането на 

различните типове общества, от социологическа гледна точка - ловци и събирачи, 

пасторални, градинарски, земеделски, феодални, индустриални и 

постиндустриални, като се подчертават техните значения за развитието на 

човешката цивилизация. Представени са най-популярните съвременни концепции 

за обществото, между които тези за Масовото общество, Информационното 

общество, Виртуалното общество, Мрежовото общество и др. 

Във втората част се разглежда, именно, функционирането на човека в 

обществото, човекът като сложна био-социална система и основните процеси, 

свързани с него - адаптация, социализация, социална роля, социален статус, 
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десоциализация, ресоциализация, асоциалност и др. Представени са знания за 

социалното познание и социалното поведение на личността в обществото, без 

които тя не би могла да функционира в него. 

1. 2. Монографичното изследване на тема: „Социална идентификация на 

децата-бежанци в България“ е в обем от 150 страници. Издадено е през 2018 

година от УИ „Епископ Константин Преславски“- гр. Шумен. ISBN 978-619-201-

260-1. В този труд се изследва въпросът за децата-бежанци, които са неделима 

част от бежанските потоци. Децата-бежанци се намират под негативното влияние 

на процесите и явленията, свързани с втората фаза на миграционните процеси- 

придвижване от родната страна в посока към друга страна, което е свързано с 

преследване, бягство или престой в бежански лагер. Веселина Илиева отбелязва 

основните фактори, забавящи процеса на социална интеграция на децата бежанци: 

проблеми в семейството, имащи различно естество и затруднения в процеса на 

приемане от страна на обществото в новата държава.  

1. 3.    В труда „Нормативен анализ на понятията „бежанец“, „дете-бежанец“ 

и „бежанска вълна“, издаден през 2018 година от УИ „Епископ Константин 

Преславски“, се прави анализ на значими за съвременната наука, занимаваща се с 

мигрантите и миграционните процеси, въпроси. Анализира се съдбата на 

непридружените или разделени деца, които напускат държавите си по различни 

причини. Те могат да бягат от преследване, въоръжен конфликт, експлоатация или 

бедност. Възможно е да са били изпратени от членовете на семейството си или 

самите те да са решили да напуснат държавата си, за да осигурят оцеляването си, 

или, за да получат образование или работа. Може да са били отделени от 

семействата си по време на бягство или да се опитват да се съберат с родителите 

си и с други членове на семейството. Възможно е да са станали жертви на трафик. 

Често става дума за комбинация от няколко фактора. 

2. Научни статии и доклади   

В статиите и докладите намираме интересни позиции и становища на д-р 

Веселина Илиева, които показват научното й израстване във времето от 2016 

година до 2019 година. Тук са застъпени идеи и виждания, които, по-късно, са 

доразвити, обогатени и намират място в дисертационното изследване и в 

последващата научно-изследователска и учебно-преподавателска дейност на 

колегата. Ясен стил на излагане на позициите, умело боравене с понятийния 

апарат, коректно позоваване на водещи наши и чужди автори -  това са 

особеностите на приложените статии. 

 

IV. Научна активност  

Веселина Илиева защитава дисертационния си труд през 2018 година и 

получава образователната и научна степен „Доктор“ по педагогика.  
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Участва в един национален и осем Университетски научни проекта в 

областта на образователната дейност. 

От първите публикации през 2016 година до днес, при анализа на 

монографиите, методическите помагала и  статиите, е налице сериозно 

израстване, както в стил и език, така и в търсене на значими тематични 

направления. Веселина Илиева показва ерудиция, научни умения и 

изследователски опит, като подлага на обстоен анализ получените данни от 

редица емпирични изследвания. Подготовката й позволява  да разработва на добро 

ниво проблемите, които изследва и публикува. Проявен е стремеж да се извеждат  

на преден план строго научни критерии за интерпретация на гледните точки.  

Характерна особеност на публикациите (монографии, книги, статии и 

доклади) е обективният научен анализ на разнообразните проблеми, които са 

включени в тях.  

Не се откриват данни, че научната продукция на кандидатката не е нейно 

лично дело. Опорните източници са посочени коректно. 

