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СТАНОВИЩЕ
£Ьт проф. Георги Велков Колев, дин 

Шуменски Университет „Еп. Константин Преславски4

Относно: научноизследователската и преподавателска дейност на Румен Василев 

Василев, д сд - участник в конкурс за заемане на академичната 

длъжност,доцент”

По обявения от Тракийски Университет, Стара Загора конкурс (ДВ, бр. 68/31 

юли 2020 г.) за заемане на академичната длъжност „доцент” от Област на виеше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки, Професионално направление 3.4. 

Социални дейности, гл. асистент Румен Василев Василев, д сд е единствен участник в 

конкурса.

Общо представяне на кандидата и материалите по конкурса
На основание чл. 27, ал. 3 от Закона за развитие на академичния състав в 

Република България (ЗРАСРБ), намирам, че кандидатът отговаря едновременно на 

всички формални условия по чл. 24, ал. 1 и ал. 3 от ЗРАСРБ за заемане ва академичната 

длъжност „доцент”. Изпълнени са и допълнителните показатели по чл. 57а от 

ППЗРАСРБ относно учебна, научноизследователска и художественотворческа дейност. 

Видно от представените по конкурса документи, Румен Василев Василев, е придобил 

образователната и научна степен „Доктор по Организация и управление извън сферата 

на материалното производство (Социални дейности)“ през 2016 година, въз основа на 

успешна защита на дисертационен труд „Динамика на профила на девиантното 

поведение на малолетни и непълнолетни правонаршители за периода 2010 -  2014 г. в 

община стара Загора”.

Образователният и научен профил на кандидата, професионалните му 
занимания, преподавателска дейност и научни постижения съответстват на тематиката 

на конкурса.

Гл. ас. Румен Василев Василев, участва в конкурса с 2 монография, 1 учебно 
помагало, 1 студия, 20 статии (3 от които в списания, индексирани в Web of Sciences) и 
доклади от научни конференции. Всички статии са публикувани след получаването на 

научната степен „доктор“ през 2016 година и са в рамките на професионалното



направление. Приложен е списък на цитиранията, което в известен смисъл е показател 

за отражението и респективно, влиянието на научните публикации на кандидата върху 

научната общност.

Отличителна характеристика на публикациите на гл. ас. Румен Василев е 

съчетаването на теоретичните анализи с разнообразен фактически материал, прецизно 

формулирани идеи и категоричен изказ. Публикационната активност показва активност 

както по отношение на строго научните публикации, така и по отношение на 

публикации, насочени към по-широка аудитория.

Преподавателска и научно-изследователска дейност
От 2018 г. насам кандидатът заема длъжност „главен асистент” в катедра 

„Социални дейности“ на Медицински факултет, Тракийски Университет, Стара Загора. 

Учебно-преподавателската дейност е свързана с водене на семинарни занятия по 

учебни дисциплини от спектъра на професионалната квалификация на г-н Василев и в 

съответствие с изискванията за обучение на студенти от специалността „Социални 

дейности”. В предходен период, от 2014 до 2018 година е асистент, а от 2007 до 2013 

година е хонорован асистент в същата катедра. В цялост, учебно-преподавателската 

дейност на гл. ас. Василев има актуална и иновативна насоченост и е непосредствено 

свързана със сферата на научните му интереси и осъществяваните изследователски 

разработки, което е добър показател за обогатяване и надграждане знанията на 

студентите. Най-силен аргумент в подкрепа на това са представените учебни 

дисциплини, по които той провежда лекционни и практически курсове: Гражданско- 

правна и наказателно-правна защита на деца и възрастни., Социални конфликти, 

Отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на 

непълнолетни лица и др.
По отношение на своята съдържателна насоченост, научните търсения на гл. ас. 

Румен Василев са ориентирани главно към темите и проблемните полета на Социалната 

работа с децата правонарушители, Националното законодателство, относимо към 

противоправните прояви на децата и налагането на възпитателни мерки.

Компетентното осмисляне и концептуализиране на тези въпроси, при това в 

контекста на съществуващия теоретичен и практически опит (национален и 

европейски), е отразено в монографичния труд на гл. ас. Румен Василев Девиантното 
поведение на децата правонарушители:генеалогия, правна рамка, превенция (2020). 

Понятийните измерения и характеристики на девиантното поведение са осмислени в



контекста на детерминиращото влияние на социалната и семейна среда. Изведена е 

констатацията, че взаимните усилия на институциите, твърде често са разнопосочни, 

което позволява развитието на децата правонарушители да продължава в негативна 

посока. Тази позиция убедително се подсилва от натрупания теоретичен и практически 

опит на гл. ас. Василев, видно от справката за преминали специализации и трудов стаж.

