
от доц. д-р Ана Джумалиева, член на Научно жури в конкурс за заемане на 
академичната длъжност "доцент" по научната специалност,Организация и 

управление извън сферата на материалното производство /социални 
дейности/", професионално направление 3.4.Социални дейности.

Конкурсът е обявен от Тракийски университет в Държавен вестник, бр. 68 от 
31.07.2020 г. и е за нуждите на катедра „Медицинска психология, социални 
дейности и чужди езици" при Медицински факултет. Съставът на Научното 
жури е определен на основание на чл.(2) от ПРАСТрУ с решение на ФС на МФ 
(Протокол №7/24.09.2020 г.) и със заповед № 2436 от 30.09.2020 г. на Ректора 
на Тракийския университет.

Единствен участник в конкурса е гл.ас. д-р Румен Василев Василев

I. Обща оценка на кандидата

Румен Василев е завършил ВСУ „Черноризец Храбър", специалност „Право" 
през 1999 г. с образователно-квалификационна степен "магистър по Право". 
От 2010 година е магистър по Социална работа и медиация", от Тракийски 
университет- Стара Загора. Румен Василев е „доктор по Организация и 
управление извън сферата на материалното производство /Правни и 
социални дейности/" с тема на дисертацията: „Динамика на профила на 
девиантното поведение на малолетни и непълнолетни правонарушители за 
периода 2010-2014 г. в община Стара Загора". От 2014 г. започва работа в 
Тракийски университет като асистент и катедра „Социални дейности". От 
2018 г. е главен асистент в същата катедра. Румен Василев има 
специализация във Военна академия „Г.С. Раковски" - София.



Общата оценка за кандидата е положителна.

II. Оценка на учебната и научната дейност и на приносите в научната 
продукция, представена за конкурса

11.1. Научно-изследователският профил на кандидата включва теми от 
областта наказателната защита на малолетни и непълнолетни и 
административноправната регулация на социалната работа и др.

11.2. Научна продукция, представена за конкурса:

• Две монографии;

• 1 студия;

• 20 доклади и статии, от които три са реферирани в Web of Science)

• 1 учебно помагало .

Главен асистент Румен Василев има цитирания.

Заключение по раздел 11.2 от становището: научно-изследователската работа 
на Румен Василев отговарят на изискванията на конкурса.

11.3. Учебна дейност

Румен Василев има пълен хорариум лекции и упражнения по бакалавърски 
програми. Той е разработил и следните учебни програми:

- „Отклоняване от наказателно производство и налагане на 
възпитателни мерки на непълнолетни лица;



- „Гражданско-правната и наказателната защита на деца и възрастни";
- „Социални конфликти" и".

Заключение по раздел 11.3. от становището: учебната дейност на кандидата 
отговарят на изискванията на конкурса.

11.4. Научни резултати и приноси:

По-съществените приноси, които могат да бъдат окроени са:

- Изследване на произхода на противообществените прояви, техния брой, 
характер и интензитет, броят и характерът на наложените възпитателни 
мерки на правонарушителите, и на техните родители или на лицата които ги 
заместват,

- Изследване и анализиране на вътрешната и международната правна 
регламетация касаеща децата правонарушители.

- Изследване и анализиране на реализираните модели за превенция при 
работа с децата правонарушители.

- Направен е опит научно да се обоснове необходимостта от създаване на 
нов модел отчитащ дейността на ДПС и МК по ЗБППМН и на институциите.

Заключение по раздел 11.4 от становището: Научните резултати и приноси 
отговарят на изискванията по конкурса.

III. Критични бележки и препоръки

Изследването би спечелило, ако се направи задълбочен сравнителноправен 
анализ с практиката и подходите, възприети в други държави.



IV. З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Предлагам Румен Василев Василев да бъде избран на академичната 
длъжност "доцент" по научната специалност „Организация и управление 
извън сферата на материалното производство /социални дейности/", 
професионално направление 3.4.Социални дейности.

