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РЕЦЕНЗИЯ 

 

на трудовете на ас. д-р Цвета Апостолова Делчева, 

участник в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по  

Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика), област 

на висше образование 1. Педагогически науки,  професионално 

направление 1.2. Педагогика, 

обявен в Държавен вестник бр. 36/14.04.2020г. 

 

Изготвил  рецензията: проф. д-р Тодор Димитров Минев 

 

1. Информация за конкурса.  

Конкурсът е обявен от Тракийски университет – гр. Стара Загора за 

нуждите на Педагогически факултет, катедра „ПСН“ и е назначено научно 

жури със заповед на ректора № 1037/05.05.2020 г.. При изготвянето на 

рецензията по конкурса са съобразени основните документи, 

съответстващи на изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника за 

условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности във ВУЗ. По процедурата на конкурса няма 

нарушения. В конкурса участва един кандидат – ас. д-р Цвета Апостолова 

Делчева, доктор по педагогика.  

 

2. Информация за кандидата.  

Кандидатът за доцент има придобита ОКС "бакалавър" от СУ „Св. 

Климент Охридски“, Философски факултет с квалификация „Философ и 

преподавател по философия“. Паралелно участва в обучение в същия 

университет във Факултет за подготовка на лектори, където изучава 

риторика и култура на говора. В периода 1999-200 г. завършва 

следдипломна квалификация в Тракийски университет ИПКУ със 

специалност „Социален педагог“. От 06.10.2017г е доктор по теория на 

възпитанието и дидактика към Тракийски университет със защитена 
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дисертация на тема: „Система за формиране на професионални 

компетенции у студентите по Социална педагогика“. 

В кариерното си развитие д-р Цвета Делчева бележи 

последователност и натрупване на богат професионален опит: работи като 

учител по дисциплините от философския цикъл в СОУ „Св. княз Борис І “ 

в гр. Асеновград, като социален работник в АСП – София и Дирекция 

„Социално подпомагане“ – гр. Стара Загора. От ноември 2013 година е 

асистент в Педагогически факултет на Тракийския университет. Този 

професионален опит се съчетава и с полученото образование в СУ, в който 

изучава педагогика, психология, философия и реторика, което я прави и 

интересен и предпочитан преподавател. Допълнителните й квалификации 

„Кейс мениджър“, обучението в „Позитивна психотерапия, психомоторика 

и фамилна терапия“, съчетани с множество образователни и социални 

проекти, както и участието й в конгреси, конференции и семинари у нас и 

в чужбина, формират облика й на специалист с широки, но насочени 

знания и умения за презентиране, за работа в екип, за фасилитиране на 

групи и работа със специализирана документация, в т.ч. и с нормативни 

документи. 

 

3. Описание и оценка на научните трудове. 

Кандидатът в конкурса за доцент представя достатъчен като обем 

списък научни трудове, от почти всички педагогически жанрове, като от 

представената и проверена с протокол продукция, се вижда, че покрива и 

дори надхвърля изискуемия минимум за наукометрични показатели за 

направление Теория на възпитанието и дидактика, заложени в ЗРАС и 

Правилника на Тракийски университет – 595 точки. Кандидатът представя 

две монографии – хабилитационен труд и монография на основата на 

защитена дисертация, 4 статии  и доклади в реферирани и индексирани  

издания, 9 статии, студии и доклади в национални и международни 
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издания с научно рецензиране и едно университетско учебно пособие.  

Налице са 13 забелязани цитирания в престижни издания – национални и 

международни. 

