
РЕЦЕНЗИЯ 

по конкурс за заемане на академична 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), 

с единствен кандидат преп. д-р Веселина Николаева Илиева 

 

Рецензент: доц. д-р Соня Георгиева Будева, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 

Стопански факултет, Катедра „Организация и методология на социалните 

дейности“  

 

1. Данни за конкурса 

Обявения в ДВ бр.97/10.12.2019 г. конкурс за заемане на академична длъжност 

„Доцент“, в област на ВО 3.Социални, стопански и правни науки, ПН 3.4.Социални 

дейности (Социологически аспекти на социално-педагогическата дейност) е за 

нуждите на катедра „Социална и специална педагогика“ към Педагогически 

факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. При 

обявяването на конкурса са спазени всички изисквания от Закона за развитие на 

академичния състав на РБългария, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и 

Правилника за развитието на академичния състав на ШУ „Епископ Константин 

Преславски“. 

 

2. Данни за кандидата 

Кандидатът Веселина Николаева Илиева придобива образователна степен 

„Бакалавър“, специалност „Социални дейности“ през 2011 г. в ШУ „Епископ 

Константин Преславски“. Продължава образованието си в същия университет, 

придобивайки през 2014 г. образователно-квалификационна степен „Магистър“, 

специалност „Регулиране и контрол в системата на социалните дейности“.   

От 26.01.2018 г. е Доктор по Теория на възпитанието и дидактиката (Социална 

педагогика), ПН 1.2 Педагогика, област на ВО 1. Педагогически науки, ШУ 

„Епископ Константин Преславски“ с дисертационен труд на тема: „Социална 

идентификация на децата–бежанци в България“. 



Трудовият й стаж е дванадесет години, от които пет са пряко свързани със 

социалната сфера – една година „работа на терен“ в социална услуга и четири 

години като преподавател по социална педагогика и социална работа в ШУ 

„Епископ Константин Преславски“. 

Участвала е в пет курса и специализирани обучения за повишаване на 

професионалните умения и квалификация, доказани със сертификат. 

Повече от пет години допринася за издаването на международно научно 

реферирано онлайн списание “SocioBrains”, заемайки длъжността управител.  

Член е на Съюза на учените в България, секция „Социологически науки“ и на 

Национална асоциация „Жени в науката“, секция Шуменски университет. 

 

3. Описание на научните трудове 

За рецензиране са представени общо 9 публикации, от които 1 монография, 2 книги 

(публикувани на базата на защитен дисертационен труд), 2 доклада в редактирани 

колективни томове и 4 статии, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране, от които две на английски език. Представените за рецензиране 

трудове са съобразени с нормите за научни публикации. 

Монографията „Общество и функциониране на човека в него“ представя в 203 

страници човекът като „сложна биосоциална система“ и взаимовръзката й с 

макросистемата на обществото. Сериозно място е отделено на социалното 

поведение в норма и отклонение и факторите, оказващи влияние за това, което е 

един важен компонент от работата на помагащите професионалисти.  

Първата част дефинира понятието „общество” през различни теории за обществото 

и разлежда функционирането на различните типове общества, от социологическа 

гледна точка. Втората част фокусира върху функционирането на човека в 

обществото и се разглеждат основни процеси и явления, свързани с него, като 

адаптация, социализация, социални роли, социален статус, десоциализация, 

ресоциализация.  

В книгата „Нормативен анализ на понятията „бежанец“, „дете бежанец“ и 

„бежанска вълна“, с общ обем 143 страници, е направен обстоен преглед на 

горепосочените понятия през призмата на националното и международно 

законодателство. Обстойно са представени проблемите и рисковете на 

непридружените деца-бежанци. Идентифицирани са политики и мерки по 



отношение на най-уязвимата група – деца бежанци. Направен е документален 

анализ на съществуващите политики в страната и чужбина.  

В света има повече от 11 милиона деца бежанци. Те са сред най-уязвимите в света. 

Всеки ден рискуват да загубят нещо важно в живота си, включително загубата на 

бъдеще, което всяко дете заслужава. Този изключително сериозен проблем напълно 

заслужено заема важно място в научната продукция на Веселина Илиева. 

Книгата „Социална идентификация на децата бежанци в България“ е естествено 

продължение на предходната. В нея авторката в 150 страници  дискутира понятията 

идентичност и идентификация. Представено е собствено емпирично проучване, 

проведено през 2017 г. Въпреки, че не ставя ясен точния брой на респондентите, е 

използван качествен инструментариум и е направен пълен и адекватен анализ на 

идентификацията на децата бежанци в България към 2017 г. Сериозно внимание е 

отделено на значението на културната и религиозна идентичност и как тя може да 

бъде предизвикателство пред интеграцията на децата-бежанци. 

Прави впечатление, че фокусът на научната продукция на кандидат Веселина 

Илиева е насочен към социологическите аспекти на социалната работа. 

