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РЕЦЕНЗИЯ

ЗА НАУЧНАТА ПРОДУКЦИЯ НА ГЛ. АС, Д-Р РУМЕН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ, 
ПРЕДСТАВЕНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА 
ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ“, ОБЯВЕН В ДВ БР. 68/31,07.2020 Г„ ПО НАУЧНА 
СПЕЦИАЛНОСТ ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ИЗВЪН СФЕРАТА НА 
МАТЕРИАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО (СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ), 
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.4. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ОБЛАСТ НА 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 3, СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ КЪМ 
КАТЕДРА „МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЯ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЧУЖДИ 
ЕЗИЦИ“, МФ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СТАРА ЗАГОРА

ОТ ПРОФ. Д.ИК.Н. МАРГАРИТА КИРОВА БОНЕВА

Представената информация за участие в обявения 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, област на виеше образование 3. Социални, стопански и правни 
науки, за нуждите на катедра „Медицинска психология, социални 
дейности и чужди езици”, МФ, Т рУ -С тара Загора, обявен в ДВ бр. 68 от 
31.07.2020 г. съответства на изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за 
прилагането му.

Кандидатът има общ преподавателски стаж 6 години и 8 месеца към 
датата на представяне на документите. Води лекции по дисциплините: 
Гражданско-лравна и наказателна защита на деца и възрастни, Социални 
конфликти, Отклоняване от наказателно производство и налагане на 
възпитателни мерки за непълнолетни лица и практически упражнения по 
Основи на държавата и правото, Административно-правна регулация на 
социалната работа, Гражданско-правна и наказателна защита на деца и 
възрастни.

Представената справка от Учебен отдел на Медицинския факултет 
при Тракийския университет -  Стара Загора доказва, че има осигурен 
минимум часове за преподавателска дейност в катедра „Медицинска 
психология, социални дейности и чужди езици”.

От представените документи може да се констатира, че кандидатът 
гл. ас. д-р Василев има необходимата образователна подготовка, Той е



магистър по право, с професионална квалификация „юрист”. Има освен 
това има втора магистърска степен по специалност „Социална работа и 
медиация”, с професионална квалификация „социален работник”. След 
защитен дисертационен труд през октомври 2016 г. е придобил ОНС 
„доктор” по организация и управление извън сферата на материалното 
производство. Притежава Европейски сертификат за компютърна 
грамотност, удостоверение за експерт в новата българска администрация, 
диплом за професионална квалификация „Изпълнение на ръководни 
длъжности в системата на националната сигурност и отбрана”. Владее 
руски и английски език. Предложената автобиографична справка 
представя гл. ас, д-р Румен Василев като изграден специалист в областта 
на социалните, стопанските и правни науки.

От 2007 г. е член на Българската асоциация за образование по 
социална работа”, а от 2010 г. членува в Съюза на учените и Съюза на 
юристите в България.

Работи в катедра „Социални дейности” на Тракийския университет 
от 2007 до 2013 г. като хоноруван преподавател. От януари 2014 до 2018 г. 
заема щатна длъжност „асистент”, а от 2018 г. до момента е главен 
асистент в същата катедра.

Участвал е в 2 национални, 2 регионални образователни проекта и в 
2 научни проекта на Тракийския университет.

За участие в обявения конкурс гл. ас. д-р Румен Василев е 
представил 2 монографии, 1 учебно помагало, 1 студия и 20 статии. Броят 
на намерените цитати е 13.

В монографията „ Девиантното поведение на децата 
правонарушители: генеалогия, правна рамка, превенция” гл. ас. д-р Румен 
Василев представя изключително актуален проблем, свързан с девиантното 
поведение на децата-правонарушители. Представените в този научен труд 
резултати са свързани с изследване на девиантното поведение на децата 
правонарушители, повлияно от семейството, държавата и социокултурната 
среда, които са основни социални фактори, влияещи върху тях.

Целта, обектът и предметът на изследването са ясно и точно 
формулирани. Задачите, етапите и използваните методи гарантират 
постигането на целта.



