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СТАНОВИЩЕ 

 
на доц. д-р Милослава Русинова Янкова, 

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 социално-

педагогическата дейност) 

 

Кандидат: д-р Веселина Николаева Илиева – преподавател в  

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 

 

Преподавател д-р Веселина Илиева е единствен кандидат в посочения по-горе 

конкурс. Тя представя изрядна, отговаряща на изискванията документация.   

 

1. Научни публикации, които са представени за участие в конкурса. 

За конкурса кандидатът е представил следните публикации: 

Хабилитационен труд „Обществото и функциониране на човека в него“ 

Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2020, 203 

с., ISBN 978-619-201-364-6. Монографията е теоретично изследване на социологическия 

портрет на обществото и мястото на човека като личност в него.  В текста се дефинира 

понятието „общество” като анализът му преминава през различните теории за 

обществото. Представени са от социологическа гледна точка значими знания за 

функционирането на различните типове общества. Изведени са най-популярните 

съвременни концепции за обществото.   

Две монографии, свързани с докторската дисертация на кандидата. 

В тях насочва вниманието върху болезнен за съвременното общество проблем за 

бежанците и особено за децата бежанци.  

1.Социална идентификация на децата бежанци в България, Шумен, 

Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2018, 150 с., ISBN 

978-619-201-260-1. В тази монография авторът пунктуално и с разбиране артикулира  

бежанците като една от социалните групи, определяна като „другите” в обществото, 

При това експлицира децата бежанци като най-уязвим. Акцентира се върху факта, че 

реализирането на ефективна закрила на тези деца предполага успешната им социална  

идентификация с оглед приобщаването им към приемащите ги общества, каквото е и 

българското.  

2. Нормативен анализ на понятията „бежанец“, „дете бежанец“ и „бежанска 

вълна“, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 

2018, 143 с., ISBN 978-619-201-261-8. Тук преподавател д-р Веселина Илиева 



2 
 

концентрира вниманието си главно върху непридружените или разделени деца, които 

напускат държавите си на произход по различни причини: 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.  

Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове 

Д-р В. Илиева представя два текста, свързани с различни аспекти на социалната 

промяна. 
 

Социална промяна и историческа действителност, Годишник на Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски“, т. XXIIID, 35 години Педагогически 

факултет, Велико Търново, Издателство „Фабер“, 2019, с. 160-169, ISSN 1314-6769. В 

статията се разглежда 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 като цяло 

или на нейни елементи и страни в хода на функционирането и развитието. 
 

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

SocioBrains, Issue 52, December 2018, pp. 187-191, ISSN 2367-5721 (online), 

www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536). 

Социалната промяна в обществата може да се прояви в два основни типа: еволюция и 

революция, но има и различни форми на модернизация, социална хибридизация и 

социална конвергенция. Тази статия е посветена на анализа на тези три форми и 

техните видове. Те до голяма степен насочват различните общества към прогрес, 

политическо, икономическо и културно развитие.  

 

Социологически ракурс към половите различия при агресивността, Сборник 

научни трудове от пътуващ семинар Истанбул-Кушадасъ-Измир (30.04.2019 – 

07.05.2019), Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, 

Педагогически факултет, Издателство „Фабер“, Велико Търново, 2019, с. 44-52, ISBN 

978-619-00-0996-2. Противно на твърдението, че агресията е чисто психологическо 

явление, както убедително става ясно от изложението на автора тя е и 

социологическа категория. В рамките на общността хората си взаимодействат както 

положително, така и отрицателно, както и агресията. Д-р Илиева акцентира на джендър 

измерението на агресията – различното й проявление между жените и мъжете. Посочва 

склонността на мъжете да бъдат по-агресивни от жените като следствие от това, че са 

по-доминиращи и по-мощни. 

Community and society. Specific communities., SocioBrains, Issue 53, January 2019, 

pp. 95-99, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., 

Bulgaria, 2019, (SJIF = 5.536). В тази статия се дискутират различни концепции относно 

понятията „общност” и „общество”, както приликите и разликите между тях. Д-р 

Веселина Илиева разглежда само един тип конкретна общност, специфичната социална 
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общност. Поради тази причина вниманието на автора е насочено към същността и 

характерните особености на така наречените „тайни общности“ – общества като 

Тамплиерите, Свободните масони, Череп и кости, Билдинберг, постмодерните 

Виртуални общности. Тези общности играят съществена роля в обществения живот - 

влияят на социално-икономическите и политическите процеси, както с положителен, 

така и с отрицателен знак в зависимост от оценката, дадена им в конкретния 

исторически период. 

Content analysis and forecasting of social services, SocioBrains, Issue 54, February 

2019, pp. 104-109, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina 

Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2019, (SJIF = 5.985) В статията се описва провеждането на 

Контент Анализ  със студентите по Социална педагогика беше направен анализ на 

съдържанието, за да се проучи степента, в която въпросът за  бъдещето на социалната работа 

стои в дневния ред на медиите и обществото. 

Social Differences, Social Capital and Social Injuries, SocioBrains, Issue 50, October 

2018, pp. 52-58, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva 

Ilieva., Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536). В тази статия д-р Илиева презентира социалното 

неравенство (social inequality) като форма на социална диференциация, при която 

отделните индивиди, социални групи, слоеве, категории и/или класи се намират на 

различни нива на вертикалната социална йерархия и притежават неравни жизнени 

шансове и възможности за задоволяване на своите потребности. 
 

2. Цитирания – участва в конкурса със 7 цитирания. 
 

3. Удовлетворяване на Минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 

3 от ЗРАСРБ 

С представените за конкурса публикации и цитирания, кандидатът набира 415 

точки, при необходими 400, което е напълно удовлетворително за присъждане на 

академичната длъжност „доцент“. 
 

4. Академична активност на кандидата 

Преп. д-р Веселина Илиева води в ОКС- Бакалавър – 4 дисциплини, а в ОКС 

Магистър – 6 дисциплини.  

Тя се отличава с висока публикационна активност. Има 27 статии в индексирани и 

реферирани издания, включени във вторични бази данни и 8 публикации в 

нереферирани и неиндексирани издания. Има издаден учебник - „Социологически 

аспекти на социалната работа“, Шумен, 2019. Забелязани са 25 цитирания, главно в 

публикации на колегите й от Педагогическия факултет. Представяла се е в 8 научни 

форума. Участвала е в 1 национален проект и 8 институционални, вътрешно-

университетски проекта. 

Д-р Илиева е издател на Международно научно реферирано онлайн списание с 

импакт фактор във вторична база данни - SocioBrains  (www.SocioBrains.com) ISSN 

2367-5721. Съставител е на 3 сборника в рамките на университета. Организирала е 3 

Докторантски конференции и 3 Научни конференции с международно участие в 

Педагогически факултет.  
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Повишавала е чуждоезиковата си компетентност в 3 курса. Участвала е още в 1 

Обучителен семинар за базите данни – Scopus, ScienceDirect и Mendeley  и в 1 

специализирано обучение. Тя е член на Съюза на учените в България, секция 

Социологически науки и член на Национална асоциация „Жени в науката” – Секция в 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”. 

Всичко посочено до тук ми дава основание да дам ПОЛОЖИТЕЛНА оценка за 

преп. д-р Веселина Илиева и да препоръчам на Факултетния съвет на Педагогически 

факултет при Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ да и присъди 

академичната длъжност „доцент“. 

 

 

12.03.2020 г.   Изготвил становището: 

Гр. Шумен     Доц. д-р Милослава Янкова 

 

 


