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СТАНОВИЩЕ 
 

от доц. д-р Николай Сашков Цанков 
Факултет по педагогика, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, 

 
включен в състав на научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ 
по Теория на възпитанието и дидактика (социална педагогика), област на висше 
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, обявен за 
нуждите на Педагогически факултет, Тракийски университет - Стара Загора в ДВ бр. 
36/14.04.2020 г. (42/12.05.2020 г.) 
 
Настоящото становище е разработено съгласно изискванията на Закона за развитието на 
академичния състав в Република България, Правилник за прилагане на Закона за развитието на 
академичния състав в Република България, Правилник за развитие на академичния състав в 
Тракийски университет – Стара Загора и в изпълнение на Заповед на Ректора № 1037/05.05.2020 
г.  
 

1. Данни за кандидата  
 
В настоящия конкурс участва един кандидат – ас. д-р Цвета Апостолова Делчева, 

завършила висшето си образование през 1986 г. в Софийски университет „Климент Охридски“, 
Специалност „Философия” с квалификация „философ, преподавател по философия“. В периода 
1999-2000 година се обучава в Тракийски университет и придобива професионална 
квалификация „Социален педагог“. На базата на защита дисертационен труд на тема „Система 
за формиране на професионални компетенции у студентите по социална педагогика“ и е 
присъдена образователна и научна степен „доктор“ по Теория на възпитанието и дидактика, 
Диплома № 0137/06.10.2017 г. 

Кандидатът заема длъжността учител по философски дисциплини в СОУ „Св. княз 
Борис І“ – Асеновград (1986–1991), а в периода 1991-2013 година е социален работник в 
Дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора, където активно работи за социалната 
интеграция на лица в социален риск. От 01.11.2013 година д-р Цвета Делчева е асистент в 
Педагогически факултет на Тракийски университет – Стара Загора, където основната и дейност 
е свързана с подготовката и квалификацията в областта на социалната педагогика.  

Научните интереси на кандидата в продължение на дългогодишния му опит като 
изследовател и преподавател са в области като: (1) Социална педагогика и социална работа, (2) 
Политика и правна регулация в социалната сфера, (3) Подготовка на социални педагози, (4) 
Формиране и развитие на ключови компетентности на студентите по социална педагогика, (5) 
Практическа подготовка на студентите в областта на социалната педагогика. 

  
2. Количествено-качествена определеност и анализ на научноизследователската 

продукция на кандидата за участие в конкурсната процедура 
 
В количествено отношение научно-изследователската продукция, с която ас. д-р Цвета 

Делчева участва в настоящия конкурс, включва: 
 

Монографии (представена, като хабилитационен труд) 1 

Книга публикувана на базата на защитен дисертационен 
труд (с ясно изразен монографичен характер) 

1 

Учебни помагала 1 



2 
 

Научни публикации/статии в списания и публикации в 
сборници (вкл. в чужбина) (10 самостоятелни и 3 в 
съавторство) 

13 

 
В предложения за рецензиране монографичен труд (посочен като хабилитационен) 

„Практическото обучение на студентите по Социална педагогика – поглед „отвътре – 
навън““, ISBN: 978-954-305-554-8, (2020) се открояват следните основни резултати: (1) 
систематично представяне на нормативните регламенти и проекциите за организиране и 
реализиране на практическата подготовка на студентите от педагогическите специалности 
(акцент върху специалност „Социална педагогика“), (2) разработена цялостна методическа 
система за формиране на професионални компетенции чрез различните форми на практическо 
обучение; (3) моделиране на професионалния профил на „академичния преподавател 
(ръководител), менторите и студентите“ в контекста на практическото обучение в различните 
му форми, (4) откроявяне на възможности за организиране и реализиране на практическо 
обучение в кризисни /извънредни ситуации (в условията на обучение от дистанция). 

