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СТАНОВИЩЕ 
 

на доц. д-р Веселина Николаева Илиева, 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски,  

Педагогически факултет 

 

Член на жури по обявения от Шуменския университет „Епископ Константин 

Преславски“  в ДВ, бр. 98/17.11.2020 г. конкурс за заемане длъжност „професор“ по 

област на висше образование  3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление  3.4. Социални дейности (Арттеапия и социализация) 

 

Кандидат: доц. д-р Живко Величков Жечев – преподавател в  

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 

 

 

1. Кратки данни за кандидата 

Доц. д-р Живко Жечев е роден на 31.01.1959 г. Висшето си образование – бакалавър 

и магистър, както и ОНС „доктор“ е придобил в Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“ както следва: 

 Специалност "Българска филология", образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“  през 1980 г.; 

 Специалност "Социални дейности", образователно-квалификационна степен 

„магистър“  през 2001 г.; 

 Доктор по Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика), 

Професионално направление 1.2. Педагогика, Област на висше образование 1. 

Педагогически науки, с дисертация на тема „Мотивация за социална активност чрез 

изкуството”  през 2013 г. 

 

2. Преподавателска натовареност  

Кандидатът в конкурса има напълно достатъчна преподавателска натовареност: в 

ОКС бакалавър преподава 10 дисциплини и в ОКС магистър – 5 дисциплини. 

 

3. Академична активност 

Доц. д-р Жико Жечев е участвал в 7 национални проекта и 14 институционални, 

вътрешно-университетски проекта. Участвал е в 15 научни форума. Участвал е и в 

редколегии на научни издания.  

 

4. Публикационна активност 

Доц. д-р Живко Жечев се отличава с висока публикационна активност. Той има 41 

статии и публикувани доклади от конференции Има издаден 1 учебник и 2 учебни 

помагала. Забелязани са 25 цитирания, главно в публикации на колегите му от Шуменски 

университет, което означава, че творчеството му е добре познато в академичната 

общност на университета.  

 

5. Публикации, с които участва в настоящия конкурс. 

5.1. Хабилитационен труд: 

 Потребността от бащинска фигура за настанените в социални услуги и институции 

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

2020, 125 с., ISBN 978-619-201-452-4 
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5.2. Публикувана монография, която не е представена като основен 

хабилитационен труд 

 Социологическа и правна регулация на проблема „деца в неравностойно 

положение“, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин 

Преславски“, 2019, 166 с., ISBN 978-619-201-291-5 

 

 

5.3. Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове 

 Psychodiagnostics to excursions in the social development // SocioBrains, Issue 18, 

February 2016, pp. 39-44, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart 

Ideas – Wise Decisions, Ltd., Bulgaria, 2016 

 Необходимост от интегративни знания при прилагането на арт терапията // 

Сборник научни трудове от пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска 

ривиера – Згреб (03.05.2016 – 11.05.2016), Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“, Педагогически факултет, Издателство „Фабер“, Велико 

Търново, 2016, с. 110-116, ISBN 978-619-00-0477-6 

 Специфични характеристики на девиантното поведение // Годишник на 

Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, т. XX, Велико 

Търново, Издателство „Фабер“, 2016, с. 383-390, ISSN 1314-6769 

 Determinant factors in the social service “Foster care” // SocioBrains, Issue 34, June 

2017, pp. 78-84, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – 

Wise Decisions, Ltd., Bulgaria, 2017 

 Individual and group work forms at art therapy // SocioBrains, Issue 40, December 2017, 

pp. 174-178, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise 

Decisions, Ltd., Bulgaria, 2017 

 Legal regulation of the problem with disadvantaged kids and deinstitutionalization // 

SocioBrains, Issue 49, September 2018, pp. 33-46, ISSN 2367-5721 (online), 

www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions, Ltd., Bulgaria, 2018 

 Институционалните деца през призмата на микросоциологическата парадигма и 

концепцията за социалната дистанция // Годишник на Шуменския университет 

„Епископ Константин Преславски“, т. XXII, Велико Търново, Издателство 

„Фабер“, 2018, с. 283-290, ISSN 1314-6769 

 Алтернативи на социалните услуги за деца // 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. 139-149, ISBN 978-619-00-0996-2 

 Research work with the students. Brainstorming as a method for solving problems in the 

social sphere. // SocioBrains, Issue 57, May 2019, pp. 59-63, ISSN 2367-5721 (online), 

www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions, Ltd., Bulgaria, 2019 

 Application of the ringing method in forecasting in the social sphere // SocioBrains, Issue 

57, May 2019, pp. 64-68, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart 

Ideas – Wise Decisions, Ltd., Bulgaria, 2019 

 Social change and historical activity // SocioBrains, Issue 57, May 2019, pp. 69-76, ISSN 

2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions, Ltd., 

Bulgaria, 2019 

 Същностни характеристики на социална организация // Годишник на Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски“, т. XXIIID, 35 години 
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Педагогически факултет, Велико Търново, Издателство „Фабер“, 2019, с. 384-393, 

ISSN 1314-6769 

 

5.4. Публикуван университетски учебник или учебник, който се използва в 

училищната мрежа 

 Арт терапия. Мотивация за социална активност на децата чрез изкуството, Шумен, 

Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2020, 281 с., ISBN 

978-619-201-424-7 

 

5.5. Публикувано университетско учебно пособие или учебно пособие, което се 

използва в училищната мрежа 

 Организация и управление на социалните дейности в България, Шумен, 

Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2020, 111 с., ISBN 

978-619-201-435-3 

 

 

6. Изпълнение от кандидата в конкурса на минималните национални изисквания 

по чл. 2б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ 

Доц. д-р Живко Величков Жечев напълно удовлетворява изискуемите минимални 

наукометрични показатели в професионално направление 3.4. Социални дейности. От 

необходимите 550 т. кандидатът прилага 600 както следва:  

По показател А - Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна 

степен „доктор“ – при изискуеми 50 точки, кандидатът удовлетворява 50 точки. 

По показател В - Хабилитационен труд – монография – при изискуеми 100 точки, 

удовлетворени – 100 точки. 

По група от показатели Г - при изискуеми 200 точки, кандидатът представя общо 

220 точки, които са напълно удовлетворителни.  

По група от показатели Д - представя общо 130 точки. 

И по група от показатели Е – са представени общо 100 точки. 

 

Нямам въпроси към доц. д-р Жечев, имам само препоръка да насочи 

публикационната си активност в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни, което ще е от голяма полза не само за Шуменски 

университет, но и за всички обучаващи се в специалност Социални дейности студенти 

от България. 

 

В заключение давам ПОЛОЖИТЕЛНА оценка за кандидатурата на доц. д-р 

Живко Величков Жечев в конкурса за заемане длъжност „професор“ по област на висше 

образование  3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление  3.4. 

Социални дейности (Арттерапия и социализация) и предлагам на Факултетния съвет на 

Педагогически факултет при Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 

да и присъди академичната длъжност „професор“. 

 

 

 

 

25.02.2021 г.   Изготвил становището: 

Гр. Шумен      доц. д-р Веселина Илиева 