В глава втора, авторът представя метод ©логическите предпоставки, 
концептуалните модели и школи, свързани с произхода и влиянието върху 
девиантното поведение. С вещина и задълбоченост авторът анализира и 
представя връзката „биологично-социално“ в девиантното поведение. 
Особено внимание в монографията заема задълбоченият анализ на 
социалните фактори, влияещи върху девиантното поведение на децата -  
правонарушители. Монографичният труд включва исторически преглед, 
анализ на генеалогията, правната рамка и съществуващите модели за 
превенция на детските правонарушения. Резултатите от 10-годишното 
изследване, текстово подробно анализирани, обобщени и отразени в 94 
диаграми са представени в глава трета. Хронологичният ред е аналогичен 
на МК по ЗБППМН, изготвен за НСИ и представлява прецизна 
диагностика на различните групи малолетни и непълнолетни нарушители.
В тази си част монографията е своебразен модел за превенция ма 
девиантното поведение в контекста на възпитателните мерки и функциите 
на административните структури, прилагащи националното 
законодателство, свързано с депенализацията на децата правонарушители.

Книгата „Отклоняване на наказателно производство и налагане на 
възпитателни мерки” представя образователен модел, който е тясно 
свързан с практическата работа на социалните работници с децата- 
правонарушители в контекста на националната социална рамка и 
социалната сигурност. Децата са обект на особен правен анализ, на 
особени правни мерки, Анализът на законодателството, отнесен към 
правонарушения или престъпления, извършени от деца показва, че се 
изискват възпитателни мерки, вместо наказания. Децата -  
правонарушители трябва да бъдат отклонявани от наказателно преследване 
според международните и общиостните правни актове, свързани с правна 
закрила на децата -правонарушители. Посочена е социалната значимост 
при налагането на възпитателни мерки и превантивната работа с тази група 
деца. Авторът отделя особено място на правата на децата в контекста на 
конституциите на страната ни. Подробно и с необходимата компетентност 
са представени ролята на семейството като социална единица, училището и 
улицата върху израстването и проявите на девиантно поведение.
Семейната среда, в която акцентът е върху семейните ценности като 
фактор за изграждане на детската личност, нейната социализация и 
формирането на характера е в центъра на първа глава. Специално място 
авторът отделя на негативните последици от родителския свръхконтрол,



свръхамбициозност и нетолерантност върху детската психика. Според него 
добронамереността и хармонията в семейството са най-съществените 
елементи при преодоляване на семейните проблеми и предпазване на 
децата от девиантно поведение. Положителното влияние, което оказват 
върху нравственото развитие на детето емоционалната привързаност, 
сърдечните отношения, пълноценното общуване също намира място в 
монографията. Ролята на общуването в семейната среда заема особено 
място в изложението. Д-р Василев подчертава значението на законовите 
характеристики на семейството и семейното поведение като 
основополагащи при всеки морален и правен модел. От вниманието на 
автора не е убягнала и ролята на училището като носител на най-значимите 
човешки ценности, свързани с обучението и опознаването па научния и 
социален свят, както и като особено важен елемент на социалната среда, 
играещ ролята както на фактор за развитие на девиантно поведение на 
малолетните и непълнолетните, така и за превенция на такова поведение. 
Многозначителен фактор за девиантно поведение при децата има улицата 
като компонент на социокултури ата среда. В книгата намират място 
международни нормативни актове, свързани с борбата с 
противообществените прояви и престъпленията, извършени от малолетни 
и непълнолетни граждани. Анализът на тези документи доказва високата 
ерудиция и компетентност на автора, който несъмнено е професионалист в 
тази област. В исторически контекст д-р Василев представя подробен 
анализ на международни правни актове от Първия международен 
пенитеициарен конгрес -1872 г. до Хартата на основните права на 
Европейския съюз. В отделна глава кандидатът анализира националното 
законодателство, свързано с децата-правонарушители в контекста на 
международното и общностното право. Компетентният и задълбочен 
анализ на правните документи, несъмнено представя кандидата като 
високообразован, ерудиран, познаващ в дълбочина всеки документ юрист. 
Професионалният опит и компетентност проличават и в предложения в 
монографичнрш труд задълбочен анализ на Закона за закрила на детето, 
Правилника за прилагането му и Националната стратегия за детето. 
Специално място в книгата заема оценката на автора на социалните 
аспекти на модерното право, намерили място в Конституцията на Р 
България. Извеждайки на преден план социалната, моралната и 
икономическа криза в страната авторът твърди,че в такава обстановка 
много деца и семейства са в риск от извършване на противообществени