Монографичното изследване позиционира д-р Цвета Делчева като авторитетен автор в 
областта на педефтологията и подготовката на студенти в областта на социалната педагогика и 
социалната работа, а представения цялостен модел за практическо обучение на бъдещите 
педагогически специалисти е едно перспективно начало за подобряване и ново ценностно 
осмисляне на практическата подготовка на студентите.  

В книгата, базирана на дисертационния труд „Формиране на професионални 
компетенции за социална работа у студентите по Социална педагогика“, ISBN: 978-954-
305-475-6,  (2020) която е с монографичен характер, е представена авторска и апробирана (със 
студентите от специалност „Социална педагогика“ на Педагогически факултет към Тракийски 
университет, Стара Загора) педагогическа система за формиране на професионални 
компетенции за социална работа, базирана на проучване на актуални идеи, концепции и добри 
практики по проблемите за същността и за приложението на системния и на компетентностния 
подходи и формирането на професионални компетенции в обучението на социални педагози.  

Разработеният компетентностен модел за социална работа е значимо авторско 
постижения на д-р Цвета Делчева, а неговото прилагане и непрекъснато доразвиване гарантира 
качеството на подготовката на студентите от специалност „Социална педагогика“. 

Статиите – 13 на брой, от които 3 в съавторство (придружени с разделителни 
протоколи) представят кандидата като утвърден специалист в областта на социалната 
педагогика, с широка професионална компетентност, изследващ актуални проблемни полета 
като: (1) взаимодействие между родители и специалисти за работа с деца в контекста на 
държавния образователен стандарт за приобщаващото образование, (2) формиране на 
компетенции за изграждане на мрежи за социалнопедагогическа подкрепа, (3) роля на 
електронното институционално портфолио на специалност „Социална педагогика“, (4) форми 
на практическо обучение на студенти-педагози. 

Представените за рецензиране статии покриват минималните изисквания по 
показателите в група Г, като четири от тях на индексирани в базата Web of Science.  

Представената справка за цитиранията (13 на брой), част от които са в списания, 
индексирани в базата Web of Science, удовлетворява изискуемия минимум по показателите от 
група Д от минималните национални изисквания за заемане на академичната длъжност 
„доцент“.  

Кандидатът представя и доказателства, които не се изискват за заемане на длъжността 
„доцент“, включени в група Е от показатели, като например: участие в национални научни и 
образователни проекти, учебно помагало в съавторство, което е в предметното поле на конкурса 
и е свързано с подготовката на студентите от специалност „Социална педагогика“.  

Удовлетворени са и допълнителните изисквания, предвидени в Правилника за развитие 
на академичния състав в Тракийски университет – Стара Загора (група Ж), свързани с 
разработване на учебни програми/водени учебни дисциплини в образователни и 
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квалификационни форми, участие с доклади в международни научни форуми, ръководство на 
дипломанти и др.  

При прегледа на представената за рецензиране продукция е видно изпълнение на 
минималните национални изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“, 
както и на допълнителните изисквания, предвидени в Правилника на Тракийски 
университет, като д-р Делчева подкрепя кандидатурата си, предоставяйки и допълнителни 
доказателства, пряко свързани с предметното поле на конкурса, а именно Теория на 
възпитанието и дидактика (Социална педагогика). 

 
3. Научни приноси  

 
Безспорните научни приноси, подкрепени с доказателства и гарантиращи успех в 

настоящата процедура са: 
На теоретично равнище: 
1. Разработена авторова концепция за формиране на професионални компетенции чрез 

различните форми на практическо обучение. 
2. Разработен и обоснован цялостен модел за практическа подготовка на студентите от 

педагогическите специалности. 
3. Предложена технология-инвариант за практическо обучение на студентите от 

специалност  „Социална педагогика“. 
На практическо равнище: 
4. Предложени методически подкрепени, осмислени и апробирани технологични варианти 

за реализиране на практическото обучение на студентите.  
5. На базата на студентската самооценка са проектирани параметри на образователната 

среда (включително дигитална), подкрепяща формирането на професионални 
компетенции. 