 

Монографията „ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ НА 

СТУДЕНТИТЕ ПО СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“ е хабилитационният 

труд на кандидата за доцент, а уточнението „отвътре-навън“ задава и 

посоката на аналитичните търсения на автора.  Създадена по научен 

проект, книгата представлява компетентно изследване на проблем, 

актуален за ВИЗ-овете в страната, а именно – подготовката на младите 

бъдещи специалисти за практическа работа. Разчетена е в пет логически 

свързани глави и би могла да бъде определена и като презентативна 

разработка за начина на обучение на студентите от определена 

специалност, като в нея са вплетени и анализи на процесуалността в 

обучението на студентите. От текста на първата глава личат задълбочени 

знания за нормативната уредба на висшите училища и уменията на ас. д-р 

Делчева да борави с нормативни документи, „превеждайки“ ги на езика на 

образованието. В последващите три глави са представени елементи на 

анализиране на трите етапа от подготовката на студентите от специалност 

„Социална педагогика“ в Тракийски университет. В критичен план - тук 

липсват теоретичните основания за констатациите на автора, основани 

предимно на практическия опит, но недостатъчно подплътени с методите 

на научните изследвания. Иновативен е подходът за открояване на 

различните начини на работа в извънредна ситуация и възможностите за 

обогатяване на педагогическия опит с навлизането на новите технологии. 

Последната глава бих определил като научно обоснована дотолкова, 

доколкото самооценката е основен компонент за анализ на постиженията 

на студента от образованието, което получава във ВУЗ, но работата би 

спечелила, ако към констатациите и изводите на автора присъстват и 
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диагностични методи, ползвани за научни изследвания – въпросници, 

анкети, съвременни статистически методи на обработка на данни. Добро 

впечатление правят цитираните мнения на студенти, специалисти, 

обучители. Това може да се причисли към метода изследване на случаи / 

експертни оценки и е надежден илюстративен материал за интерпретиране 

на предмета на изследване. Интересно би било да се проследят посочените 

явления от обратната позиция „отвън-навътре“, но това е предмет на друго 

изследване и последваща монография. 

 

Втората монография „ФОРМИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ 

КОМПЕТЕНЦИИ ЗА СОЦИАЛНА РАБОТА У СТУДЕНТИТЕ ПО 

СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“ е публикувана книга на базата на защитен 

дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 

"доктор“.  Тя съдържа изградена и апробирана педагогическа система за 

формиране на професионални компетенции за социална работа на 

студентите от специалност „Социална педагогика“ на Педагогически 

факултет към Тракийски университет, Стара Загора.  Конструирана е в 

четири глави, първите от които са теоретични и засягат проблемите, 

свързани с компетенции, професионални компетенции, компетентности и 

близки до тях педагогически понятия. Последната глава представлява 

добре организирано и реализирано изследване, с анализи, които се 

отличават със задълбоченост, отлично познаване на материята.  

Създаденият модел за формиране на професионални компетенции у 

студентите от специалност „Социална педагогика“ се отличава с 

оригиналност, приложимост, вариативност и  може да послужи за 

оптимизиране на практическата подготовка на студенти и специалисти от 

помагащите професии. Добро впечатление правят следните 

характеристики на труда: добре конструирана изследователска база, 

адекватно подбрана литература за теоретично обосноваване на текста, 
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ясен, достъпен и прецизен език, изводи, които се отличават с премереност 

и категоричност, отвореност на дискусията за бъдещата подготовка на 

социалните педагози в страната. 

 

Ас. д-р Цвета Делчева представя и едно пособие за рецензиране със 

заглавие: „Социална педагогика. Лекционен курс и упражнения. 

Помагало за студенти, Стара Загора, „Кота““, в съавторство с Б. Бялков, 

което не рецензирам, тъй като не е част от изискванията за „доцент“, но 

което е добре да съществува като публикация, тъй като званието изисква и 

предявява претенции предимно към преподавателската работа на 

кандидата. Осигуряването на подходяща за студентите литература е белег 

на осъзнатост на отговорността на преподавателите към подготовката на 

студентите. 

 

Статиите и студиите на кандидата са продължение на 

изследователските й търсения най-вече в сферата на подготовката на 

студентите за бъдеща реализация, като се изхожда от различни аспекти на 

тази подготовка. Добре е, когато един учен е последователен в 

интерпретираната от него проблематика, тъй като това показва трайност в 

интересите, задълбоченост и специализираност. Тези статии и доклади 

доразвиват и допълват монографичните разработки, а отпечатването им в 

престижни издания показва популярност на автора. Само две от статиите и 

докладите са с по-специфична социално-педагогическа насоченост, а 

именно – проблемите на безнадзорните деца и проблеми, свързани с 

приобщаващото образование.  