прояви и престъпления. Реалността доказва това. Не може да не се 
отбележи, че законодателят е уредил превенцията и противодействието на 
детското асоциално поведение със специален закон, какъвто е Закона за 
борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните* 
Особен акцент е поставен върху семейството и семейната среда като 
фактор за формиране на ценностната система и характера на детето, както 
и на влиянието на горепосочения закон по отношение на родители, които 
не се интересуват от поведението на децата си, В този труд намират място 
и възпитателните мерки като част от възпитателния процес на децата- 
правонарушители в контекста на международиоприетите, ратифицирани 
по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила договори при 
съдебно решение на националния съд, Според автора Центърът за 
превантивна и психолого-консултативна дейност, заедно с 
Консултативните кабинети и горещите телефонни линии има особена роля 
в превантивната работа с децата-правонарушители като помощен орган на 
местната комисия по Закона за борба срещу противообществените прояви 
на малолетните и непълнолетните. Чрез психо-консултативната си дейност 
с децата-правонарушители и техните родители, този Център има 
предназначението да подпомогне тяхното правно, социално и 
образователно развитие, за да могат да преосмислят поведението си и 
извършените правонарушения, за да намерят път в развитието си, който да 
е очертан от моралните, етичните и правни норми на обществото. В тази 
част също компетентно са представени и анализирани същността, 
философията, духът, дейността, приоритетите, информираността, 
публичностга и превантивните дейности на Центъра като не са убягнали от 
вниманието на автора периодът, обхвата на модулите, организаторите, 
участниците и контрола върху работата му, В заключение д-р Василев 
приема модела на работа на Центъра като продължение на превантивната 
работа с децата-правонарушители, започнала в училищата, с цел да се 
ангажират не само децата в риск, не само тези с неустойчиво поведение, а 
и онези техни връстници, приятели, родители, които предпочитат 
пълноценно да организират ежидневието си.

В учебното помагало „Конституциите на България” авторът в 
съответствие с учебната програма по дисциплината „Основи на държавата 
и правото” си поставя за цел запознаване на студентите от специалност 
„Социални дейности” в часовете за упражнения с Конституциите на 
България, започвайки с Конституцията на българското княжество (1879 г.)



и последващо представяне на Конституцията на НРБ (1947 г.),
Конституция на НРБ (1971 г.), Конституция на Р България (1991 г.)} 
Конституция на Република България, ДВ, бр,12 от 6.02.2007 г., изм. и доп, 
ДВ, бр. 100 от 18.05.2015 г. Целта на учебното помагало е създаване на 
ефективен диалог между студентите, между студентите и преподавателя по 
въпроси, свързани с ролята на основните закони в лицето на 
Конституциите в националната ни история. В книгата е потърсен отговор 
на най-важните въпроси, свързани с характеристиките на националните ни 
Конституции, с тяхната реална приложимост и правна същност. 
Подчертано е значението на всяка конституция за икономическата и 
политическата независимост, за стабилността и развитието на държавата. 
Учебното съдържание в помагалото, ясният и точен, и в същото време 
разбираем език са гаранция за ефективност на учебния процес, за 
превръщане на студента в активен участник в образователния процес, 
както и за по-високо качество на усвояване на сложната материя. 
Помагалото освен за студенти е полезно и за всички, които се интересуват 
от историята на българските конституции.

Студията „Подписалите” представя създаването на действащата 
конституция и депутатите от Седмото Велико Народно събрание от 
Старозагорска област. В нея авторът прави анализ на събития в редица 
бивши социалистически страни (ГДР, Унгария, Чехословакия, Полша, 
СССР), които са далечни и непознати за студентите. Ето защо, целта на д-р 
Василев е те правилно да се ориентират в политическата обстановка, в 
която е приета действащата и сега Конституция на Република България, 
Посочвайки историческата обстановка в страната в този момент, авторът 
представя основния закон като еманация на националния дух, в момент, в 
който процесът на демократизиране на обществото става необратим. С 
компетентност и задълбоченост авторът прави анализ на политическата 
обстановка в България, предпоставяща приемането на нова Конституция. 
Ролята на Седмото Велико Народно събрание също е обект на студията. 
Представени са изборите на всички народни представители в него като 
специално внимание е отделено за ролята и мястото на депутатите от 
Старозагорска област. С точния, характерен за специалист в областта на 
правото език, авторът посочва значението на Конституцията за укрепване 
на демократичния ред и държавност и акцентира на основните ценности, 
залегнали в този документ



