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СТАНОВИЩЕ 

 
На професро д-р Живка Енчева Военкинова, 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски,  

Педагогически факултет 

 

Член на жури по обявения от Шуменския университет „Епископ Константин 

Преславски“  в ДВ, бр. 97/10.12.2019 г. конкурс за заемане длъжност „доцент“ по област на 

висше образование  3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление  

3.4. Социални дейности (Социологически аспекти на социалнопедагогическата дейност) 

 

Кандидат: д-р Веселина Николаева Илиева – преподавател в  

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 

 

Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната дейност, и 

продукция, представена от кандидат в конкурса преп. д-р Веселина Николаева Илиева, 

кандидат за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висшето образование 

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

дейности (Социологически аспекти на социално - педагогическата дейност) в 

Педагогически факултет на ШУ „Еп. Константин Преславски“, гр. Шумен. 

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата: преп. д-р 

Веселина Николаева Илиева е родена на 25.02.1985г. През 2011г. завършва специалност 

„Социални дейности“, ШУ „Еп. Константин Преславски“, Педагогически факултет, гр. 

Шумен. Завършва магистърска програма „Регулиране и контрол в системата на социалните 

дейности“, ШУ „Еп. Константин Преславски“ през 2014г. През 2018г. придобива научната 

и образователна степен „доктор“ по Теория на възпитанието и дидактика (Социална 

педагогика). От месец юли  2008г. до месец декември 2011г. работи като технически 

сътрудник в „Мегаборд България“ ЕООД, гр. София. От месец април 2013г. до  месец 

октомври 2013г. работи като старши инспектор в Столичен инспекторат към Столична 

община, гр. София. От месец май 2015г. до месец април 2016г. работи като социален 

работник в сдружение Информация и консултации- Дневен център за хора с ментални 

увреждания „Света Марина“, гр. София. От  месец май 2016г. до момента работи като 

преподавател  в Педагогически факултет на ШУ „Еп. Константин Преславски“. От месец 

септември 2014г. до момента е управител на международно научно реферирано онлайн 

списание „SocioBrains”. Дейността на Веселина Илиева е свързана  с преподавателска, 

научно - изследователска и практическа дейност. Работи по проекти, участва в 

конференции, симпозиуми, кръгли маси.  Областите на научните и интереси са социална 

работа, социални изследвания, социология и социална работа с бежанци и мигранти. 

Кандидатът преп.  д-р  Веселина Николаева участва в конкурса със следната научна 

продукция: монографии - 1 брой; публикувани книги на базата на защитен дисертационен 

труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор“- 2 броя; публикации– 6 

статии.  

Всички представени публикации са в областта на обявения конкурс. 
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II. Оценка на научните и практическите резултати, и приноси на представената 

за участие в конкурса творческа продукция: 

Монографията “Обществото и функциониране на човека в него“ е  сполучливо 

теоретично изследване на социологическия портрет на обществото и функционирането на 

човека като личност в него. В Първа 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, формалистичва, 

хуманистична и др. Във Втора част се разглежда функционирането на човека в обществото 

като се анализира човекът като сложна биосоциална система и основните процеси, свързани 

с него – адаптация, социализация и свързаните с тях социална роля, социален статус, 

десоциализация, ресоциализация, асоциалност и др. Умело са представени знания за 

социалното познание и социалното поведение на личността в обществото, без които тя не 

би могла да функционира в него.  

В книгата „Социална идентификация на децата бежанци в България“ е представено 

културното многообразие, което очертава съвременният облик на европейските общества. 

Европа съвместява различни етноси, религии, езици, традиции. Социалните отношения 

следва да се основават на фундаментални ценности като: толерантност към различията; 

приемане на културното многообразие и значимостта на всяка традиционна култура. Това 

предполага преодоляване на стереотипното мислене, свързано с изградените представи за 

„другия“ и отношението към него.  

Интерес представляват изследванията в книгата “Нормативен анализ на понятията 

„бежанец“, „дете бежанец“ и „бежанска вълна“. Военните конфликти в Близкия изток и 

Северна Африка през последните няколко години породиха огромна бежанска вълна, 

насочена към Стария континент. Европейският съюз се оказа изправен не само пред 

неочаквана миграционна криза, но и пред предизвикателствата, произтичащи от липсата на 

единна общоевропейска философия и политика за намиране на решение на проблема.  

В представените за рецензиране  статии се изтъкват  установени факти, върху които е 

направен анализ на същността на  социална промяна и историческа действителност.  

Разглежда се същността на социалната промяна в обществото. Фокусира се върху 

параметрите на социалната промяна в България след 1989 г. в светлината на изменение на 

състоянието на социологическата система на обществото ни и на нейни елементи и страни 

в хода на функционирането и развитието. Във връзка със социологическият ракурс към 

половите различия при агресивността е подчертано  твърдението, че агресията е чисто 

психологическо явление, тази статия повдига въпроса, че тя е и социологическа. В рамките 

на общността хората си взаимодействат както положително, така и отрицателно. 