Несъмнено актуална и много важна в научно и практико-приложно отношение е 

монографията Отклоняване от наказателна производство и налагане на възпитателни 

мерки (2020). В този текст, организиран много прецизно, теоретичните постановки са 

тематично и логично продължение на монографията Девиантното поведение на 

децата правонарушители:генеалогия, правна рамка, превенция (2020). Те намират 

своето реално въплъщение и придобиват формата на емпирично проучване, умело 

вписано в професионалната и образователна практика. Защитена е тезата, че по 

отношение на децата правонарушители трябва да се осъществи депенализация на 

националното наказателно пространство. Привличайки своя практически опит, гл. ас. 

Василев не само точно визира приложните аспекти на посочената проблематика, но и 

извежда ценни очаквания и препоръки, позволяващи да бъдат осветени нови 

перспективи в маркираното социално поле. Някои от тях са успешно артикулирани в 

представените статии и доклади.

Оценка на научните и научно-приложни приноси
Приносите на представените по конкурса материали произтичат от анализите в 

отделните публикации на кандидата. Отграничавам както научни, така и научно- 

приложни такива. Приемам формулираните от г-н Василев приноси.

Препоръки
Към представените научни публикации могат да се отправят някои препоръки, 

свързани с използваните източници за публикация на научните изследвания. По

нататъшното професионално развитие на кандидата, както и бъдещите изследователски 

дейности биха спечелили от по-широко публично представяне на национални и 

международни форуми и списания.



Заключение
Цялостната работа на гл.ас. Румен Василев в областта на теорията на социалните 

дейности и в преподавателската дейност се отличават с изключителна задълбоченост, 

убедителност и професионализъм. Високото ниво на компетентност е съчетано с 

прецизно подбран и подреден изказ. Резултатите от неговото научно творчество се 

реализират в интензивна преподавателска и приложна дейност.

Творческата и професионална биография на гл.ас. Румен Василев, както и 

представените материали, отговарят на областта и професионалното направление и са в 

съответствие с научните стандарти и изисквания на закона за заемане на длъжността 

„доцент”.

Всичко това ми дава основание убедително да подкрепя кандидатурата му за 

заемане на академичната длъжност „доцент“ от Област на виеше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки, Професионално направление 3.4. Социални 

дейности, по Научна специалност „Организация и управление извън сферата на 

материалното производство (Социални дейности)“

13.11.2020 г. Изготвил становището:

проф. Георги Колев, дин
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“Bishop Konstantin Preslavski” University of Shumen

Concerning: scientific research and teaching work of Rumen Vasilev Vasilev, PhD in social

activities -  participant in a contest for holding the academic position “Associate 

professor”

On the contest announced by Trakia University, Stara Zagora (State Gazette, No. 

68/31 July 2020) for holding the academic position "Associate professor" in Field of higher 

education 3. Social, economic and legal sciences, Professional area 3.4. Social activities, 

Chief Assistant professor Rumen Vasilev Vasilev, PhD in social sciences is the only 

participant in the contest.

Overall presentation of the candidate and materials for the contest
Pursuant to Art. 27, para 3 of the Law on development of academic staff in the 

Republic of Bulgaria, I reckon that the candidate complies simultaneously with all formal 

conditions under art. 24, para 1 and para 3 of the Law on development of academic staff in the 

Republic of Bulgaria for holding the academic position "Associate professor". The additional 

indicators under Art. 57a of Rules for applying the Law on development of academic staff in 

the Republic of Bulgaria regarding educational, scientific research and artistic work have also 

been complied with. As is evident from the documents submitted for the contest, Rumen 

Vasilev Vasilev had acquired the educational and scientific degree "PhD in Organization and 

management outside the field of material production (Social activities)" in 2016, based on 

successful defense of dissertation paper "Dynamics of the profile of the deviant behaviour of 

minor and juvenile offenders for the period 2010 - 2014 at Stara Zagora Municipality”.

The educational and scientific profile of the candidate, his professional activities, 

teaching work and scientific achievements correspond to the topic of the contest.

Chief Assist.prof. Rumen Vasilev Vasilev, participates in the contest with 2 

monographs, 1 study manual, 1 scientific study, 20 articles (3 of which in journals indexed in 
the Web of Sciences) and reports from scientific conferences. All articles have been published 

after acquiring the PhD scientific degree in 2016 and are within the professional area. A list of



citations is enclosed, which in a sense is an indicator of the impact and, respectively, the 

effect of the candidate's scientific publications on the scientific community.