 В трудовете на ас. д-р Цвета Делчева са засегнати трите значими 

страни на нейните разработки: 

1. Интересът й към формиране и развитие на компетенции у 

студентите в академична среда. 
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2. Значението и ролята на практическото обучение на студентите от 

специалност „Социална педагогика“. 

3. Мотивиране на студентите за получаване на знания и формиране 

на умения и компетентности за практическа работа. 

Бих могъл да добавя и още един компонент – траен стремеж за 

подобряване на системата за обучение на студентите с цел превръщането 

им в компетентни специалисти. 

  

4. Научни приноси. 

Ас. д-р Цвета Апостолова Делчева е приложила справка за научно-

практическите резултати от своето творчество, които коментирам по 

следни начин:  

 Новост за науката: представени са концепциите на автора за 

професионалното  и теоретично обучение на студентите в академична 

среда от оригиналната позиция „отвътре-навън“, което позволява да се 

направи критичен анализ на образователния профил на студентите от  

специалност „Социална педагогика“ в Тракийски университет. 

 Обогатяване на съществуващите знания: Доразвити са 

теоретичните възгледи и дефинитивните характеристики на понятия като 

„компетенции“, „професионални компетенции“ и свързаните с тях 

педагогически и общонаучни понятия в светлината на конкретика, която 

позволява да се преосмислят целите на университетското образование и 

възможностите за реализация на студентите от визираната специалност. 

 Създаване на нови модели: Създаден е професионално-

компетентностен модел за социална работа като предпоставка за 

моделиране на цялостна система за формиране на знания, умения, навици 

и компетентности на студентите от специалност „Социална педагогика“, 

основан на дългогодишен експеримент. 
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 Получаване на нови факти: ас. д-р Цвета Апостолова 

Делчева проучва проблеми, свързани със съвременните изисквания на 

обучителния процес – като предпоставка още с постъпването на 

студентите във ВУЗ, като обучение и профисионализаране, като 

самооценка и своеобразна „обратна връзка“ за удовлетвореността и 

полезността от обучението. Разработеният диагностичен инструментариум 

в тази посока позволява ползването му в дългосрочен план, включително и 

в ситуация на извънредно положение. 

 Приложения в практиката: Силна страна на кандидатката е 

взаимовръзката между научно-изследователска и практическа работа, 

което е условие за надеждност на направените от нея изследвания и е 

предпоставка за разработване на успешни модели на взаимодействие 

„преподавател-студент” и „обучаващ-практикуващ“ в нетрадиционна 

среда, а именно – в адаптирана софтуерна платформа. Това е иновативно и 

актуално за страната, а включването на работодатели като заинтересована 

страна, отвежда към добрите практики във водещите европейски и 

световни образователни системи. 

 

5. Преподавателска работа. 

Преподавателската работа на ас. д-р Цвета Апостолова Делчева е 

свързана с обявения конкурс – кандидатът има дългогодишен опит като 

преподавател, социален педагог, администратор в сферата на социалните 

дейности в страната на национално и местно равнище, както и 

седемгодишен опит като преподавател в специалност „Социална 

педагогика“ в Тракийски университет. Преподаваните от нея дисциплини 

съответстват на обявения конкурс. Има и принос в разработването на 

учебни програми – в ОКС „Бакалавър“ в специалности „Социална 

педагогика“ и „Специална педагогика“ . 
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6. Бележки, въпроси и препоръки. 

Запознаването ми с цялостната научна и академична активност на ас. 