Агресивността има джендър измерение- има различия в проявлението й между жените и 

мъжете. Направен е сполучлив коментар на факта, че първият задълбочен анализ в 

социологическата литература прави Фердинанд Тьонис в научния труд „Общност и 

общество“ (1887) като за първи път той разграничава два вида съюзи: Общност - 

Gemeinschaft и Society - Gesellschaft. Общността е близкият, сплотен живот на малка група 

хора с нещо свързано, а обществото е публичност- голяма група от хора, по-големи от 

общността. В. Илиева прави коректено описание на Методът „Контент Анализ“ /или Анализ 

на съдържанието, което възниква в началото на XX в., когато Харолд Ласуел започва 

проучване на пропагандни текстове от времето на Първата световна война. Основната му 

цел е да определи какво следва да се постави в светлината на прожекторите, за да се постигне 

определен ефект върху публиката. Представена е социалната промяна в обществата, която 



3 
 

настъпва в двата му основни типа: еволюция и революция, но има и различни форми на 

модернизация, социална хибридизация и социална конвергенция. Те до голяма степен 

насочват различните общества към прогрес, политическо, икономическо и културно 

развитие. Тази статия е посветена на анализа на тези три форми. Модернизацията се 

определя като процес на обновление на остарелите обществени системи, формации и 

цивилизации в духа нa съвременните потребности. На базата на изследване В. Илиева умело 

представя проблемите, свързани с неравенствата, които са един от най-старите въпроси, 

занимаващи социолозите. Концепциите за неравенството се простират назад във времето 

чак до теорията на Платон за републиката и са развивани в последствие в социалните теории 

на Карл Маркс, Макс Вебер и др. В статията са поставени за разглеждане два основни 

методологически въпроса: първият е свързан с въпросът кога може да се говори за социално 

неравенство, вторият е непосредствено свързан с първия и се отнася до разликите и 

приликите между социалните различия и социалните неравенства. 

Приносните моменти могат да бъдат систематизирани в следния вид: 

1. Представена е социалната идентификация на децата бежанци в България в контекста 

на определени теории и категориално-понятийния апарат на социологията, социалната 

психология и правото. Формулирана е конкретната роля на социалната идентификация 

на децата бежанци за формирането на политики по отношение на тяхната интеграция.  

2. Изследвана е социалната промяна в исторически аспект през теорията за социалната 

еволюция и теорията за социалната революция и в ракурса на социалната промяна в 

България, настъпила след 1989 г. Направен е анализ на социалната промяна като 

модернизация, социална хибридизация и социална конвергенция.  

3. Обосновавани са половите различия при агресивността от социологическа гледна 

точка и това, че агресията е едно от взаимодействията между хората, което определя 

тяхното поведение.  

4. Дефинирани са социалните феномени общност и общество, като се агрегират знания 

за съвременните специфични общности.  

5. Показани са възможностите за реализиране на Контент-Анализ, при прогнозирането 

на социалите услуги, основавайки анализа на собствено изследване от този тип заедно 

със студентите.  

6. Диференцирани са рамките на понятията „социален капитал“, „социални различия“ и 

„социални неравенства“. Изграден е социологически портрет на обществото и е 

създадена научна представа за функционирането на човека като личност в него. 

Направен е интересен теоретичен анализ на човека като сложна биосоциална система.  

 

III. Критични бележки и препоръки: Препоръчвам на базата на вече натрупаният 

теоретичен и практически опит преп. д-р  Веселина Илиева да подготви и издаде Учебно 

помагало по социология за работа със студенти по време на семинарните упражнения. 
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IV.Заключение: Имайки предвид гореизложеното, считам, че кандидатът по обявения 

конкурс за академичната длъжност доцент - преп. д-р Веселина Николаева Илиева отговаря 

напълно на ЗРАСРБ, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, Правилника за развитието на 

академическия състав на ШУ «Еп. Константин Преславски». Поради всичко това, моята 

оценка за заемане на обявената по конкурса академична длъжност „доцент“ от преп. д-р 

Веселина Николаева Илиева е ПОЛОЖИТЕЛНА. Постигнатите научни резултати ми дават 

основание убедено да препоръчам на уважаемото Научно жури да дадем положителна 

оценка на кандидатурата и да предложим на Факултетния съвет на Педагогически факултет 

на ШУ «Еп. Константин Преславски» да избере преп. д-р Веселина Николаева Илиева за 

доцент в ШУ «Еп. Константин Преславски» в област на висшето образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, Професионално направление 3.4. Социални дейности 

(Социологически аспекти на социално- педагогическата дейност)”. 

  

 

Дата: 18.03.2020г.                               Изготвил становището: 

гр. Шумен      проф. д-р Живка Енчева Военкинова 


