
Становище 

от проф. дн Мария Баева 

за ас.д-р Цвета Апостолова Делчева, 

по обявения конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент" по: 

област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.2. Педагогика, „Теория на възпитанието и 

дидактика (социална педагогика)“, 

към катедра „Педагогически и социални науки“, Педагогически факултет, 

Тракийски университет – Стара Загора, 

обявен в ДВ бр. 36 от 14.04.2020 г. 

 

Данни за конкурса 

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

Представям писмено становище относно качествата на кандидата и оценяването 

на неговата продукция, с която участва в обявената по-горе процедура на 

основание Правилника на Тракийски университет – Стара Загора за прилагане 

на Закона за развитието на академичния състав в Република България.  

Документите и материалите, представени от ас.д-р Цвета Апостолова Делчева 

отговарят на Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени 

и заемане на академични длъжности. Чрез проучване на представената 

документация се установява, че процедурата е спазена. 

 

Данни за кандидата и преподавателски статус: 

Оценката за кандидата е основана на предоставената в документите обща 

характеристика и професионална биография, т.е., областите на професионален 

интерес на кандидата са свързани с:  

- формиране и развитие на професионални и ключови компетенции в 

академична среда;  



- развитие на професионални и ключови компетенции чрез практическото 

обучение на студентите от специалността;  

- мотивиране и ангажиране на студентите в активно и съзнателно участие в 

учебни и учебно-практически дейности;  

- разработване на авторски програми по водените от кандидата учебни 

дисциплини –холистичният и компетентностният подходи са в основата на 

разработването на тези програми;  

Преподавателската дейност е по направление на конкурса. Кандидатът е 

участвал е в научно-изследователски проекти. Конкурсът е осигурен с 

необходимите часове по обявеното направление. 

 

Описание на научните трудове 

След анализиране на представените за рецензиране научни трудове се 

установява, че тематични области на публикациите на ас.д-р Цвета Делчева са: 

 формиране на професионални компетенции чрез различните форми на 

практическо обучение при студентите; 

 прилагане на авторския оперативен професионално-компетентностен 

модел за социална работа; 

 проучване на актуални идеи, концепции и добри практики по проблемите 

на социалната работа; 

 изследване на компетенциите, необходими за социална работа; 

 апробирана педагогическа система за формиране на професионални 

компетенции за социална работа на студентите от специалност „Социална 

педагогика“ в Педагогически факултет към Тракийски университет, Стара 

Загора. 

 

За конкурсната процедура се включват:  

- Автореферат – 1бр. 

- Монографии – 2 бр. 



- Публикации в специализирани издания – 13 бр. 

- Учебно помагало – 1 бр.  

Общо – 17 публикации, които са след присъждане на образователната и научна 

степен „доктор”. 

 

Минимални изисквани и натрупани точки по групи показатели за 

академична длъжност „доцент“ 

При направената справка за изпълнение на минималните национални изисквания 

и допълнителните изисквания, определени в Правилник за развитие на 

академичния състав на Тракийски университет се установява, че кандидатът има 

595 точки по показателите от изисквани 400 точки, разпределени както следва: 

А  Показател 1  50  50  

Б  Показател 2  -  -  

В  Показател 3  100  100  

Г  Сума от показателите от 4 до 10  200  270  

Д  Сума от показателите от 11 до 13  50  105  

Е  Сума от показателите от 14 до 21  -  70  

Общо:  400  595  

   

Научни приноси 

По съдържание публикациите на ас.д-р Цвета Делчева отразяват актуални 

проблеми на педагогиката и методиката на социалната работа. 

Теоретичните приноси се открояват преди всичко при изследването на 

теоретико-приложните проблеми на практическото обучение на студентите по 

Социална педагогика. В резултат от проучванията е разработена монография (№ 

3.1. от Списък на публикациите и научните трудове). Книгата представя 

търсения и опит в областта на обучението на студенти от специалност „Социална 

педагогика“ в Педагогически факултет на Тракийски университет – Стара 

Загора, за формиране на професионални компетенции чрез различните форми на 



практическо обучение. В нея се развиват постановки и решения на автора, както 

и представят актуални изследователски позиции, образователни технологии, 

идеи и резултати от проучвания. 

Публикуваната книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане 

на образователна и научна степен "доктор" (№ 5.1. Делчева, Ц., 2020) 

„Формиране на професионални компетенции за социална работа у студентите по 

Социална педагогика“, 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. Извеждат се основни концепции и 

варианти за приложение на системния подход и системния анализ в научното и 

в учебното познание, открояват се пресечни точки и съчетания между тях и пр. 