д-р Цвета Апостолова Делчева и добрите ми впечатления от творчеството 

й доказват наличие на равнопоставеност между преподавателска, 

изследователска и експертна работа. Препоръките ми са свързани със 

задълбочаване на изследванията й и тяхното популяризиране сред 

социални педагози, психолози, социални работници. Забележка имам, 

свързана с необходимостта от разширяване на обхвата на изследване в 

основния монографичен труд. Въпрос – „Смятате ли, че теоретичната и 

практическата подготовка на студентите „Социална педагогика“  в Р 

България е достатъчна да отговори, от една страна на европейската 

практика и от друга – на Стратегията за развитие на социалните услуги в 

страната? “ 

 

7. Заключение.  

Като изразявам положителното си впечатление от цялостните научни 

и приложни постижения на ас. д-р Цвета Апостолова Делчева, оценявам 

актуалността, значимостта на разработките, подкрепям кандидатурата й за 

доцент на Тракийски университет – гр. Стара Загора и препоръчвам на 

Научното жури да предложи на Факултетния съвет на Педагогически 

факултет да присъди званието доцент по Теория на възпитанието и 

дидактика (Социална педагогика),  в област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика. 

 

 

31. 07.  2020 г.                                                      Подпис: /………………./ 

Гр. Велико Търново                                                /проф. д-р Т. Минев/ 
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REVIEW 

 

Included in the scientific jury for a contest for the academic position of 

Associate Professor in Theory of Education and Didactics (Social Pedagogy), 

area of higher education 1. Education sciences, 

professional field 1.2. Education science, announced for the needs of the Faculty 

of Pedagogy, 

Thracian University – Stara Zagora in State Gazette Issue № 36/14.04.2020 

(42/12.05.2020). 

Prepared by the review: Prof. Todor Dimitrov Minev, PHD 

 

1. Information about the competition. 

The competition was announced by the Thracian University - Stara Zagora 

for the needs of the Faculty of Pedagogy, Department of Pedagogical and Social 

Sciences by order of the Rector № 1037 / 05.05.2020. In preparing the review of 

the competition, the main documents complying with the requirements of 

ZRASRB, PPZRASRB and the Regulations on the terms and conditions for 

obtaining scientific degrees and holding academic positions in universities are 

taken into account. There are no violations in the competition procedure. One 

candidate participates in the competition - Assistant Professor Dr. Tsveta 

Apostolova Delcheva, PHD. 

 

2. Information about the candidate. 

The candidate for associate professor has a bachelor's degree from Sofia 

University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Philosophy with a qualification 

"Philosopher and teacher of philosophy". At the same time he participated in 

training at the same university in the Faculty of Lecturer Training, where she 

studied rhetoric and speech culture. In the period 1999-200 she completed a 

postgraduate qualification at the Thracian University IPKU with a degree in 

Social Pedagogy. Since October 6, 2017 he has been a PHD of Theory of 

Education and Didactics at the Thracian University with a defended dissertation 
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on the topic: "System for the formation of professional competencies in students 

of Social Pedagogy." 

In her career development PHD Tsveta Delcheva marks consistency and 

accumulation of rich professional experience: she works as a teacher of the 

disciplines of the philosophical cycle at the High School "St. Prince Boris I" in 

Asenovgrad, as a Social Worker in ASA - Sofia and Directorate "Social Work” - 

Stara Zagora. Since November 2013 she has been an assistant professor at the 

Pedagogical Faculty of the Thracian University. This professional experience is 

combined with the education she received at Sofia University, where she studies 

pedagogy, psychology, philosophy and rhetoric, which makes her an interesting 

and preferred teacher. Her additional qualifications "Case Manager", training in 

"Positive Psychotherapy, Psychomotor and Family Therapy", combined with 

numerous educational and social projects, as well as her participation in 

congresses, conferences and seminars at home and abroad, form her image as a 

specialist with broad but focused knowledge and skills for presentation, 

teamwork, group facilitation and work with specialized documentation, incl. and 

with normative documents. 

