
СТАНОВИЩЕ 

 

по конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“ в област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика 

по „Теория на възпитанието и дидактика (социална педагогика)“ за нуждите на 

Тракийски университет – Стара Загора, Педагогически факултет, катедра 

„Педагогически и социални науки“, обявен в Държавен вестник, бр. 36/ 

14.04.2020г. и преобявен  в Държавен вестник, бр. 42/ 12.05.2020г. 

 

с кандидат: ас. д-р Цвета Апостолова Делчева  

Член на научно жури: доц. д-р Валентина Димитрова Шарланова  

 

1. Общо представяне на процедурата и кандидата  

В конкурса за „Доцент“ като единствен кандидат участва ас. д-р Цвета 

Апостолова Делчева, преподавател в катедра „Педагогически и социални науки“ 

на Педагогически факултет при Тракийски университет - Стара Загора. 

Представените документи отговарят на изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България и Правилника за развитие на 

академичния състав в Тракийски университет. Няма нарушения в процедурата. 

Цвета Делчева има придобита образователно-научна степен „Доктор“ от 

Тракийски университет по „Теория на възпитанието и дидактика (2017г.) и 

образователно-квалификационна степен „Магистър“ от Философски факултет на 

СУ „Климент Охридски“ по специалност философия (1986г.). Тя притежава 

свидетелство за професионална квалификация „Социален педагог“ от Института 

за повишаване на квалификацията учителите при Тракийски университет (2001г.). 

Участвала е в обучение „Реторика. Култура на говора“ (СУ „Кл. Охридски“, 1981-

1983г.) в семинари и групи по позитивна психотерапия, психосоматика и фамилна 

терапия (1992-1995г.). Има допълнителна квалификация „Кейс мениджър (част от 

професия социален работник)“, 2011г. От автобиографията и дипломата за висше 

образование се вижда, че тя е изучавала руски и френски език. 

Професионалният опит на д-р Делчева включва работата й като асистент в 

Педагогически факултет на Тракийски университет от 01.11.2013г. до момента (6 

години и 9 месеца), социален работник в Агенция за социално подпомагане – 

Стара Загора (1991-2013г.) и учител по философски дисциплини в СОУ „Св. княз 

Борис I” – гр. Асеновград (1986-1991г.). 

2. Обща характеристика на научноизследователската и 

научноприложната дейност на кандидата  

За участието си в конкурса за заемане на академичната длъжност „Доцент“ ас. 

д-р Цвета Делчева е представила:  



 хабилитационен труд – монография „Практическото обучение на студентите 

по Социална педагогика поглед „отвътре – навън““ (122 стр.). 

 книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на 

образователно-научната степен „Доктор“ - „Формиране на професионални 

компетенции за социална работа у студентите по социална педагогика“ (224 

стр.). 

 4 самостоятелни статии, публикувани в научни списания, реферирани и 

индексирани в световноизвестната база данни с научна информация Web of 

Science – 3 от тях в сп. Педагогика и 1 – в сп. Стратегии на образователната и 

научна политика.  

 9 статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране или в редактирани колективни томове. 6 от тях са самостоятелни 

и 3 - в съавторство. Представена е справка на хабилитираните съавтори. 

От представените общо 13 статии и доклади 10 са на български език и 3 - 

на английски език. В документите по конкурса са приложени 4 разделителни 

протокола, в които се декларира, че ас. д-р Делчева е равностоен съавтор на 

публикациите. 

Общият брой точки на кандидата по група показатели „Г” от 

Минималните национални изисквания е 270, при минимален брой изисквани точки 

- 200. Следователно представената научна продукция по група показатели „Г“ 

отговаря на Минималните национални изисквания. 

Цитиране на публикациите на кандидата.  Общият брой на цитиранията е 

13. От представената справка от Централната библиотека на Тракийски 

университет се вижда, че д-р Делчева има цитирания на две статии в списание, 

реферирано и индексирано в световноизвестната база данни с научна информация 

Web of Science – сп. Педагогика. Седем от цитиранията са в монографии и томове 

с научно рецензиране (едно цитиране е от чуждестранен автор) и четири в 

нереферирани издания с научно рецензиране. 

Кандидатът отговаря на Минималните националните изисквания по 

отношение на група показатели „Д“ (цитирания). Общият брой точки е 120, при 

минимални изисквани -  50. 

Д-р Делчева е съавтор на учебно помагало за студенти – „Социална 

педагогика. Лекционен курс и упражнения“. Научен ръководител е на петима 

дипломанти от ОКС „Бакалавър“ и от ОКС „Магистър“. Автор е на шест учебни 

програми за специалностите „Социална педагогика“ и „Специална педагогика“, 

ОКС „Бакалавър“. 