В представените 20 статии за участие в конкурса, сред които има 
такива, които са публикувани в списания с импакт- фактор, с импакт ранг 
или индексирани в Web of Sciences, д-р Василев е разгледал актуални 
проблеми, свързани с:

• превенцията на против ©обществените прояви в училище;
• превенцията като възпитателно дело;
• реализацията на Европейския образователен модел за обхват и 

задържане на учениците в образователната система в контекста на 
дейността на институциите;

• достъпът на млади хора от уязвими групи до образование и 
обучение;

• модел за превантивна и психолого-консултативна работа в Община 
Стара Загора;

• социализация на деца-правонарушители;
• дигитализацията като фактор за социализация на хора с нарушени 

физически и ментални способности;
• постмодерната държава, глобализацията и девиантното поведение у 

младите хора;
• психосоциални и правни аспекти на пенитенциарния труд в 

България;
• децата като социална и правна категория;
• семейството като социален фактор, пораждащ девиантно поведение 

у малолетните и непълнолетните;
• правна същност и приложно поле на възпитателните мерки, 

наложени на родители по ЗБППОП;
• движение на възпитателните дела според действащото 

законодателство в България;
• децата и конституционните форми на България;
• необразоваността-дестабилизиращ националната сигурност фактор;
• правни и социални хоризонти пред мигрантите, като основание за 

социализирането им в страната ни;
• социалният феномен „Зоопарк”-функции на правната конструкция;
• конституцията на Българското Княжество;
• създателите на действащата конституция и депутатите от Седмото 

Велико Народно Събрание от Старозагорска област.



Във всички статии личи високата ерудиция и професионализъм на 
автора. Същите са резултат на задълбочен анализ на наличните 
национални и международни актове ( стратегии, закони, наредби, 
регламенти и пр.). Професионалният опит и високата социална 
интелигентност са позволили на кандидата да представи сложни 
понятия, норми и казуси на разбираем не само за студентите, но и за 
всички интересуващи се от тези проблеми извън професионалната 
юридическа гилдия, а това представя кандидата не само като ерудиран 
учен, но и като компетентен педагог. Педагогическото майсторство и 
педагогическото общуване са важни елементи на преподавателската 
дейност и в тази връзка си позволявам да подчертая, че кандидата има 
не само необходимата образователна и научна подготовка, но 
притежава и компетентности иа отличен педагог.

В заключение искам да подчертая, че научната продукция на гл. ас. 
д-р Румен Василев има както теоретични така и практически приноси, 
най-значими според мен, от които са:

1. Научен анализ на девиантното поведение, представен по оригинален 
начин в разрез, непознат на професионалните и научни среди до този 
момент.

2. Принос в изясняване на същността и факторите на девиантното 
поведение.

3. Компетентно представяне на социокултурната среда, в която се 
генерира девиантно поведение.

4. Компетентен анализ на законодателството, свързано с поведението 
на деца правонарушители.

5. Концепция за възпитателните мерки, наложени иа децата- 
правонарушители, техните родители или лицата, които ги заместват.

6. Представяне на основните корекционни и превенциоиални модели в 
лицето на възпитателните мерки, като превенциоиални модели, 
произтичащи от правната рамка и превснционалните модели с 
прякото участие иа малолетните и непълнолетните 
правонарушители, свързани с възпитанието им, с интелектуалното и 
образователното им израстване.

7. Предлагане на тезата за депенализацията на националното 
наказателно пространство в защита правата на децата.



8. Компетентно представяне на социалния смисъл на правната рамка, 
свързана с децата, в контекста на реалността тя да ги подпомага, 
като дава възможности, а не ограничения на детските мисли, 
действия, идеи и права.

9. Прецизна диагностика на различните групи малолетни и 
непълнолетни нарушители.

10. Модел за превенция на девиантното поведение в контекста на 
възпитателните мерки и функциите на административните 
структури, прилагащи националното законодателство, свързано с 
депенализацията на децата правонарушители,

11 .Приложение на генеалогията, правната рамка, превенциалните 
модели при работа с децата правонарушители в учебните програми 
за обучение на студентите по социална работа.

12.Създаване на база данни за децата правонарушители в Община Стара 
Загора за периода 2007-2016 г.

Въз основа на анализ на научната продукция приемам, както 
приносите с теоретико-концептуален, така и тези с практико-приложен 
характер, посочени от кандидата.