Ориентирана е преимуществено към структурната социална работа – дейност по 

оказване на помощ на отделни социални групи, по оптимизация работата на 

институциите за социална защита и по повишаване ефективността на социалната 

политика в обществото като цяло. Социологията подпомага работещите в 

социалната сфера да се ориентират в каква среда извършват своята професионална 

дейност, каква е социалната структура на обществото и кои групи и слоеве са слабо 

защитени. 

В четири от представените шест статии и доклади, авторът дава един модерен 

поглед върху обществото, социалните общности и социалната промяна, 

обвързвайки го с класическите разбирания.  

„Социална промяна и историческа действителност“. В доклада се разглежда 

същността на социалната промяна в обществото и нейната зависимост от 

икономическото развитие. Фокусира върху параметрите на социалната промяна в 

България след 1989 г. и свързаните с нея социални, икономически, политически, 

културни и технологични промени. 

Community and society. Specific communities. (на англ. език) Освен разграничението 

и дефинирането на понятията общност и общество, в тази статия автора насочва 



интереса си към специфични общности, а именно „тайните общества“ и тяхното 

влияние върху социално-икономическите и политическите процеси в обществата. 

Modernization, Social Hybridization, Social Convergence as Forms of Social Change. 

Статията разглежда някои форми на социална промяна - модернизация, социална 

хибридизация и социална конвергенция, като фактори за прогрес, политическо, 

икономическо и културно развитие на обществата. 

Social Differences, Social Capital and Social Injuries. С тази статия автора дискутира 

различни гледни точки за социалното неравенство и последствията от него. 

Направен е добър опит за анализ на връзката между социалните неравенства и 

социалния капитал.  

В останалите две публикации се обсъждат по-конкретни проблематики – темата за 

половите различия при агресивността през погледа на социологията и проучване на 

бъдещите сфери на социалната работа чрез метода „контент анализ“. 

Социологически ракурс към половите различия при агресивността. Интересен 

социологически поглед е даден за агресивността и нейните джендър измерения. 

Социалният контрол е посочен като водещ за преодоляване на агресията и 

гарантиране на социалния ред. 

Content analysis and forecasting of social services. (на англ. език) Чрез контент-анализ 

е направено проучване на бъдещето на социалната работа, като за целта е 

анализрано съдържанието на шест национални ежедневника за период от един 

месец. 

Публикациите на кандидата имат мултидисциплинарен характер и тясно корелират 

със социологията, социалната работа, социалната педагогика и социалната 

психология. Многостранната помощ за уязвимите групи от населението, оказвана 

от съвременното общество, предполага полифункционалност на социалната 

дейност. 

В периода 2015-2018 г. Веселина Илиева има участие в девет научни и 

изследователски проекта, един от които национален, а останалите – 

университетски.  

Участва в осем научни форума, от които в седем с доклади, както и в организацията 

на шест научни конференции. Коректор е на дванадесет колективни труда и 

съставител на три. 



Кандидатът има необходимия брой точки по отделните показатели за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ и е изпълнил минималните национални 

изисквания от ЗРАСРБ. 

 

4. Научни приноси  

Кандидат Веселина Илиева е представила справка със 17 лични научни приноса. 

Можем да ги обобщим в две направления: 

Първо. Сериозно по обем и качество теоретично и емпирично изследване на една 

от най-социално-значимите теми на десетилетието ни – бежанците и бежанската 

вълна, като е поставен фокус върху децата-бежанци. Изследвана и анализирана е 

тяхната социална идентификация в контекста на различни научни направления. 

Някои от изследванията и публикациите съдържат идеи, обобщения и предложения, 

които могат да бъдат използвани от органите на местно или национално управление 

в областта на миграционната и социалната политика. Тези идеи могат да улеснят 

изработването и прилагането на адекватни стратегии по отношение на бежанците, 

както и набелязването на по-ефективни мерки, които да подобрят качеството им на 

живот и по-специално на децата-бежанци. 

Второ. Прави обстоен преглед, през призмата на класическите и модерни научни 

виждания, на функционирането на обществото, общността и отделния човек, 

изследвайки значими социологически и социални феномени като „социална 

промяна“, „социален капитал“, „социални различия“, „социални неравенства“, 

„социално поведение“. 

Изключително ценно е анализирането и дискутирането на съвременни концепции 

за обществото и общностите и как това влияе върху функционирането на 

съвременния човек. Тези търсения на автора го мотивират към разработването и 

осъществяването на приложни проучвания, които обогатяват социалната наука и 

практика. 

Научните  постижения на кандидата са отразени в 7 цитирания, 4 от които в 

колективни томове и 3 в научни списания. 

 

5. Преподавателска работа 

Веселина Илиева е преподавател в ШУ „Епископ Константин Преславски“ от 2016 

г. За последните четири години тя е разработила материали и води следните 



 


