РЕЦЕНЗИЯ
по конкурс за заемане на академична длъжност професор, по 1.
Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на
образованието, обявен в Държавен вестник бр. 86 от 15.10.2021 г. за нуждите на
Педагогически факултет на Тракийски университет, гр. Стара Загора с кандидати
доц. д-р Валентина Димитрова Шарланова и д-р Румяна Тодорова Гьорева
Член на научно жури: професор д-р Галин Борисов Цоков

1. Обща характеристика и професионална биография на кандидатите
Кандидатът в конкурса за заеманене на академична длъжност професор Валентина Димитрова Шарланова завършва висше образование в Технически
университет, София, специалността „Изчислителна техника“ с професионална
квалификация:

"инженер"

през

1982

година.

През

следващите

години

кандидатката придобива допълнителни квалификации и специализации в
областта на педагогиката, гражданското образование и кариерното консултиране.
Валентина Шарланова защитава успешно докторска дисертация в областта на
педагогиката, научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“ през
2013 година. От 1989 до 1995 г. година кандидатката работи в Институт за
повишаване квалификацията на учителите (ИПКУ) – Стара Загора към
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ като асистент по технологично
обучение. В периода 1995- 2014 г. тя последователно заема длъжностите старши
асистент и главен асистент в Департамента за повишаване квалификацията на
учителите на Тр. У. През 2014 г. Валентина Шарланова се хабилитира като
доцент по „Теория на възпитанието и дидактика“ в Педагогически факултет,
Тракийски университет – Стара Загора на която академична длъжност работи до
сега. Кандидатката е ръководела Центъра за кариерно развитие на Тракийския
университет от 2006 до 2012 г.
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Другият кандидат участващ в конкурса д-р Румяна Тодорова Гьорева има
завършена магистърска степен за учител по химия с втора специалност физика
придобита в ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив и магистърска степен по
Теория и управление на образованието – образователен мениджмънт, придобита в
СУ „Свети Климент Охридски“ гр. София. Защитила е докторат по управление на
образованието на тема „Функции на мониторинга в процеса на децентрализация
на училищното образование “, чиято предметна област също е в професионалното
направление 1.1. Започва кариерата си като учител и управител на фирма, а от
2002 до сега работи постепенно като помощник – директор, началник на отдел
„Инспектиране и организационно-методическа дейност“ в РИО, зам. кмет на
община Перник, зам. председател на Общински съвет в гр. Перник, асистент във
Факултета по педагогика при ЮЗУ Н. Рилски ( за две учебни години по седем
учебни дисциплини). Понастоящем, след издържан конкурс е главен инспектор в
Национален инспекторат по образованието, гр. София.
2. Научноизследователската и научно-приложната дейност на кандидат
В обявения конкурс доц. д-р Валентина Димитрова Шарланова, кандидатства с
31 публикации, от които 3 монографии, 7 статии и доклади, публикувани в
реферирани и индексирани научни издания, 21 статии и доклади, публикувани в
нереферирани

български

и

чуждестранни

научни

издания

(списания

и

редактирани колективни томове).
По време на процедурата на конкурса като член на научното жури и рецензент
бях уведомен с емайл от секретаря на ПФ (в който е приложено и самото
заявление), че със заявление с вх. No 84/08.02.2022 г. до Декана на ПФ и
председател на НЖ доц. д-р Валентина Димитрова Шарланова оттегля
документите си за участие в конкурса за заемане на академична длъжност
„професор” по Теория и управление на образованието.
Поради тази причина не считам за необходимо да рецензирам публикации на
кандидатката.
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Другата кандидатка д-р Румяна Тодорова Гьорева кандидатства в обявения
конкурс с 25 публикации, от които 3 монографии, една публикувана книга
издадена на базата на защитен дисертационен труд,