A distinctive feature of the publications of Chief Assist.prof. Rumen Vasilev is the 

combination of theoretical analyses with a variety of factual material, precisely formulated 

ideas and a definite statement. The publication activity shows activity both in terms of strictly 

scientific publications and in terms of publications aimed at a wider audience.

Teaching and scientific research work
Since 2018, the candidate has held the position of "Chief Assistant professor" at the 

Department of Social Activities at the Medical Faculty, Trakia University, Stara Zagora. The 

educational and teaching activity is related to conducting seminars in academic subjects from 

the spectrum of Mre. Vasilev’s professional qualification and in accordance with the 

requirements for training students majoring in "Social Activities". In the previous period, 

from 2014 to 2018 he was an assistant professor, and from 2007 to 2013 -  an adjunct assistant 

professor at the same department. In general, the educational and teaching activity of Chief 

Assist.prof. Vasilev has a current and innovative focus and is directly related to the field of 

his research interests and ongoing research, which is a good indicator for enriching and 

upgrading students' knowledge. The strongest argument in support of this are the presented 

academic subjects in which he conducts lectures and practical courses: Civil and criminal law 

protection o f children and adults, Social conflicts, Divergence from criminal proceedings and 

the imposing educational measures on juveniles, etc.

With regard to their content orientation, the scientific quest of Chief Assist.prof. 

Rumen Vasilev is oriented mainly to the topics and problem areas of the Social work with 

child offenders, National legislation related to the illegal actions of children and the imposing 

of educational measures.

The competent comprehension and conceptualization of these issues, moreover within 

the context of the existing theoretical and practical experience (national and European), is 

reflected in the monographic work of Chief Assist.prof. Rumen Vasilev Deviant Behaviour o f 

Child Offenders: Genealogy, Legal Framework, Prevention (2020). The conceptual 

dimensions and characteristics of deviant behaviour are understood in the context of the 

determining impact of the social and family environment. The finding has been stated that 

mutual efforts of institutions are too often divergent, which allows the development of child 

offenders to continue in a negative direction. This standpoint is convincingly strengthened by



the accumulated theoretical and practical experience of Chief Assist.prof. Vasilev, evident 

from the reference for past specializations and work experience.

Undoubtedly relevant and very important in scientific and practically applied terms is 

the monograph Divergence from criminal proceedings and imposing educational measures 

(2020). In this text, organized very precisely, the theoretical statements are a thematic and 

logical continuation of the monograph Deviant behaviour o f child offenders: genealogy, legal 

framework, prevention (2020). They find their real embodiment and take the form of 

empirical research, skillfully integrated in professional and educational practice. The thesis is 

defended that in relation to child offenders, the national penal space should be depenalized. 

Drawing on his practical experience, Chief Assist.prof. Vasilev not only accurately refers to 

the applied aspects of this issue, but also draws valuable expectations and recommendations, 

making it possible to highlight new perspectives in the marked social field. Some of them 

have been successfully articulated in the presented articles and reports.

Assessment of the scientific and scientific applied contributions
The contributions of the materials submitted for the contest derive from the analyses in 

the candidate’s separate publications. I notice both scientific and scientifically applied ones. I 

do accept the contributions formulated by Mr. Vasilev.

Recommendations
Some recommendations can be made to the presented scientific publications, related to 

the sources used to publish scientific research. Further professional development of the 

candidate, as well as future research activities would benefit from a wider public presentation 

at national and international forums and journals.

Conclusion
The overall work of Chief Assist.prof. Rumen Vasilev in the field of the theory of 

social activities and in the teaching work are distinguished by exceptional depth, 

persuasiveness and professionalism. The high level of competence is combined with precisely 

selected and well-structured verbiage. The results of his scientific work are achieved in 

intensive teaching and applied activities.

The creative and professional biography of Chief Assist.prof. Rumen Vasilev, as well 

as the presented materials, correspond to the field and the professional area and are in



accordance with the scientific standards and requirements of the law for holding the position 

"Associate professor".
All this gives me reason to convincingly support his candidacy for holding the 

academic position "Associate professor" in field of higher education 3. Social, economic and 

legal sciences, Professional area 3.4. Social activities, in Scientific specialty "Organization 

and management outside the field of material production (Social activities)".

13 Nov 2020 Opinion prepared by:
i

prof. Georgi Kolev, DSc