Моделира се цялостна система за формиране на професионални компетенции. 

Изданието е предназначено за университетски преподаватели, студенти, 

социални работници и за всички, които проявяват интерес към формиране на 

професионални компетенции в тази област. 

Тези идеи са намерили отражение и в статии, изведени под № 7.2., 7.3., 7.7. от 

Списъка ..., където са приложени и резултати от анкетни проучвания за мнението 

на студентите по социална педагогика за бъдещата им професионална 

реализация - социалната работа. 

В статиите и докладите (под № 6.1., № 6.2., № 6.3., № 6.4.),  публикувани в научни 

издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна 

информация се представят резултати от изпълнението на практическа задача за 

проучване на варианти на мрежи за социална подкрепа по учебната дисциплина 

„Основи и методи на социалната работа“ от студенти по специалността 

„Социална педагогика“ в Тракийския университет – Стара Загора. Анализират се 

уменията на бъдещите социални педагози да идентифицират и изграждат 

подкрепяща среда, като се ръководят от институционалните ресурси на региона 

и приоритетните области на социална работа с клиента. В контекста на идеята за 



приобщаващото образование се представя разработен от автора механизъм за 

практическо обучение за работа с родители за нуждите на обучението на 

студенти от педагогическите специалности. Представя се прилагането на 

холистичния подход в подготовката на студенти от педагогическите 

специалности за работа в приобщаваща среда и пр. 

Обобщение от предложените за рецензиране материали: 

 Изведена е концепция на автора за формиране на професионални 

компетенции чрез различните форми на академично и практическо 

обучение на студентите от Социална педагогика. В разработките се 

предлагат постановки и решения на автора, както и актуални 

изследователски позиции, образователни технологии, идеи и резултати. 

Извеждат се акцентите на организацията на практическата подготовка на 

студентите от специалност „Социална педагогика“ в Педагогически 

факултет при Тракийски университет – Стара Загора. 

 Описват се механизми на избор на подходящи интерактивни техники и 

методи за мотивиране и ангажиране на студентите в активно и съзнателно 

участие в учебни и учебно-практически дейности, свързани с овладяване 

на конкретни умения и компетенции. 

 Анализират се уменията на бъдещите социални педагози да 

идентифицират и изграждат подкрепяща среда, като се ръководят от 

институционалните ресурси на региона и приоритетните области на 

социална работа с клиента. 

 Представя се прилагането на холистичния подход в подготовката на 

студенти от педагогическите специалности за работа в приобщаваща среда 

в посока надграждане на личния опит на обучаваните като познание и като 

социална активност. 

 

Преподавателска работа 



Преподавателската дейност на ас.д-р Цвета Делчева обхваща няколко периода и 

е свързана не само с преподаване във ТрУ (от 2013 г. досега), а и с практикуване 

на учителската професия (5 г. от трудовия стаж), както и активна социална работа 

в структурите на социалното подпомагане (около 22 години).  Работата й като 

социален работник (старши експерт, специалист) по предоставяне на социални 

помощи и социални услуги, дейности за социална интеграция на лица в социален 

риск е много стабилна основа за практико-академичната интерпретация на 

обучението на студентите от „Социална педагогика“. Администрирането на 

социалните дейности като служител в Агенция за социално подпомагане – 

София, Дирекция „Социално подпомагане”- Ст.Загора са свързани с 

практикуването на механизми за съвременни политики за предоставяне на 

социална грижа в общността. Това предполага не само разработването и 

предлагането на анализ на политики, стратегии или програми в сферата на 

„Социална педагогика“, „Съвременни политики за предоставяне на социална 

грижа в общността“, „Правна регулация на асоциалното поведение“, „Социално-

педагогически дейности в училищна среда“ (предоставени и анализирани в 

рецензията чрез предоставените публикации), а и предположение за 

компетентностно интепретиране на тези проблеми в преподавателската дейност 

на кандидата. 

Кандидатът декларира своите приноси за разработване на авторски програми по 

учебните дисциплини. Позовава се на холистичният и компетентностният 

подходи, които са в основата на разработените от  ас.д-р Цвета Делчева шест  

учебни програми. 

Заключение: 

На основание изложените по-горе положителни оценки за преподавателската, 

публикационната и творческата дейност на ас.д-р Цвета Апостолова Делчева, 

изразявам писмено своето положително становище за нейната кандидатура в 

конкурса и препоръчвам на членовете на Научното жури и членовете на ФС при 

Педагогически факултет на Тракийския университет – Стара Загора да гласуват 



положително за ас.д-р Цвета Апостолова Делчева по обявения конкурс за 

заемане на академичната длъжност „доцент" по: област на висше образование 1. 