За научната активност на кандидатката говорят четири участия с доклади в 

международни научни форуми в чужбина, както и участието в 6 научни форуми в 

България, между които са 2 международни форума и 2 - с международно участие. 

Доказателство за участието във всички научни форуми са приложените 10 



сертификата. Д-р Делчева участва и в изпълнението на три национални научни 

или образователни проекти. 

От изложеното дотук може да се обобщи, че кандидатът за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ ас. д-р Цвета Делчева отговаря на 

Минималните национални изисквания.  

Представените публикации могат да бъдат разделени основно в две области 

на научни интереси: 

 формиране и развитие на професионални и ключови компетенции –

хабилитационната монография В3, книгата Г5.1., статиите и докладите Г6.1, 

Г7.2, Г7.3, Г7.4, Г7.6, Г7.7, Г7.8, Г7.9; 

 мотивиране на студентите за учебна дейност в академична среда и в 

практическото обучение - статиите и докладите Г6.1, Г6.2, Г6.3, Г6.4, Г7.1, 

Г7.5. 

Авторефератът и публикуваната книга на базата на защитен дисертационен 

труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" не подлежат на 

оценка.  

Научната продукция на д-р Делчева отразява ценни резултати от нейната 

научно-изследователска дейност: 

 Разработена е концепция за формиране на професионални компетенции чрез 

различните форми на практическо обучение. Изведени са акцентите на 

организацията на практическата подготовка на студентите от специалност 

„Социална педагогика“ в Педагогически факултет при Тракийски университет 

- Стара Загора и спецификите при студентите от двете форми на обучение - 

редовна и задочна. Формулирани са целите на трите етапа от практическото 

обучение - хоспитиране, текуща практика и преддипломен стаж. 

 Проучени са актуални идеи, концепции и добри практики по проблемите на 

социалната работа и обучението на социални работници. Изведени са общи 

компетенции за социална работа, които се формират в процеса на обучение на 

студентите от специалност „Социална педагогика“. 

 Представен е специфичен комплекс от диагностични методи за определяне на 

резултатите от прилагането на системата за развитие на професионални 

компетенции. 

 Доразвити са групи компетенции от авторския оперативен професионален 

компетентностен модел - за прилагане на законодателството и нормативните 

уредби, за работа в екип и мрежа. Разработен е критериален апарат за тяхната 

оценка и технология за формиране на компетенции за изграждане на мрежи за 

социално-педагогическа подкрепа.  

 На базата на студентската самооценка е анализирано практическото обучение 

на студентите от специалност „Социална педагогика“, насочено към 

формиране на умения за изграждане на подкрепяща среда. 



 Представен е опит от организиране и провеждане на практическо обучение на 

студентите в условията на извънредно положение (КОВИД-19). 

 Систематизиран е личен преподавателски опит 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. Описан 

е механизъм на избор на подходящи интерактивни техники и методи за 

упражнения, налагащи се от променения профил на съвременния студент. 

 Разработен е механизъм за практическо обучение за работа с родители в 

контекста на идеята за приобщаващото образование. 

 Анализирани се уменията на бъдещите социални педагози да идентифицират 

и изграждат подкрепяща среда. Представен е холистичния подход в 

подготовката на студенти от педагогическите специалности за работа в 

приобщаваща среда в посока надграждане на личния опит на учащите. 

 Очертани са профили на социални групи в риск (целеви групи), включително 

референтни младежки групи, към които е насочена социалната и социално-

педагогическата работа.  

3. Научни приноси  

Съгласна съм с направеното от д-р Делчева групиране на приносите от научно 

изследователската дейност в направленията: 

 формиране и развитие на професионални и ключови компетенции в 

академична среда; 

 развитие на професионални и ключови компетенции чрез практическото 

обучение на студентите; 

 мотивиране и ангажиране на студентите за активно и съзнателно участие в 

учебни и учебно-практически дейности. 

Научните приноси бих разделила обобщено в две основни групи – приноси с 

научно-теоретичен характер и научно приложни приноси. Към първата група се 

отнася научната обосновка на практическата подготовка на студентите от 

специалността „Социална педагогика“, а към втората – практическите измерения 

на тази подготовка. 

 

4. Лични впечатления. 

С д-р Делчева сме членове на една съща катедра и работим в екип по две 

учебни дисциплини, участваме в комисии за държавни изпити и други. Тя е 

високо ценен и обичан преподавател от студентите. Професионалната дейност 

с нея се отличава с диалогичност, съвместно търсене на решения. Всичко това 

носи професионално и лично удовлетворение. 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Въз основа на запознаването с представените научни трудове, тяхната 

значимост, съдържащите се в тях научни и научноприложни приноси, смятам за 

основателно да изразя своя положителен вот и убедено да предложа  ас. д-р Цвета 

Апостолова Делчева да заеме академичната длъжност „Доцент“ в област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика 

по „Теория на възпитанието и дидактика (социална педагогика)“ за нуждите на 

Тракийски университет - Стара Загора, Педагогически факултет, катедра 

„Педагогически и социални науки“. 

