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С Т А Н О В И Щ Е

от доц. д.н. Драгомир Кръстев, 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.

Процедура. 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.

Първото заседание на журито е проведено на 14.10.2020 г.
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”. През 2010 г. получава степента „магистър по Социална работа и 
медиация”, от Тракийски университет- Стара Загора. От 2016 г. е „доктор по 
Организация и управление извън сферата на материалното производство 
/Правни и социални дейности/”. Защитеният дисертационен труд е на тема 
„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.

Настоящ академичен статус: доктор, гл.ас. в катедра „Медицинска 
психология, социални дейности и чужди езици” при Медицински факултет 
на Тракийски университет. Ползва английски и руски език. Притежава 
компютърни умения. Има специализация във Военна академия „Г.С. 
Раковски“ - София.

Прави впечатление прецизно подготвената документация за участие в 
конкурса.

Общата оценка за кандидата е положителна.



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

II. 1. Научно-изследователският профил на кандидата включва теми 
от областта на гражданско-правната и наказателната защита на малолетни и 
непълнолетни. Административноправната регулация на социалната работа и 
др.

II. 2. Научна продукция, представена за конкурса:
□ Две монографии;

□ 1 студия;

□ 20 доклади и статии, от които 11 самостоятелни и 9 в съавторство. 16 
статии са на английски език (3, от които реферирани в Web of Science)

□ 1 учебно помагало -  „Конституциите на България“

Научната продукция на кандидата е цитирана от 5 автора.

Заключение по раздел 11.2 от становището: научно-изследователската 
работа и научната продукция на кандидата в пълна степен отговарят на 
изискванията на конкурса и са в профила му.

II. 3. Учебна дейност
Кандидатът е разработил 3 учебни програми: „Гражданско-правната и 

наказателната защита на деца и възрастни”, „Социални конфликти” и 
„Отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни 
мерки на непълнолетни лица”. През последните 3-4 години има пълен общ 
хорариум лекции и упражнения по бакалавърски програми.

Заключение по раздел II. 3. от становището: учебната дейност на 
кандидата отговарят на изискванията на конкурса и са в профила му.

II. 4. Научни резултати и приноси:

Формулираните приноси в представената справка отразяват научната 
специализация на кандидата и са изцяло свързани с профила на конкурса.

Най-съществените постижения в представената научна продукция, 
според мен, са:



Генеалогията на международните, общностните и националните правни 
актове свързани с децата правонарушители.

Обосноваването на необходимостта от създаване на нов модел 
отчитащ дейността на ДПС и МК по ЗБППМН и на институциите, който да 
бъде унифициран и съдържащ аналитична част.

Изследването на девиантното поведение на децата правонарушители, 
на правната рамка и прилагането й, и на реализираните превенциални модели 
при работата с тази категория деца.

Заключение по раздел II. 4 от становището: Научните резултати и 
приноси отговарят на изискванията по конкурса и са в профила му.

Резултатите и приносите, участващи в конкурса, имат характер на 
развиване на съществуващи знания за съществуващи връзки и зависимости в 
изследваната научна област.

III. Критични бележки и препоръки

Би могло да се помисли за по-прецизно формулиране на приносите с 
практико-приложен характер. Някои от тях не открояват по най-добрия 
начин резултата от научното изследване (например приноси 1 и 3).

IV. З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Продукцията и резултатите, които е представил гл. ас. д-р Румен 
Василев отговарят на изискванията на конкурса за “доцент” и са в профила 
на конкурса.

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.

Варна: 01.11.2020 г. П одпис:

/доц. д.н. Драгомир Кръстев/



STANDPOINT
from Assoc. Prof. Dragomir Krastev, member of the Scientific Jury in a 

competition for the academic position "Associate Professor" in the scientific 
specialty "Organization and Management outside the field of material 
production / social activities /", professional field 3.4.Social activities.