 

3. Description and evaluation of scientific papers. 

The candidate in the competition for associate professor presents a 

sufficient list of scientific works, from almost all pedagogical genres, as from 

the presented and checked by protocol production, it is seen that covers and even 

exceeds the required minimum for scientometric indicators for Theory of 

Education and Didactics. in ZRAS and the Regulations of the Thracian 

University - 595 points. The candidate presents two monographs - a habilitation 

thesis and a monograph based on a defended dissertation, 4 articles and reports 

in refereed and indexed editions, 9 articles, studies and reports in national and 

international editions with scientific review and one university textbook. There 

are 13 notable citations in prestigious publications - national and international. 
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The monograph "PRACTICAL TRAINING OF STUDENTS IN SOCIAL 

PEDAGOGY" is the habilitation work of the candidate for associate professor, 

and the specification "inside-out" sets the direction of the author's analytical 

research. Created on a research project, the book is a competent study of a 

problem relevant to visas in the country, namely - the preparation of young 

future professionals for practical work. It is read in five logically related 

chapters and could be defined as a presentative development of the way of 

teaching students in a particular specialty, as it is also interwoven with analyzes 

of the procedural nature of students' education. The text of the first chapter 

shows in-depth knowledge of the regulations of higher education and the skills 

of Assistant Professor Delcheva to handle regulations, "translating" them into 

the language of education. The next three chapters present elements of analysis 

of the three stages of preparation of students majoring in "Social Pedagogy" at 

the Thracian University. Critically, there is a lack of theoretical grounds for the 

author's findings, based mainly on practical experience, but insufficiently 

supported by research methods. The approach for highlighting the different 

ways of working in an emergency situation and the opportunities for enriching 

the pedagogical experience with the introduction of new technologies is 

innovative. I would define the last chapter as scientifically substantiated insofar 

as self-assessment is a key component for analyzing the student's achievements 

in education, but the work would benefit if the author's findings and conclusions 

include diagnostic methods used for research - questionnaires, surveys, modern 

statistical methods of data processing. The quoted opinions of students, 

specialists, trainers make a good impression. This can be attributed to the case 

study / expert assessment method and is a reliable illustrative material for 

interpreting the subject of the study. It would be interesting to follow these 

phenomena from the opposite position "from the outside in", but this is the 

subject of another study and subsequent monograph. 
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The second monograph "FORMATION OF PROFESSIONAL 

COMPETENCIES FOR SOCIAL WORK IN STUDENTS IN SOCIAL 

PEDAGOGY" is a published book based on a defensive dissertation work for 

awarding a PHD-degree. Ti is for students in "Social Pedagogy" at the Faculty 

of Pedagogy at the Thracian University, Stara Zagora. It is constructed in four 

chapters, the first of which are theoretical and address issues related to 

competencies, professional competencies, competencies and related pedagogical 

concepts. The created model for the formation of professional competencies in 

students majoring in Social Pedagogy is characterized by originality, 

applicability, variability and can serve as a well-organized and implemented 

research, with analyzes that are characterized by in-depth, excellent knowledge 

of the subject, optimizing the practical training of students and specialists from 

the helping professions. The following characteristics of the work make a good 

impression: well-constructed research base, adequately selected literature for 

theoretical substantiation of the text, clear, accessible and precise language, 

conclusions that are characterized by moderation and categoricalness, openness 

of the discussion for future training of social pedagogues in the country.  

 

Ace. Dr. Tsveta Delcheva also presents a review tool entitled: "Social 

pedagogy. Lecture course and exercises. Handbook for students, Stara Zagora, 

"Kota", co-authored with B. Byalkov, which I do not review, as it is not part of 

the requirements for "associate professor", but which is good to exist as a 

publication, as the title requires and presents claims mainly to the teaching work 

of the candidate. Providing appropriate literature for students is a sign of 

awareness of the responsibility of teachers to prepare students. 

 

The candidate's articles and studies are a continuation of her research, 

especially in the field of preparing students for future realization, based on 
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various aspects of this preparation. It is good when a scientist is consistent in the 

issues he interprets, as this shows permanence in interests, depth and 

specialization. These articles and reports further develop and supplement the 

monographic works, and their publication in prestigious editions shows the 

author's popularity. Only two of the articles and reports have a more specific 

socio-pedagogical focus, namely - the problems of children with special 

educational needs and problems related to inclusive education. 