6. Обосновани механизми за мотивиране на студентите в контекста на приобщаващото 
образование и дизайна на подкрепяща образователна среда. 

 
4. Преподавателска дейност 

 
Дългогодишна преподавателска практика на д-р Цвета Делчева е изцяло посветена на 

пълноценната практическа подготовка, нейното регламентиране, проектиране, организиране и 
резолиране, а като университетски преподавател тя работи системно и целенасочено в областта 
на: Социална педагогика, Съвременни политики за предоставяне на социална грижа в 
общността, Правна регулация на асоциалното поведение, Социално-педагогически дейности в 
училищна среда; Основи и методи на социалната работа, История на педагогиката и 
българското образование, Теория на възпитанието и дидактика – учебни дисциплини, по които 
води лекции, семинарни и практически упражнения. Ръководител е на учебната практика и 
преддипломния стаж на студентите от специалност „Социална педагогика“ – редовна и задочна 
форма на обучение. 

 
5. Критични бележки и препоръки 

 
На базата на представената за рецензиране научноизследователска продукция могат да 

бъдат направени следните критични бележки и препоръки: 
6. Монографичният труд, представен като хабилитационен и последващите публикации, 

отразяващи емпирични изследвания на автора ще спечелят много, ако резултатите от тях 
са съпроводени с детайлна статистическа обработка, което да е основание за 
разширяване обхвата на базираните върху тях изводи и да се очертаят предложения, 
подкрепени с необходимата статистическа достоверност. 
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7. В бъдеще, предвид актуалността на проблематиката, следва да се намерят пътища тя да 
увеличи своята международна разпознаваемост чрез засилване на публикационната 
активност в списания, включени в системата за рефериране и индексиране, т. е. с импакт 
фактор (IF), отразени в електронната база данни Web of Science, импакт ранг (SJR) и 
SCOPUS, като всички научни търсения и резултатите от тях намерят място и в 
специализирани списания, публикуващи в областта на науките за образованието и 
социалната работа. 
 

6. Заключение 
 
Комплексният поглед и анализът върху представената за рецензиране 

научноизследователска продукция, преценката на съответствието с минималните национални 
изисквания за заемане на академични длъжности, както и с допълнително предвидените 
изисквания от Тракийски университет, са достатъчни основания да се твърди, че  кандидатът за 
заемане на академична длъжност отговаря на всички необходими за това изисквания. 

Всичко това е основание да предложа с убеденост на членовете на научното жури и в 
последствие на членовете на Факултетния съвет на Педагогическия факултет на Тракийски 
университет – Стара Загора ас. д-р Цвета Апостолова Делчева да заеме академичната 
длъжност „доцент“ по Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика), 
професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически 
науки. 
 
5 август 2020 година     Изготвил становището:   
         доц. д-р Николай Цанков 
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OPINION 
 

Suggested by Assoc. Prof. Nikolay Tsankov PhD 
Faculty of pedagogy, South-West University Neofit Rilski - Blagoevgrad, 

 

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). 
 
The present review has been designed following the requirements for the Act for the development of 
academic staff in the Republic of Bulgaria, the Regulations for the development of the academic staff 
of the Republic of Bulgaria and the regulations for the development of the academic staff of Thracian 
University – Stara Zagora in execution of Rector’s order № 1037/05.05.2020. 
 