Procedure. The competition was announced by the Trakia University (TrU) in 
the State Gazette, issue No. 68 of 31.07.2020 and is for the needs of the 
Department of Medical Psychology, Social Activities and Foreign Languages at 
the Faculty of Medicine. The members of the Scientific Jury were determined 
on the basis of Article (2) of Regulations for the development of the academic 
staff of Trakia University with the decision of the Faculty Council of the Faculty 
of Medicine (Protocol №7 / 24.09.2020) and by Order № 2436 of 30.09.2020 of 
the Rector of the Trakia University.

The first meeting of the jury was held on 14.10.2020.

The only participant in the competition is Dr. Rumen Vasilev Vasilev, Assistant 
Prof.

I. Overall evaluation of the candidate

Rumen Vasilev graduated from VFU "Chemorizets Hrabar", Law specialty in 
1999 with a master's degree in Law. In 2010 he received the degree of "Master 
of Social Work and Mediation" from the Trakia University - Stara Zagora. Since 
2016 he has been a "Doctor of Organization and Management outside the field 
of material production / Legal and social activities /". The defended dissertation 
is on "Dynamics of the profile of deviant behavior of juvenile offenders for the 
period 2010-2014 in the municipality of Stara Zagora." In 2014 he started 
working at the Trakia University as an assistant in the Social Activities 
Department. Since 2018 he has been a senior assistant in the same department.

Current academic status: doctor, assistant Professor in the Department of 
Medical Psychology, Social Activities and Foreign Languages at the Medical 
Faculty of the Trakia University. He speaks English and Russian. He has 
computer skills and specialization in the Military Academy "GS Rakovski 
Sofia.

The precisely prepared documentation for participation in the competition is 
impressive.

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.l. The scientific and research profile o f the candidate includes topics in the 
field of civil and criminal protection of juveniles. Administrative law regulation 
of social work, etc.

II. 2. Scientific production submitted for the competition:

• Two monographs;

• 1 studio;

• 20 reports and articles, 11 of which independent and 9 co-authored. 16 articles 
are in English (3 of which are referenced in the Web of Science)

• 1 training aid - "The Constitutions of Bulgaria"

The scientific production of the candidate is mentioned by 5 authors.

Conclusion on section II. 2 o f the opinion: the scientific and research work and 
the scientific production of the candidate fully meet the requirements of the 
competition and are in his profile.

II. 3. Learning activity

The candidate has developed 3 study programs: "Civil and criminal protection of 
children and adults", "Social conflicts" and "Deviation from criminal 
proceedings and the imposition of educational measures on juveniles." In the last 
3-4 years there is a total number of lectures and exercises in bachelor's 
programs.

Conclusion on section II. 3. from the opinion: the candidate's educational 
activities meet the requirements of the competition and are in his profile.

II. 4. Scientific results and contributions:

The formulated contributions in the presented report reflect the scientific 
specialization of the candidate and are entirely related to the profile of the 
competition.

The most significant achievements in the presented scientific production, in my 
opinion, are:



The genealogy of international, Community and national legal acts related to 
child offenders.

The substantiation of the necessity to create a new model taking into account the 
activity of the Juvenile Delinquency Commission and the Interdepartmental 
Commission under the Law on Public Procurement and the institutions, which 
should be unified and contain an analytical part.

The study of the deviant behavior of child offenders, the legal framework and 
its application, and the implemented preventive models in working with this 
category of children.

Conclusion on section II.4 of the opinion: The scientific results and 
contributions meet the requirements of the competition and are in its profile.

The results and contributions participating in the competition have the character 
of developing the existing knowledge about the existing connections and 
dependencies in the researched scientific field.

III. Critical remarks and recommendations

A more precise formulation of the practical contributions could be considered. 
Some of them do not highlight the results of the research in the best way (for 
example, contributions 1 and 3).

IV. CONCLUSION

The production and the results presented by Dr. Rumen Vasilev, Assistant 
Professor meet the requirements of the competition for "Associate Professor" 
and are in the profile of the competition.

I suggest Rumen Vasilev Vasilev to be elected for the academic position of 
"Associate Professor" in the scientific specialty "Organization and Management 
outside the field of material production / social activities /", professional field 
3.4. Social activities.

1st of November 2020

/Assoc.Prof. Dragomir Krastev/Varna