София: 13.11.2020 г.



O P I N I O N

By Assoc.prof. Ana Dzhumalieva, PhD, member of Scientific jury in a contest for 
holding the academic position "Associate professor" in the scientific specialty 

„Organization and management outside the field of material production /social 
activities/", professional area 3.4. Social activities.

The competition was announced by Trakia University in State Gazette, No. 68 
dated 31 July 2020 and is for the needs of the Department of Medical psychology, 
social activities and foreign languages at the Medical Faculty. The members of the 
Scientific jury were determined on the basis of Art. (2) of Rules doe development 
of academic staff at Trakia University by a decision of the Faculty Board of the 
Medical Faculty (Record No. 7/24 Sep 2020) and by order № 2436 dated 30 Sep 
2020 by the Rector of Trakia University.

The only participant in the contest is Chief Assist.prof. Rumen Vasilev Vasilev, PhD

I. Overall assessment of the candidate

Rumen Vasilev graduated from "Chernorizets Hrabar" Free University of Varna, 
majoring in Law in 1999 with a Master in Law educational and qualification 
degree. Since 2010 he has been a Master in Social work and mediation from 
Trakia University - Stara Zagora. Rumen Vasilev is a PhD in "Organization and 
management outside the field of material production /Legal and social activities/" 
with a topic of his dissertation paper: "Dynamics of the profile of deviant 
behaviour of minor and juvenile offenders for the period 2010-2014 in Stara 
Zagora Municipality". In 2014 he started working at Trakia University as an 
assistant professor at the Department of Social activities. Since 2018 he has been



a chief assistant professor at the same department. Rumen Vasilev has specialized 
at the Military Academy "G.S. Rakovski"- Sofia.

The overall assessment of the candidate is positive.

II. Evaluation of the educational and scientific activity and the contributions to the 
scientific production submitted for the competition

II.1. The research profile of the candidate includes topics in the field of criminal 
protection of minors and juveniles and the administrative legal regulation of 
social work, etc.

11.2. Scientific production presented for the contest:

• Two monographs;

• 1 scientific study;

• 20 reports and articles, of which three are referenced in Web of Science;

• 1 study manual.

Chief Assistant professor Rumen Vasilev has citations.

Conclusion on section 11.2 of the opinion: the scientific research work of Rumen 
Vasilev complies with the requirements of the contest.

11.3. Teaching work

Rumen Vassilev has a full amount of teaching hours of lectures and seminars in 
Bachelor's programs. He has also developed the following curricula:



- "Divergence from criminal proceedings and imposing educational measures on 
minors";

- "Civil and criminal law protection of children and adults";

- "Social conflicts".

Conclusion on section 11.3. of the opinion: the candidate's teaching work complies 
with the requirements of the contest.

II. 4. Scientific results and contributions:

The more significant contributions that can be outlined are:

- Study of the origin of anti-social acts, their number, nature and intensity, the 
number and nature of the educational measures imposed on offenders and their 
parents or persons in lieu of them,

- Research and analysis of domestic and international legal regulations concerning 
child offenders.

- Research and analysis of the implemented models for prevention when working 
with child offenders.

- An attempt has been made to scientifically substantiate the need to create a 
new model taking into account the activities of the Juvenile Delinquency 
Commission and the Local Committee under the Law on combatting anti-social 
behavious of minors and juveniles and the institutions.

Conclusion on section 11.4 of the opinion: The scientific results and contributions 
comply with the requirements of the contest.

III. Critical notes and recommendations

The research would have gained credit if a comparative legal analysis with the 
practice and approaches adopted in other countries was made.



IV. C O N C L U S I O N

I hereby propose Rumen Vasilev Vasilev to be elected on the academic position 
''Associate professor" in the scientific specialty „Organization and management 
outside the field of material production /social activities/", professional area 3.4. 
Social activities.

Sofia: 13 Nov 2020