1. Overview of the candidate’s academic career and research interests 

Asst. prof. Tsveta Apostolova Delcheva PhD is the only applicant in the present contest. She graduated 
in 1986 from Sofia University St. Kliment Ohridski with a degree in Philosophy and a professional 
qualification of “philosopher, teacher of Philosophy”. In the period 1999-2000 she pursued further 
studies at the Thracian University – Stara Zagora, where she  earned a qualification in Social Pedagogy. 
She holds the educational and scientific degree of "Doctor" in Theory of Education and Didactics, 
Diploma № 0137 / 06.10.2017, awarded upon the defense of a dissertation titled A system for 
developing professional skills of students in Special pedagogy. The candidate held the position of 
teacher of Philosophy Studies at SOU "St. Prince Boris I ”- Asenovgrad (1986–1991) and in the period 
1991-2013 she was a social worker in the Social Assistance Directorate - Stara Zagora, where she 
actively promoted the social integration of socially vulnerable people. Since 01.11.2013 Tsveta 
Delcheva PhD has been an assistant professor in the Faculty of Pedagogy of the Thracian University - 
Stara Zagoray, where her main academic responsibilities are related to the education and qualification 
of specialists in the field of Social Pedagogy. 

The applicant’s research interests include a variety of areas, such as: 1) Social pedagogy and 
social work, (2) Policy and legal regulation in the social sphere, (3) Training of social pedagogues, (4) 
Formation and development of key competencies of students in social pedagogy, (5) Practical training 
of students in the field of social pedagogy. 

 
2. Evaluation of the research publications and the scientific and research activity of the 

candidate for her participation in the contest procedure 
 

In quantitative terms, the research output with which Tsveta Delcheva PhD participates in this 
competition includes:  

 
Monographs (as a sole author, presented as habilitation work) 1 

A monograph based on her PhD thesis  1 

Course books and study guides 1 

Research papers published in journals, collections of articles, 
annual books, etc. (including abroad) (10 as a sole author, 3 in 
co-authorship) 

13 

 
In the monographic work (indicated as a habilitation work) submitted for review, Practical 

training of students in Social Pedagogy - a look "inside - out", ISBN: 978-954-305-554-8, (2020) the 
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following main results stand out: 1) a systematic presentation of the normative regulations and 
projections for organization and realization of the practical preparation of the students from the 
pedagogical specialties (emphasis on the "Social pedagogy" major), (2) a completely developed 
methodological system for development of professional competencies through various forms of 
practical training; (3) a model of the professional profile of the "academic instructor (supervisor), 
mentors and students" in the context of practical training in its various forms, (4) highlighted 
opportunities for organizing and implementing practical training in crisis / emergency situations (in 
the conditions of  distance learning). 

The monographic research proves that Tsveta Delcheva PhD is a competent researcher in the 
field of pedeutology and training of students in the field of social pedagogy and social work, and the 
comprehensive model proposed for practical training of future pedagogy specialists is a promising start 
for improvement and new value thinking of students’ qualification. 

In the book, based on the dissertation Formation of professional competencies for social work 
in students of Social Pedagogy, ISBN: 978-954-305-475-6, (2020) which is of a monographic nature, 
the author presents an original and practically tested (with students majoring in "Social Pedagogy" at 
the Faculty of Pedagogy at the Thracian University, Stara Zagora) pedagogical system for the 
formation of professional competencies for social work, based on the study of modern ideas, concepts 
and good practices on the nature and application of systemic and competence approaches and the 
formation of professional competencies in the training of social pedagogues. 

The developed competence model for social work is a significant achievement of author Tsveta 
Delcheva, and its application and continuous development guarantees the quality of training of students 
majoring in Social Pedagogy. 

The articles - 13 in number, of which 3 co-authored (accompanied by separation protocols) 
present the candidate as an established specialist in the field of social pedagogy, with broad 
professional competence, exploring contemporary life problem areas such as: (1) interaction between 
parents and professionals to work with children in the context of the state educational standard for 
inclusive education, (2) formation of competencies for building networks for social pedagogical 
support, (3) role of the electronic institutional portfolio of the specialty “Social pedagogy”, (4) forms 
of practical training of students, pedagogues. 

The articles submitted for review cover the minimum requirements for indicators in Group D, 
four of which are indexed in the Web of Science database. 