Педагогически науки,  професионално направление 1.2. Педагогика, „Теория на 

възпитанието и дидактика (социална педагогика)“, обявен от Тракийски 

университет – Стара Загора, Педагогически факултет, за нуждите на катедра 

„Педагогически и социални науки“ (ДВ бр. 36 от 14.04.2020 г.) 

 

23. 07. 2020 г.                                       Член на научно жури: .................... 

(проф. дн Мария Баева) 

 

 



Opinion 

by Prof. Maria Baeva 

for Assistant Professor Tsveta Apostolova Delcheva, PhD, 

on the announced competition for the academic position of "associate professor" in: 

field of higher education 1. Pedagogical sciences, 

professional field 1.2. Pedagogy, "Theory of education 

and didactics (social pedagogy)", 

to the Department of Pedagogical and Social Sciences, Faculty of Pedagogy, 

Thracian University - Stara Zagora, 

announced in SJ no. 36 of 14.04.2020 

 

Data for the competition 

Only one candidate participates in the competition - Assistant Professor Tsveta 

Apostolova Delcheva. 

I present a written statement on the qualities of the candidate and the evaluation of his 

production, which participates in the above procedure based on the Rules of the 

Thracian University - Stara Zagora for the implementation of the Law on the 

Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria. 

The documents and materials submitted by Assistant Professor Dr. Tsveta 

Apostolova Delcheva comply with the Regulations on the terms and conditions for 

acquiring scientific degrees and holding academic positions. By examining the 

submitted documentation it is established that the procedure has been followed. 

 

Candidate data and teaching status: 

The evaluation of the candidate is based on the general characteristics and  

professional biography provided in the documents, ie, the areas of professional 

interest of the candidate are related to: 



- formation and development of professional and key competencies in an academic 

environment; 

- development of professional and key competencies through the practical training of 

students in the specialty; 

- motivating and engaging students in active and conscious participation in learning 

and teaching-practical activities; 

- development of author's programs in the disciplines led by the candidate - the 

holistic and competence approaches are the basis for the development of these 

programs; 

The teaching activity is in the direction of the competition. The candidate has 

participated in research projects. The competition is provided with the necessary 

hours in the announced direction. 

Description of scientific works 

After analyzing the scientific papers submitted for review, it is established that the 

thematic areas of the publications of Assistant Professor Tsveta Delcheva are: 

 formation of professional competencies through the various forms of practical 

training for students; 

 application of the author's operational professional-competence model for social 

work; 

 research of current ideas, concepts and good practices on the problems of social 

work; 

 study of the competencies necessary for social work; 

 tested pedagogical system for formation of professional competencies for social 

work of students majoring in "Social Pedagogy" at the Faculty of Pedagogy at the 

Thracian University, Stara Zagora. 

 

For the tender procedure are included: 

- Abstract - 1pc. 

- Monographs - 2 pcs. 



- Publications in specialized editions - 13 pcs. 

- Textbook - 1 pc. 

A total of 17 publications, which are after the award of the educational and scientific 

degree "Doctor". 

Minimum required and accumulated points by groups of indicators for the academic 

position "Associate Professor" 

When the reference for fulfillment of the minimum national requirements and the 

additional requirements, determined in the Regulations for development of the 

academic staff of the Thracian University, it is established that the candidate has 595 

points on the indicators of the required 400 points, distributed as follows: 

A   Indicator1       50    50 

B   Indicator 2       -    - 

C   Indicator 3       100    100 

D   Sum of indicators from 4 to 10    200    270 

E   Sum of indicators from 11 to 13   50    105 

E   Sum of indicators from 14 to 21   -    70 

Total:    400              595 

 

Scientific contributions 

In terms of content, the publications of Assistant Professor Tsveta Delcheva reflect 

current problems in the pedagogy and methodology of social work. 

Theoretical contributions stand out primarily in the study of theoretical and applied 

problems of practical training of students in Social Pedagogy. As a result of the 

research, a monograph was developed (№ 3.1. From the List of Publications and 

Scientific Papers). The book presents the search and experience in the field of 

education of students majoring in "Social Pedagogy" at the Faculty of Pedagogy of 

the Thracian University - Stara Zagora, for the formation of professional 

competencies through various forms of practical training. It develops the author's 



productions and decisions, as well as presents current research positions, educational 

technologies, ideas and research results. 