 

V. Преподавателска натовареност и активност 

Основната дейност на преп., д-р Веселина Илиева е учебно-

преподавателската. Разработва редица учебни програми, които реализира в 

преподавателската си дейност.  

В Катедрата има сериозна преподавателска натовареност, както с лекционни 

курсове, така и със семинарни упражнения в бакалавърска и магистърска степени. 

 

VI. Основни приноси 

Представената научна продукция на преп. д-р Веселина Илиева е с 

теоретико-приложен характер. 

Приносите от нея могат да бъдат диференцирани в следните тематични 

направления: 

- Представяне на социалната идентификация на децата-бежанци в България в 

контекста на определени теории и категориално-понятийтия апарат на 

социологията, социалната психология и правото. 

- Систематизиране на теоретичните представи за социалната идентификация 

на личността. 

- Формулиране на конкретната роля на социалната идентификация на децата-

бежанци за формирането на политики по отношение на тяхната интеграция. 

- Аргументиране на теоретични изводи за социалната идентификация на 

децата-бежанци, като важно условие за приобщаването им в приемащата 

страна. 

- Разработване на инструментариум за изследване проблемите на децата-

бежанци, главно, на тяхната социална идентификиция. 
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- Формулиране на политики с пряко отношение към децата-бежанци в 

България. 

- Представяне на научна разработка със съдържание, което дава възможност 

да бъде използвано в практическата дейност на специалистите, работещи с 

децата-бежанци в Република България. 

- Дефиниране на социалните феномени „общност“ и „общество“, като се 

агрегират знания за съвременните специфични общности. 

- Изграждане на социологическия портрет на обществото и създаване на 

научна представа за функционирането на човека като личност в него. 

- Теоретичен анализ на човека, като сложна био-социална система в ракурса 

на основни процеси, свързани с него- адаптация, социализация, социална 

роля, социален статус, десоциализация, ресоциализация, асоциалност и др. 

- Акумулирани са знания за социалното познание и социалното поведение на 

личността в обществото, без които тя не би могла да функционира в него. 

 

Веселина Илиева е цитирана в седем научни публикации, в рецензирани 

списания, сборници с научни трудове.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение отбелязвам, че е налице значителна учебно-преподавателска 

натовареност със студенти, обща научна активност и сериозна продукция, които 

ме убеждават, че кандидатът преп. д-р Веселина Илиева отговаря на условията за 

заемане на академичната длъжност „Доцент“.  

От Таблицата със задължителните минимални изисквания за научна, 

научно-приложна и учебна дейност, за заемане на академична длъжност, е видно, 

че преп. д-р Веселина Илиева покрива изискванията по наукометричните 

показатели и критерии - 415 точки.  

Представената професионална биография и анализът на научните 

разработки са доказателство за изградени професионални компетенции в областта 

на социалната педагогика.   

Въз основа на посоченото по-горе, считам, че единственият кандидат по 

обявения конкурс за академичната длъжност „Доцент“, преп. д-р Веселина 

Илиева, отговаря напълно на ЗРАСРБ, Правилника за прилагането му и 

Правилника за развитието на академическия състав на ШУ.   

Поради всичко това, МОЯТА ОЦЕНКА, за заемането на обявената по 

конкурса академична длъжност „Доцент“ от преп. д-р Веселина Николаева 

Илиева,  Е ПОЛОЖИТЕЛНА. 

Постигнатите научни, изследователски и преподавателски резултати ми 

дават основание, убедено да препоръчам на Многоуважаемото Научно жури, да 

избере на академичната длъжност „Доцент“ преп. д-р Веселина Николаева Илиева 
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и да  предложи на Многоуважаемия Факултетен съвет на  ПФ, при ШУ „Епископ 

Константин Преславски“, да утвърди решението на Научното жури и й присъди 

академичната длъжност „Доцент“, за потребностите на Катедра „Социална и 

специална педагогика“, при ПФ, в Област на висшето образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, Научно направление 3. 4. Социални дейности 

(Социалогически аспекти на социално-педагогическата дейност). 

 

 

 

04.03.2020 г.                             Изготвил рецензензията: 

Гр. София                                                  Проф. д.ик.н. Лучиян Милков 

 

 