      Дата:                                                 Член на журито:  

                                                                                (доц. д-р Валентина Шарланова) 

 

  



STATEMENT 

 

on a competition for occupying the academic position "associate professor" in a higher 

education area 1. Pedagogical sciences, professional field 1.2. Pedagogy in "Theory of 

Education and Didactics (Social Pedagogy)", for the needs of Trakia University - Stara 

Zagora, Faculty of Education, Department of Pedagogical and Social Sciences in State 

Gazette, 36/ 14.04.2020 and in State Gazette, 42/ 12.05.2020 

 

with candidate: Assist. Prof. Tsveta Apostolova Delcheva, PhD 

Member of a scientific jury: Assoc. Prof. Valentina Dimitrova Sharlanova, PhD 

 

1. General presentation of the procedure and the candidate 

Assist. Prof. Tsveta Apostolova Delcheva, PhD, a teacher in the Department of 

Pedagogical and Social Sciences at the Faculty of Education at Trakia University - Stara 

Zagora, is the only candidate in the competition for the academic position of Associate 

Professor. The presented documents meet the requirements of the Law for the 

Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria and the Regulations for 

the Development of the Academic Staff at Trakia Iniversity. There are no violations in 

the procedure. 

Tsveta Delcheva has obtained the educational-scientific degree "Doctor" from 

Trakia University in "Theory of Education and Didactics" (2017) and the educational-

qualification degree "Master" from the Faculty of Philosophy of Sofia University "St. 

Kliment Ohridski" in philosophy (1986). She holds a certificate of professional 

qualification "Social Pedagogue" from the In-service Teacher Training Institute at 

Trakia University (2001). She participated in the training "Rhetoric. Culture of Speech” 

(Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 1981-1983), in seminars and groups in 

Positive Psychotherapy, Psychosomatics and Family Therapy (1992-1995). She has an 

additional qualification "Case Manager" (part of the profession of social worker), 2011. 

Her CV and higher education diploma show that she studied Russian and French. 

Dr. Delcheva's professional experience includes her work as an assistant at the 

Faculty of Education of Trakia University, starting from 01.11.2013. until now (6 years 

and 9 months), as a social worker at the Agency for Social Assistance - Stara Zagora 

(1991-2013) and as a teacher of philosophical disciplines at High School "St. Knyaz 

Boris I” - Asenovgrad (1986-1991). 

2. General characteristics of the research and applied research activity of the 

candidate 

For her participation in the competition for the academic position of "Associate 

Professor" Assist. Prof. Tsveta Delcheva presented: 



 habilitation thesis - monograph "Practical Training of Students in Social Pedagogy, 

a Look "Inside - Out "" (122 pages); 

 a book based on a defended dissertation for awarding the educational-scientific 

degree "Doctor" - "Formation of Professional Competencies for Social Work in 

Students of Social Pedagogy" (224 pages); 

 4 independent articles published in scientific journals, referenced and indexed in the 

world-famous database of scientific information Web of Science - 3 of them in the 

journal Pedagogy and 1 - in the journal Strategies of Educational and Scientific 

Policy; 

 9 articles and reports published in unreferred journals with scientific review or in 

edited collective volumes. 6 of them are independent and 3 - co-authored. A 

reference of the habilitated co-authors is attached. 

From the presented 13 articles and reports in total, 10 are in Bulgarian and 3 - in 

English. 4 separation protocols are attached to the competition documents, in which it 

is declared that Assist. Prof. Delcheva, PhD is an equal co-author of the publications. 

The total number of points of the candidate by the group of indicators "Г" of the 

Minimum National Requirements is 270 (minimum number of required points – 200). 

Therefore, the presented scientific output by the group of indicators "Г" meets the 

Minimum National Requirements. 

Citation of the candidate's publications. The total number of citations is 13. The 

report presented by the Central Library of Trakia University shows that Dr. Delcheva 

has citations of 2 articles in a journal, referenced and indexed in the world-famous 

database of scientific information Web of Science - Journal of Pedagogy. 7 of the 

citations are in monographs and volumes with scientific review (1 citation is by a foreign 

author) and 4 in non-refereed publications with scientific review. 

The applicant meets the National Minimum Requirements for the group of 

indicators "Д" (citations). The total number of points is 120 (minimum required – 50). 