2 статии и доклади,

публикувани в реферирани и индексирани научни издания, 18 статии и доклади,
публикувани в нереферирани български и чуждестранни научни издания
(списания и редактирани колективни томове), 1 университетски учебник.
По време на процедурата на конкурса като член на научното жури и рецензент
получих емайл от секретаря на НЖ с приложено уведомително писмо.
Уведомителното писмо с вх. No 58/31.01.2022 г. е от председателя на НЖ проф.
д.н. Таня Борисова. В писмото проф. Борисова обръща внимание на членовете на
НЖ на изискванията определени в т. 8 (г) на „Забележки“ на Правилника за
прилагане на Закона за развитие на академичния състав. В посочения текст е
отбелязани специфични изисквания при установяване на показателите за
различните академични длъжности, според които „при заемане на академична
длъжност "професор", без преди това кандидатът да е заемал академичната
длъжност "доцент" (чл. 29, ал. 1, т. 2 от ЗРАСРБ), към изискуемите минимални
национални изисквания за академичната длъжност "професор" трябва да се
прибавят и минималните национални изисквания за академичната длъжност
"доцент", като образователната и научна степен "доктор" се включва само
веднъж“.
Така

от

една

страна

кандидатката

формално

изпълнява

минимални

национални изисквания за заемане на академичната длъжност „професор“ в
ПН 1.1. От друга страна д-р Румяна Тодорова Гьорева кандидатства в обявения
конкурс без да е заемала академичната длъжност "доцент". В този смисъл нейната
кандидатура трябва да се разглежда и по посока на изпълнение на специфични
изисквания при установяване на показателите за различните академични
длъжности определени в т. 8 (г) на „Забележки“ на Правилника за прилагане на
Закона за развитие на академичния състав. След като се запознах със справката за
изпълнение на минимални национални изисквания за заемане на академичната
длъжност „професор“ приложена от кандидатката установих, че по една от
групите показатели д-р Гьорева не покрива минималния брой точки. По-конкретно
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това е важната група показатели Д, свързана с цитирания или рецензии в научни
издания. Тук точките на кандидатката са 125 при необходимите общо 150
точки, от които 50 точки са необходими за заемането на академичната длъжност
„доцент“ и 100 точки за заемането на академичната длъжност „професор. Така по
смисъла на т. 8 (г) на „Забележки“ на Правилника за прилагане на Закона за
развитие на академичния състав д-р Гьорева не отговаря на специфичните
изисквания при установяване на показателите за различните академични
длъжности, според които „при заемане на академична длъжност "професор", без
преди това кандидатът да е заемал академичната длъжност "доцент", към
изискуемите минимални национални изисквания за академичната длъжност
"професор" трябва да се прибавят и минималните национални изисквания за
академичната длъжност "доцент".
Поради тази причина не считам за необходимо да рецензирам представените
от кандидатката научни трудове.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В хода на процедурата единият от кандидатите доц. д-р Валентина
Димитрова Шарланова оттегля документите си за участие в конкурса за заемане
на академична длъжност „професор” в ПН 1.1. Теория и управление на
образованието. Имайки предвид гореизложеното, намирам за основателно да дам
своето отрицателно заключение и да препоръчам на Научното жури да изготви
доклад-предложение до Факултетния съвет на Педагогически факултет да не
избере. доц. д-р Валентина Димитрова Шарланова на академичната длъжност
„професор” в професионално направление

1.1. Теория и управление на

образованието.
Установи се още, че документите и материалите, представени от д-р Румяна
Тодорова Гьорева, не отговарят на всички изисквания Правилника за прилагане
на Закона за развитие на академичния състав в Република България. Кандидатката
в конкурса не изпълнява определените в т. 8 (г) на „Забележки“ на ПЗРАСРБ
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специфичните изисквания при установяване на показателите за различните
академични длъжности, според които при заемане на академична длъжност
"професор", без преди това кандидатът да е заемал академичната длъжност
"доцент", към изискуемите минимални национални изисквания за академичната
длъжност "професор" трябва да се прибавят и минималните национални
изисквания за академичната длъжност "доцент".
След запознаване с представените в конкурса материали и имайки предвид
гореизложеното, намирам за основателно да дам своето

отрицателно

заключение и да препоръчам на Научното жури да изготви доклад-предложение
до Факултетния съвет на Педагогически факултет да не избере. д-р Румяна
Тодорова Гьорева на академичната длъжност „професор” в професионално
направление 1.1. Теория и управление на образованието.