В Приложение 8,3. гл. ас. д-р Василев е представил общия брой 
точки по наукометричните показатели по групи А, В, Г, Д и Е, които са 
достатъчни за заемане на академичната длъжност „доцент”.

Представената научна продукция и качествата на гл. ас, д-р Румен 
Василев ми дава основание за положителен вот. Предлагам на 
многоуважаемото научно жури да подкрепи моя положителен вот 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, област на виеше образование 3. Социални, стопански и правни 
науки, за нуждите на катедра „Медицинска психология, социални 
дейности и чужди езици”, МФ, ТрУ -  Стара Загора, обявен в ДВ бр. 68 от 
31.07.2020 г. от гл. ас. д-р Румен Василев Василев.

РЕЦЕНЗЕНТ:

(Проф.д.и Бонева)
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FOR THE SCIENTIFIC PRODUCTION OF CHIEF ASSIST. PROF. RUMEN VASILEV 
VASILEV, PhD, SUBMITTED FOR PARTICIPATION IN A CONTEST FOR HOLDING 
THE ACADEMIC POSITION „ASSOCIATE PROFESSOR4', ANNOUNCED IN STATE 
GAZETTE No. 68/31 JULY 2020, IN SCIENTIFIC SPECIALTY ORGANIZATION AND 
MANAGEMENT OUTSIDE THE AREA OF MATERIAL PRODUCTION (SOCIAL 
ACTIVITIES), PROFESSIONAL AREA 3.4. SOCIAL ACTYIVITffiS, FIELD OF 
HIGHER EDUCATION 3. SOCIAL, ECONOMIC AND LEGAL SCIENCES AT THE 
DEPARTMENT OF MEDICAL PHYCHOLOGY, SOCIAL ACTIVITIES AND FOREIGN 
LANGUAGES, MEDICAL FACULTY, TRAKIA UNIVERSITY -  STARA ZAGORA

BY PROF. MARGARITA KIROVA BONEVA, DSc

The submitted information for participation in the announced contest for 
holding the academic position „Associate professor” in the academic specialty 
„Organization and management outside the area of material production (Social 
activities), professional area 3.4. Social activities, field of higher education 3. 
Social, economic and legal sciences, for the needs of the Department of Medical 
psychology, social sciences and foreign languages, Medical Faculty, Trakia 
University -  Stara Zagora, announced in State Gazette No. 68 dated 31 July 
2020 complies with the requirements of the Law on Development of the 
Academic Staff in the Republic of Bulgaria and the Rules for its 
implementation.

The candidate has total teaching experience of 6 years and 8 months as at 
the date of submitting the documents. He delivers lectures in the subjects: Civil 
law and criminal law protection of children and adults, Social conflicts, 
Diversion of criminal proceedings and imposing educational measures for 
juveniles and seminars in Fundamentals of state and law, Administrative law 
regulation of social work, Civil law and criminal law protection of children and 
adults.

The reference presented by the Student Affairs Department at the Medical 
Faculty at Trakia University - Stara Zagora proves that he has the necessary 
minimum number of hours for teaching at the Department of Medical 
psychology, social activities and foreign languages.

From the submitted documents it can be stated that the candidate Chief 
Assist. Prof. Vasilev, PhD has the necessary educational training. He has



Master's degree in law, with professional qualification “jurist”. In addition, he 
has a second Master's degree in Social work and mediation, with professional 
qualification “social worker”. Following a defended dissertation paper in 
October 2016, he acquired the PhD educational and scientific degree in 
organization and management outside the area of material production. He has a 
European certificate for computer literacy, a certificate for an expert in the new 
Bulgarian administration, a diploma for professional qualification "Execution of 
managerial positions in the system of national security and defence”. He has 
command of Russian and English. The submitted autobiographical reference 
presents Chief Assist. Prof. Rumen Vasilev, PhD as an established specialist in 
the area of social, economic and legal sciences.

Since 2007 he has been a member of the Bulgarian association of social 
work education, and since 2010 he has been a member of the Union of Scientists 
and the Union of Jurists in Bulgaria.

He worked at the Department of Social activities at Trakia University 
from 2007 till 2013 as an adjunct lecturer. From January 2014 till 2018 he was 
appointed on a full-time position as an Assistant professor and since 2018 to the 
present moment he has been a Chief Assistant professor at the same department.

He has participated in 2 national, 2 regional educational projects and in 2 
scientific projects at Trakia University.