The published book on the basis of a defended dissertation for awarding an 

educational and scientific degree "Doctor" (№ 5.1. Delcheva, Ts., 2020) "Formation 

of professional competencies for social work in students of Social Pedagogy", 

contains a developed and tested pedagogical system for the formation of professional 

competencies for social work of students majoring in "Social Pedagogy" at the 

Faculty of Pedagogy at the Thracian University, Stara Zagora. Basic concepts and 

variants for application of a systematic approach and systematic analysis in scientific 

and educational knowledge are derived, intersections and combinations between them 

are highlighted, etc. A complete system for the formation of professional 

competencies is modeled. The publication is intended for university professors, 

students, social workers and for all who are interested in the formation of 

professional competencies in this field. 

These ideas are also reflected in articles published under № 7.2., 7.3., 7.7. from the 

List ..., where the results of questionnaires for the opinion of the students of social 

pedagogy about their future professional realization - social work are attached. 

The articles and reports (under № 6.1., № 6.2., № 6.3., № 6.4.), Published in 

scientific journals, referenced and indexed in world-famous databases with scientific 

information, present the results of the implementation of a practical task for studying 

variants. of networks for social support in the discipline "Fundamentals and methods 

of social work" by students majoring in "Social Pedagogy" at the Thracian University 

- Stara Zagora. The skills of future social pedagogues to identify and build a 

supportive environment are analyzed, guided by the institutional resources of the 

region and the priority areas of social work with the client. In the context of the idea 

of inclusive education, a mechanism for practical training for working with parents 

developed by the author for the needs of training students in pedagogical specialties 

is presented. The application of the holistic approach in the preparation of students 



from the pedagogical specialties for work in an inclusive environment, etc. is 

presented. 

Summary of the materials proposed for review: 

• The author's concept for the formation of professional competencies through the 

various forms of academic and practical training of students in Social Pedagogy is 

presented. The works offer the author's productions and solutions, as well as current 

research positions, educational technologies, ideas and results. The accents of the 

organization of the practical training of the students in the specialty "Social 

Pedagogy" at the Faculty of Pedagogy at the Thracian University - Stara Zagora are 

presented. 

• Describes mechanisms for selecting appropriate interactive techniques and methods 

for motivating and engaging students in active and conscious participation in learning 

and teaching-practical activities related to the mastery of specific skills and 

competencies. 

• The skills of future social pedagogues to identify and build a supportive 

environment are analyzed, guided by the institutional resources of the region and the 

priority areas of social work with the client. 

• The application of the holistic approach in the preparation of students from the 

pedagogical specialties for work in an inclusive environment in the direction of 

upgrading the personal experience of the students as knowledge and as a social 

activity is presented. 

Teaching work 

The teaching activity of Assistant Professor Dr. Tsveta Delcheva covers several 

periods and is related not only to teaching at TrU (since 2013), but also to practicing 

the teaching profession (5 years of work experience), as well as active social work in 

the structures of social assistance (about 22 years). Her work as a social worker 

(senior expert, specialist) in providing social benefits and social services, activities 

for social integration of persons at social risk is a very stable basis for the practical-

academic interpretation of the training of students in "Social Pedagogy". The 



administration of social activities as an employee of the Social Assistance Agency - 

Sofia, Social Assistance Directorate - Stara Zagora are related to the practice of 

mechanisms for modern policies for providing social care in the community. This 

implies not only the development and offering of analysis of policies, strategies or 

programs in the field of "Social pedagogy", "Modern policies for providing social 

care in the community", "Legal regulation of antisocial behavior", "Socio-

pedagogical activities in school environment ”(provided and analyzed in the review 

through the provided publications), as well as an assumption for competency 

interpretation of these problems in the teaching activity of the candidate. 

The candidate declares her contributions for the development of author's programs in 

the academic disciplines. He refers to the holistic and competence approaches, which 

are the basis of the six curricula developed by Assistant Professor Tsveta Delcheva. 

Conclusion: 

Having in mind the above positive assessments of the teaching, publishing and 

creative work of Assistant Professor Tsveta Apostolova Delcheva, I express in 

writing my positive opinion on her candidacy in the competition and recommend to 

the members of the Scientific Jury and the members of the Faculty of Education at 

the Faculty of Pedagogy. of the Thracian University - Stara Zagora to vote positively 

for Dr. Tsveta Apostolova Delcheva in the announced competition for the academic 

position of "Associate Professor" in: field of higher education 1. Pedagogical 

sciences, professional field 1.2. Pedagogy, "Theory of education and Didactics 

(Social Pedagogy) ”, announced by the Thracian University - Stara Zagora, Faculty 

of Pedagogy, for the needs of the Department of Pedagogical and Social Sciences (SJ 

No. 36 of 14.04.2020). 

 

23. 07. 2020. Member of the scientific jury: .................... 

(Prof. Dr. Maria Baeva) 

 

 