The submitted reference for the citations (13 in number), some of which are in journals indexed 
in the Web of Science database, satisfies the required minimum in the indicators of group E of the 
minimum national requirements for the academic position of "associate professor". 

The candidate also submits material that is not compulsory for the position of Associate 
Professor, included in group F of indicators, such as: participation in national research and educational 
projects, co-authored textbook, which is relevant to the subject area of the competition and is related 
to the education of students majoring in "Social Pedagogy". 

The additional requirements provided in the Regulations for the development of the academic 
staff at the Thracian University - Stara Zagora (group G) related to the development of curricula / 
disciplines in educational and qualification forms, participation with reports in international scientific 
forums, tutoring of graduates etc., are also met.  

The review of the submitted research work and publications shows the fulfillment of the 
minimum national requirements for holding the academic position of Associate Professor, as well as 
the additional requirements provided in the Regulations of the Thracian University, as Mrs. Delcheva 
supports her application, providing additional evidence directly related to the subject area of the 
competition, namely Theory of Education and Didactics (Social Pedagogy). 

 
3. Scientific contributions 

 
The indisputable scientific contributions, supported by evidence and guaranteeing success in the 
present procedure, are: 
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 At a theoretical level: 
1. A well-designed conceptual framework for the formation of professional competencies through 
various forms of practical training. 
2. A well-designed and substantiated comprehensive model for practical training of students in 
pedagogical specialties. 
3. A unique technology for practical training of students majoring in Social Pedagogy. 

 At a practical level: 
1. Methodologically supported, meaningful and practically tested technological options for the 
implementation of practical training of students. 
2. Based on the student's self-assessment, some new parameters of the educational environment 
(including digital environment) have been designed, supporting the development of professional 
competencies. 
3. Substantiated mechanisms for motivating students in the context of inclusive education and the 
design of a supportive educational environment have been also discussed. 
 

4. Teaching 
The long-term teaching practice of Tsveta Delcheva is entirely dedicated to the full value 

practical training, its regulation, design, and organization, and as a university lecturer she works 
systematically and purposefully in the fields of social pedagogy, modern policies for social care in 
community, legal regulation of antisocial behavior, socio-pedagogical activities in school 
environment, fundamentals and methods of social work, history of pedagogy and Bulgarian education, 
theory of education and didactics - subjects in which she conducts lectures, seminars and practical 
exercises. She is responsible for the practical studies and undergraduate internships of the students in 
the specialty of Social Pedagogy - full-time and part-time form of education. 

 
5. Critical comments and recommendations 

Based on the research work submitted for the review, the following critical remarks and 
recommendations can be made: 

1. The monographic work presented as a habilitation work and subsequent publications 
reflecting the author's empirical research will gain a lot if the results are accompanied by detailed 
statistical analysis, which is a reason to expand the scope of the conclusions drawn, and to outline 
proposals supported by the necessary statistical reliability. 

2. In the future, given the relevance of the issue, ways should be found to increase its 
international visibility by increasing the publishing activity in journals included in the system of 
abstracts and indexing, ie with impact factor (IF), reflected in the electronic database Web of 
Science, impact rank (SJR) and SCOPUS, as all scientific searches and their results find a place in 
specialized journals publishing in the field of education and social work. 

 
6. Conclusion 
The complex review and analysis of the research work submitted for the contest, the assessment 

of compliance with the minimum national requirements for holding academic positions, as well as with 
the additional requirements of the Thracian University, are sufficient grounds to state that the candidate 
for this academic position meets all requirements. 

All this is reason to suggest with conviction to the members of the scientific jury and 
subsequently to the members of the Faculty Council of the Pedagogical Faculty of the Thracian 
University - Stara Zagora that Assistant Professor Tsveta Apostolova Delcheva PhD be offered the 
academic position of Associate Professor in Theory of Education and didactics (Social pedagogy), 
professional field 1.2. Pedagogy, field of higher education 1. Pedagogical sciences. 
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