To participate in the announced contest Chief Assist. Prof. Rumen 
Vasiiev, PhD has presented 2 monographs, 2 study manual, 1 scientific study 
and 20 articles. The number of citations found is 13.

In the monograph "Deviant behaviour of child offenders: genealogy, legal 
framework, prevention" Chief Assist. Prof. Rumen Vasilev, PhD presents an 
extremely topical issue related to the deviant behaviour of child offenders. The 
results presented in this scientific work are related to a study of the deviant 
behaviour of child offenders, influenced by the family, the state and the socio
cultural environment, which are the main social factors affecting them.

The purpose, object and subject of the research are clearly and precisely 
formulated. The tasks, stages and methods used guarantee the achievement o f 
the goal.

In Chapter Two, the author presents the methodological prerequisites, 
conceptual models and schools related to the origin and influence on deviant



behaviour. With skill and depth, the author analyses and presents the 
relationship “biological-social” in deviant behaviour. The monograph is 
primarily focused on the in-depth analysis of the social factors affecting the 
deviant behaviour of child offenders. The monograph comprises a historical 
overview, analysis of the genealogy, legal framework and the existing models 
for prevention of juvenile delinquency. The results of the 10-year study, 
textually analysed in detail, summarized and reflected in 94 diagrams are 
presented in Chapter Three. The chronological order is analogous to the Local 
Committee according to the Law on Juvenile Delinquency, prepared for the 
National Statistics Institute and represents a precise diagnosis of the different 
groups of juvenile offenders. In this part the monograph is a kind of a model for 
prevention o f deviant behaviour in the context of educational measures and 
functions of the administrative structures applying national legislation related to 
the de-penalization of child offenders.

The book “Diversion of criminal proceedings and imposing educational 
measures” presents an educational model that is closely related to the practical 
work of social workers with child offenders within the context of the national 
social framework and social security. Children are the subject of special legal 
analysis, of special legal measures. The analysis of legislation relating to 
offences or crimes committed by children shows that educational measures are 
required instead of punishments. Child offenders must be deterred from 
prosecution under international and Community law relating to the legal 
protection of child offenders, The social significance of imposing educational 
measures and preventive work with this group of children is pointed out. The 
author pays special attention to children’s rights within the context of the 
constitutions of our country. The role of the family as a social unit, the school 
and the street on the growth and manifestations of deviant behaviour are 
presented in detail and with the necessary competence. The family environment, 
in which the emphasis is on family values as a factor for building the child's 
personality, its socialization and the formation of character is at the centre o f the 
Chapter One. The author pays special attention to the negative consequences of 
parental overcontrol, over-ambition and intolerance on the child's psyche. 
According to him, goodwill and harmony in the family are the most essential 
elements in overcoming family problems and protecting children from deviant 
behaviour, The positive influence that emotional attachment, cordial relations, 
full communication have on the moral development of the child also finds a 
place in the monograph. The role of communication in the family environment



occupies a special place in the presentation. Dr. Vasilev emphasizes the 
importance of the legal characteristics of the family and family behaviour as 
fundamental in any moral and legal model. The role of the school as a bearer of 
the most significant human values related to education and becoming familiar 
with the scientific and social world and as a particularly important element of 
the social environment, playing the role both as a factor for developing deviant 
behaviour of minors and juveniles and for the prevention of such behaviour has 
not escaped the author’s attention. The street as a component of the socio
cultural environment is a multi-faceted factor for the deviant behaviour of 
children. The book contains international regulatory documents related to the 
combating of anti-social acts and crimes committed by minors and juveniles.
The analysis of these documents proves the high erudition and competence of 
the author, who is undoubtedly a professional in this field. In a historical 
context, Dr. Vasilev presents a detailed analysis of international legal acts from 
the First International Penitentiary Congress -1872 to the Charter of 
Fundamental Rights of the European Union. In a separate chapter, the candidate 
analyses national legislation relating to child offenders in the context of 
international and Community law. The competent and in-depth analysis of the 
legal documents undoubtedly presents the candidate as a highly educated, 
erudite jurist who had in-depth knowledge of every document. The professional 
experience and competence are also evident in the in-depth analysis of the Child 
Protection Act, the Rules for its implementation and the National Child Strategy 
made in the monograph. A special place in the book is occupied by the author’s 
assessment of the social aspects of modem law, which have found a place in the 
Constitution of the Republic of Bulgaria. Bringing to the fore the social, moral 
and economic crisis in the country, the author claims that in such a situation 
many children and families are at risk of committing anti-social acts and crimes. 
Reality proves that. One cannot help but note that the legislator has regulated the 
prevention and counteraction of children's antisocial behaviour with a special 
law, which is the Law on Combating Antisocial Behaviour of Minors and 
Juveniles. Particular emphasis is placed on the family and the family 
environment as a factor in shaping the value system and character of the child, 
as well as the impact of the above law on parents who are not interested in the 
behaviour of their children. Educational measures also find a place in this work 
as part of the educational process of child offenders in the context of 
internationally accepted, constitutionally ratified, promulgated and entered into 
force treaties with court ruling by the national court. According to the author,