13. 03. 2022 г.
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Рецензент:
/проф. д-р Галин Цоков/

REVIEW
In relation to competition for the academic position of professor, in 1. Pedagogical
sciences, Professional field 1.1. Theory and Management of Education, announced in
SG No. 86 of 15.10.2021 at Faculty of Pedagogy of the Trakia University, with
candidate Associate Professor Valentina Dimitrova Sharlanova and Rumiana Todorova
Gyoreva, PhD
Member of the scientific jury Professor Galin Borisov Tsokov, PhD

1.

General characteristics and professional biography of the candidates

Candidate for the academic position of Professor - Valentina Dimitrova Sharlanova
graduated from the Technical University of Sofia, major "Computing" with professional
qualification: "Engineer" in 1982. In the following years the candidate acquired
additional qualifications and specializations in the field of pedagogy, civic education,
and career counselling. Valentina Sharlanova successfully defended her doctoral
dissertation in the field of pedagogy, scientific specialty "Theory of Education and
Didactics" in 2013. From 1989 to 1995, the candidate worked at the Institute for the
Improvement of Teachers' Qualification (IPKU) - Stara Zagora at Plovdiv University
"Paisii Hilendarski" as an assistant professor of technological education. In the period
1995-2014 she successively held the positions of Senior Assistant and Senior Assistant
at the Department for Teacher Training of Tr. У. In 2014, she was appointed as the
Director of the Department of Teacher Education. In 2014 Valentina Sharlanova was
habilitated as an Associate Professor of "Theory of Education and Didactics" at the
Faculty of Education, Tricia University - Stara Zagora in which academic position she
has been working until now. The candidate was in charge of the Career Development
Centre of the University of Thrace from 2006 to 2012.
The other candidate in the competition, Dr. Rumiana Todorova Gyoreva, has a Master's
degree in Chemistry with a second major in Physics from the Paisii Hilendarski
University in Plovdiv and a Master's degree in Theory and Management of Education Educational Management, acquired at St. Kliment Ohridski University in Sofia. She
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defended her PhD in Educational Management on the topic "Functions of Monitoring in
the Process of Decentralisation of School Education", whose subject area is also in the
professional field 1.1. She started her career as a teacher and manager of a company,
and from 2002 to the present she has been working gradually as an assistant - director,
head of the department "Inspection and organizational-methodical activity" in the
Regional Educational Institution, deputy mayor of the municipality of Pernik, deputy
chairman of the Municipal Council in Pernik. Pernik, assistant professor at the Faculty
of Pedagogy at the South University of Science and Technology N. Professor at the
University of Pedagogical Sciences in Pernik (for two academic years in seven
subjects). Currently, after passing a competition, she is a chief inspector at the National
Inspectorate of Education, Pernik. She is a senior teacher at the National Inspectorate of
Education in Sofia.

2.