Dr. Delcheva is a co-author of a textbook for students - "Social Pedagogy. Lecture 

Course and Exercises“. She is the scientific supervisor of five graduates from the 

Bachelor's and Master's degrees. She is the author of six curricula for the specialties 

"Social Pedagogy" and "Special Pedagogy", Bachelor's degree. 

The scientific activity of the candidate is indicated by four participations with 

reports in international scientific forums abroad, as well as the participation in 6 

scientific forums in Bulgaria, among which are 2 international forums and another 2 

with international participation. Proof of participation in all scientific forums are the 

attached 10 certificates. Dr. Delcheva also participates in the realization of 3 national 

scientific or educational projects. 



From the above it can be summarized that the candidate for the academic 

position of "Associate Professor" Assist. Prof. Tsveta Delcheva, PhD meets the 

Minimum National Requirements. 

The presented publications can be divided mainly into two areas of scientific 

interests: 

 formation and development of professional and key competencies - the habilitation 

monograph B3, the book Г 5.1, the articles and reports Г6.1, Г7.2, Г7.3, Г7.4, Г7.6, 

Г7.7, Г7.8, Г7.9; 

 motivating students for learning activities in the academic environment and in 

practical training - articles and reports Г6.1, Г6.2, Г6.3, Г6.4, Г7.1, Г7.5. 

 The abstract and the published book on the basis of a defended dissertation for the 

award of educational and scientific degree "Doctor" are not subject to evaluation. 

 Dr. Delcheva's scientific production reflects valuable results from her research: 

 A concept for the formation of professional competencies through various forms of 

practical training has been developed. The accents of the organization of the practical 

training of the students in the specialty "Social Pedagogy" at the Faculty of Pedagogy 

at Trakia University - Stara Zagora and the specifics of the students from the two 

forms of education - full-time and part-time. The goals of the three stages of the 

practical training are formulated - observation, current practice and pre-diploma 

internship. 

 Current ideas, concepts and good practices on the problems of social work and 

training of social workers have been studied. General competencies for social work 

are derived, which are formed in the process of training students in the specialty 

"Social Pedagogy". 

 A specific set of diagnostic methods for determining the results of the application of 

the system for development of professional competencies is shown. 

 Groups of competencies from the author's operational professional competence 

model have been further developed - for application of the legislation and 

regulations, for teamwork and networking. A criterion apparatus for their assessment 

and technology for the formation of competencies for building networks for social 

and pedagogical support has been developed. 

 On the basis of the students’ self-assessment it is analyzed the practical training of 

the students in the specialty "Social pedagogy", aimed at the formation of skills for 

building a supportive environment. 

 Experience of organizing and conducting practical training of students in emergency 

situations is presented (COVID-19). 

 There is systematized personal teaching experience to motivate and engage the 

students in active and conscious participation in learning as well as in practical 

activities related to the mastery of specific skills and competencies. A mechanism 



for selecting appropriate interactive techniques and methods for exercises required 

by the changed profile of the modern student is described. 

 A mechanism for practical training for working with parents in the context of the 

idea of inclusive education is developed. 

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

are analyzed. 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 is presented. 

 Profiles of social groups at risk (target groups) are outlined, including reference 

youth groups to which social and socio-pedagogical work are directed. 

3. Scientific contributions 

I agree with the grouping of the contributions of the research activity made by Dr. 

Delcheva in the directions: 

 formation and development of professional and key competencies in the academic 

environment; 

 development of professional and key competencies through the practical training of 

students; 

 motivating and engaging students for active and conscious participation in learning 

and practical learning activities. 

I would divide the scientific contributions into two main groups - contributions of 

scientific-theoretical nature and scientifically applied contributions. The first group 

includes the scientific rationale of the practical training students of the specialty "Social 

Pedagogy", and the second - the practical dimensions of this training. 

4. Personal impressions. 

Dr. Delcheva and I are members of the same department and we work in a team 

in two disciplines. We participate in commissions for state exams and others. She is 

a highly-valued and loved-by-students teacher. The professional activity with her is 

characterized by dialog, and collaborative search for solutions. All this leads to 

professional and personal satisfaction. 

 

CONCLUSION  

Based on the acquaintance with the presented scientific works, their significance, 

the scientific and applied contributions contained in them, I consider it reasonable to 

express my positive vote and to propose Assist. Prof. Tsveta Apostolova Delcheva, PhD 

to take the Academic Position of "Associate Professor" in higher education area 1. 

Pedagogical sciences, professional field 1.2. Pedagogy, in "Theory of Education and 

Didactics (Social Pedagogy)", for the needs of Trakia University - Stara Zagora, Faculty 

of Education, Department of Pedagogical and Social Sciences. 

Date:                                                 Member of a scientific jury:  

                                                                    (Assoc. Prof. Valentina Sharlanova, PhD) 