the Centre for Preventive and Psychological Counselling, together with 
Counselling offices and telephone hotlines, has a special role in preventive work 
with child offenders as a subsidiary body of the local committee pursuant to the 
Law on Combating Anti-Social Behaviour of Minors and Juveniles. Through its 
psycho-counselling activities with child offenders and their parents, this Centre 
is designed to support their legal, social and educational development so that 
they can rethink their behaviour and committed offences in order to find a path 
in their development that is outlined by the moral, ethical and legal norms of 
society. In this part the essence, philosophy, spirit, activity, priorities, 
awareness, publicity and preventive activities of the Centre are also competently 
presented and analysed, with the period, scope of modules, organizers, 
participants and control over its work not escaping the author’s attention. In 
conclusion, Dr, Vasilev accepts the model of work of the Centre as a 
continuation of the preventive work with child offenders, which had started at 
school, in order to engage not only children at risk, not only those with unstable 
behaviour, but also those of their peers, friends, parents who prefer to organize 
their daily lives in a meaningful way.

In the study manual “The Constitutions of Bulgaria” the author in 
accordance with the curriculum in the subject “Fundamentals o f State and Law” 
aims to acquaint students majoring in Social Activities in seminars with the 
Constitutions of Bulgaria, starting with the Constitution of the Bulgarian 
Principality (1879) and subsequent presentation of the Constitution of the 
People's Republic of Bulgaria (1947), the Constitution of the People's Republic 
of Bulgaria (1971), the Constitution of the Republic of Bulgaria (1991), the 
Constitution of the Republic of Bulgaria, State Gazette No, 12 dated 6 Feb 2007, 
amended and supplemented State Gazette, No. 100 dated 18 May 2015. The 
purpose of the study manual is to establish an effective dialogue among 
students, the students and the teacher on issues related to the role of basic laws 
in the face of the Constitutions in our national history. The manual seeks 
answers to the most important questions related to the characteristics of our 
national Constitutions, their real applicability and legal nature. The importance 
of each constitution for economic and political independence, for the stability 
and development of the state is emphasized. The study content in the manual, 
the clear and precise, and at the same time intelligible language are a guarantee 
for the effectiveness of the study process, for turning the student into an active 
participant in the educational process, as well as for better quality in mastering



complex matter. Apart from students, the manual is also useful for everyone 
who is interested in the history of Bulgarian constitutions.

The scientific study “Signatories” presents the creation of the current 
constitution and the deputies from the Seventh Grand National Assembly from 
Stara Zagora region. In it, the author analyses events in a number of former 
socialist countries (German Democratic Republic, Hungary, Czechoslovakia, 
Poland, the USSR), which are distant and unknown to students. Therefore, Dr. 
Vasilev's aim is to orient them correctly in the political situation in which the 
current Constitution of the Republic of Bulgaria was adopted. Pointing out the 
historical situation in the country at that time, the author presents the basic law 
as an emanation of the national spirit, at a time when the process of 
democratization of society became irreversible. With competence and depth the 
author makes an analysis of the political situation in Bulgaria, presupposing the 
adoption of a new Constitution. The role of the Seventh Grand National 
Assembly is also the object of the study. The elections of all MPs are presented 
in it and special attention is paid to the role and place of MPs from Stara Zagora 
region. With exact language, typical for a specialist in the field of law, the 
author points out the importance of the Constitution for strengthening 
democratic order and statehood and emphasizes the basic values underlying this 
document.