The candidate's scientific research and applied activity

In the announced competition Assoc. Prof. Dr. Valentina Dimitrova Sharlanova applied
with 31 publications, including 3 monographs, 7 articles and reports published in
refereed and indexed scientific journals, 21 articles and reports published in nonrefereed Bulgarian and foreign scientific journals (journals and edited collective
volumes).
During the competition procedure, as a member of the scientific jury and reviewer, I
was informed by e-mail from the Secretary of the PF (in which the application itself is
attached) that the application with ref. No 84/08.02.2022 to the Dean of the Faculty of
Pedagogy and Chairperson of the JW Assoc. Prof. Dr. Valentina Dimitrova Sharlanova
withdrew her documents for participation in the competition for the academic position
of Professor in Theory and Management of Education.
For this reason, I do not consider it necessary to review the candidate's publications.
The other candidate, Dr Rumiana Todorova Gyoreva, applied for the competition
with 25 publications, including 3 monographs, 1 published book based on a defended
dissertation, 2 articles and reports published in refereed and indexed scientific journals,
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18 articles and reports published in non-refereed Bulgarian and foreign scientific
journals (journals and edited collective volumes), 1 university textbook.
During the procedure of the competition as a member of the scientific jury and reviewer
I received an e-mail from the Secretary of the NW with a notification letter attached.
The notification letter, ref. No 58/31.01.2022 is from the Chairperson of the NJ Prof.
Tanya Borisova. In the letter prof. Borisova draws the attention of the members of the
NW to the requirements set out in paragraph 8 (d) of the "Remarks" of the Regulations
for the Implementation of the Law on the Development of Academic Staff. In the
mentioned text, specific requirements are noted when establishing the indicators for the
different academic positions, according to which "in the case of holding the academic
position of "professor" without having previously held the academic position of
"associate professor" (Article 29, paragraph 1, item 2 of the Law on Academic and
Scientific Research), the required minimum national requirements for the academic
position of "professor" must be added to the minimum national requirements for the
academic position of "associate professor", with the educational and scientific degree of
"doctor" being included only once".
Thus, on the one hand, the applicant formally fulfils the minimum national
requirements for the academic post of 'professor' in PH 1.1. On the other hand, Dr
Rumiana Todorova Gyoreva applied for the competition without having held the
academic post of 'Associate Professor'. In this sense, her candidature must also be
examined in the light of the fulfilment of specific requirements in establishing the
indicators for the various academic posts set out in point 8(d) of the 'Remarks' of the
Regulations for the Implementation of the Academic Staff Development Act. Having
consulted the report on the fulfilment of the minimum national requirements for the
academic post of professor attached by the applicant, I have found that in one of the
groups of indicators Dr Gyureva does not meet the minimum number of points. In
particular, this is the important group of indicators D related to citations or reviews in
scientific publications. Here, the applicant's score is 125 points out of a total of 150
points required, of which 50 points are required for the academic position of Associate
Professor and 100 points for the academic position of Professor. Thus, in accordance
with point 8(d) of the 'Remarks' of the Regulations for the Implementation of the Law
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on the Development of Academic Staff, Dr Gyureva does not meet the specific
requirements for establishing the indicators for the various academic posts, according to
which 'when holding the academic post of 'professor' without having previously held
the academic post of 'associate professor', the minimum national requirements for the
academic post of 'professor' must be added to the minimum national requirements for
the academic post of 'associate professor'.
For this reason, I do not consider it necessary to review the scientific works submitted
by the candidate.

CONCLUSION

During the procedure, one of the candidates, Assoc. Prof. Dr. Valentina Dimitrova
Sharlanova, withdrew her documents for participation in the competition for the
academic post of Professor in PH 1.1. Theory and Management of Education.
Considering the above, I find it justified to give my negative conclusion and to
recommend the Scientific Jury to prepare a report-proposal to the Faculty Council of the
Faculty of Education not to elect Assoc. Prof. Dr. Valentina Dimitrova Sharlanova to
the academic position of "Professor" in the professional field 1.1. Theory and
Management of Education.
It was also found that the documents and materials submitted by Dr. Rumiana Todorova
Gyoreva did not meet all the requirements of the Regulations for the Implementation of
the Law on the Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria. The
candidate in the competition does not fulfil the specific requirements set out in point 8
(d) of the 'Remarks' of the PPRASRB in establishing the indicators for the various
academic posts, according to which, when holding the academic post of 'professor'
without having previously held the academic post of 'associate professor', the minimum
national requirements for the academic post of 'professor' must be added to the
minimum national requirements for the academic post of 'associate professor'.
Having read the materials submitted in the competition and taking into account the
above, I find it justified to give my negative conclusion and to recommend the
Scientific Jury to prepare a report-proposal to the Faculty Council of the Faculty of
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Education not to elect Dr. Rumiana Todorova Gyoreva to the academic position of "
Professor" in the professional field 1.1. Theory and Management of Education.

13. 03. 2022 г.

Reviewer:
/Prof. Galin Tsokov/
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