 The works of Assistant Professor Tsveta Delcheva address the three 

significant aspects of her work: 

1. Her interest in the formation and development of competencies in 

students in an academic environment. 

2. The importance and role of practical training of students majoring in 

"Social Pedagogy". 

3. Motivating students to acquire knowledge and form skills and 

competencies for practical work. 

I could add another component - a lasting effort to improve the student 

education system in order to turn them into competent professionals. 

 

4. Scientific contributions. 

Assistant Professor Tsveta Apostolova Delcheva, PhD, has attached a 

report on the scientific and practical results of her work, which I comment on as 

follows: 

• Novelty for science: The author's concepts for professional and 

theoretical training of students in an academic environment from the original 

position "inside-out", which allows a critical analysis of the educational profile 

of students majoring in "Social Pedagogy" at the Thracian University . 

• Enrichment of existing knowledge: The theoretical views and 

definitive characteristics of concepts such as "competencies", "professional 

competencies" and related pedagogical and general scientific concepts are 
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further developed in the light of specifics that allow to rethink the goals of 

university education and opportunities for implementation, of the students from 

the target specialty. 

• Creation of new models: A professional-competence model for social 

work has been created as a prerequisite for modeling a complete system for 

forming knowledge, skills, habits and competencies of students majoring in 

Social Pedagogy, based on a long experiment. 

• Obtaining new facts: Assistant Professor Tsveta Apostolova Delcheva, 

PhD, studies problems related to the modern requirements of the educational 

process - as a prerequisite for students entering university, as training and 

professionalization, as self-assessment and a kind of "feedback" for satisfaction 

and the usefulness of the training. The developed diagnostic tools in this 

direction allow its use in the long run, including in a state of emergency. 

• Applications in practice: The strength of the candidate is the 

relationship between research and practical work, which is a condition for the 

reliability of her research and is a prerequisite for developing successful models 

of interaction "teacher-student" and "teacher-practitioner" in a non-traditional 

environment, namely in an adapted software platform. This is innovative and 

relevant for the country, and the involvement of employers as a stakeholder 

leads to good practices in leading European and global education systems. 

 

5. Teaching work. 

The teaching work of Assistant Professor Tsveta Apostolova Delcheva, 

PHD is related to the announced competition - the candidate has many years of 

experience as a teacher, a social pedagogue, an administrator in the field of 

social activities in the country at national and local level, and seven years of 

experience as a teacher in "Social Pedagogy” at the Thracian University. The 

disciplines taught by her correspond to the announced competition. He has also 



15 
 

contributed to the development of curricula - in the Bachelor's degree in Social 

Pedagogy and Special Pedagogy. 

 

6. Notes, questions and recommendations. 

My acquaintance with the overall scientific and academic activity of 

Assistant Professor Tsveta Apostolova Delcheva and my good impressions of 

her work prove the existence of equality between teaching, research and expert 

work. My recommendations are related to the deepening of her research and 

their popularization among social pedagogues, psychologists, social workers. I 

have a remark related to the need to expand the scope of research in the main 

monographic work. Question - Do you think that the theoretical and practical 

training of students "Social Pedagogy" in Bulgaria is sufficient to answer, on the 

one hand, the European practice and on the other - the Strategy for the 

development of social services in the country? “ 

 

7. Conclusion. 

Expressing my positive impression of the overall scientific and applied 

achievements of Assistant Professor Tsveta Apostolova Delcheva, I appreciate 

the relevance, significance of the developments, support her candidacy for 

associate professor at the Thracian University - Stara Zagora and recommend 

the Scientific Jury to propose to the Faculty council to award the title of of 

Associate Professor in Theory of Education and didactics (Social pedagogy), 

field of higher education 1. Pedagogical sciences, professional field 1.2. 

Pedagogy 

 

 

31. 07. 2020.       Signature: /………………./ 

 Veliko Tarnovo       /Prof. T. Minev, PHD / 
 