In the presented 20 articles for participation in the contest, among which 
are those published in journals with impact factor, impact rank or indexed in the 
Web of Sciences, Dr. Vasilev has discussed current issues related to:

• prevention of anti-social behaviour at school;

• prevention as an educational work;

• the implementation of the European educational model for coverage and 
retention of students in the educational system in the context of institutional 
work;

• access of young people from vulnerable groups to education and 
training;

• model for preventive and psychological-consulting work in Stara Zagora 
Municipality;

• socialization of child offenders;



• digitalization as a factor for socialization of people with impaired 
physical and mental abilities;

• the postmodern state, globalization and deviant behaviour in young 
people;

• psychosocial and legal aspects o f penitentiary work in Bulgaria;

• children as a social and legal category;

• family as a social factor causing deviant behaviour in minors and 
juveniles;

• legal nature and scope of educational measures imposed on parents 
under the Law on Combating Anti-Social Behaviour of Minors and Juveniles;

• movement of educational cases according to the current legislation in 
Bulgaria;

• children and the constitutional forms of Bulgaria;

• illiteracy - a destabilizing factor for national security;

• legal and social horizons for migrants, as a basis for their socialization in 
our country;

■ the social phenomenon “Zoo” - functions of the legal construction;

• the constitution of the Bulgarian Principality;

• the creators of the current constitution and the MPs in the Seventh Grand 
National Assembly from Stara Zagora region.

The high erudition and professionalism of the author can be seen in all the 
articles. They are the result of an in-depth analysis of the available national and 
international acts (strategies, laws, ordinances, regulations, etc.). Professional 
experience and high social intelligence have allowed the candidate to present 
complex concepts, norms and cases in a language understandable not only to 
students but also to all interested in these issues outside the professional legal 
guild, and this presents the candidate not only as an erudite scientist, but as a 
competent pedagogue as well. Pedagogical mastery and pedagogical 
communication are important components of teaching and in this regard I dare 
to emphasize that the candidate has not only the relevant educational and



scientific training, but possesses the competencies of an excellent teacher as 
well.

In conclusion, I would like to emphasize that the scientific production of 
Chief Assist. Prof. Rumen Vasilev, PhD has both theoretical and practical 
contributions, the most significant in my opinion, being:

1. Scientific analysis of deviant behaviour, presented in an original way in 
a context unknown to professional and scientific circles so far.

2. Contribution to clarifying the nature and factors of deviant behaviour.

3. Competent presentation of the socio-cultural environment in which 
deviant behaviour is generated.

4. Competent analysis of legislation related to the behaviour of child 
offenders,

5. Concept of the educational measures imposed on child offenders, their 
parents or persons in lieu of them.

6. Presentation of the main correctional and preventive models in the face 
of educational measures, such as preventive models arising from the legal 
framework and preventative models with the direct participation of juvenile 
offenders related to their upbringing, intellectual and educational growth.

7. Proposing the thesis for the depenalization of national criminal space in 
protection of children's rights.

8. Competent presentation of the social meaning of the legal framework 
related to children, within the context of reality, to support them by providing 
opportunities, not restrictions to children’s thoughts, actions, ideas and rights,

9. Accurate diagnosis of different groups of juvenile offenders.

10. A model for the prevention of deviant behaviour within the context of 
the educational measures and the functions of the administrative structures 
applying the national legislation related to the depenalization of child offenders.

11. Application of the genealogy, legal framework, preventative models 
when working with child offenders in the curricula for training students in social 
work.



12. Creation of database for child offenders in Stara Zagora Municipality 
for the period 2007-2016.

Based on the analysis o f the scientific production, I accept both the 
contributions of theoretical-conceptual and those of practical-applied nature, 
listed by the candidate.

In Annex 8.3, Chief Assist. Prof, Vasilev, PhD has presented the total 
number of points by scientometric indicators in groups A, C, D, E and F, which 
are sufficient to hold the academic position “Associate Professor”.

The presented scientific production and the qualities of Chief Assist. Prof. 
Rumen Vasilev, PhD gives me reason for a positive vote. I hereby propose to the 
esteemed scientific jury to support my positive vote for holding the academic 
position “Associate Professor” in scientific specialty “Organization and 
management outside the field of material production (Social Activities)”, 
professional area 3.4. Social activities, field of higher education 3, Social, 
economic and legal sciences, for the needs of the Department of Medical 
Psychology, Social Activities and Foreign Languages, Medical Faculty, Trakia 
University - Stara Zagora, announced in State Gazette No. 68 dated 31 July 
2020 by Chief Assist. Prof, Rumen Vasilev Vasilev, PhD,

REVIEWER:

(Prof. M. Boneva, DSc)


