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Р Е Ц Е Н З И Я

От проф. Мария Нейкова Кънева, член на научно жури съгласно 

Заповед №2436 от 30.09.2020 г. на Ректора на Тракийския университет за 

провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по 

научната специалност „Организация и управление извън сферата на 

материалното производство (социални дейности)“, професионално 

направление 3.4. Социални дейности, област на висшето образование 

Социални стопански и правни науки.

На представената съгласно Правилника на ТрУ научна продукция на 

единствения участник в конкурса гл. ас. д-р Румен Василев Василев.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАУЧНОТО ЖУРИ,

По обявената процедура

Конкурсът за заемането на академичната длъжност „ доцент” е 

обявен от Тракийския университет в Стара Загора в ДВ бр.68 от 31.07.2020 

г. за нуждите на катедра „Медицинска психология, социални дейности и 

чужди езици“ при МФ. Съставът на Научното жури е определен на осн. чл. 

2 от ПРАСТрУ с решение на ФС на МФ, Протокол №7 от 24.09.2020 г. и



със Заповед №2436 от 30.09.2020 г. на Ректора на ТрУ. Първото заседание 

на Научното жури е проведено на 14.10.2020 г.

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

Видно от представените документи, кандидатът отговаря на всички 

изисквания на Закона за развитие на академичния състав на Република 

България и равилника за приложението му.

Обща оценка на кандидата

Румен Василев е завършил ВСУ „Черноризец Храбър“, специалност 

„Право” през 1999 г. с образователно-квалификационна степен „Магистър 

по право”. Има специално отношение към проблемите на социалната 

работа, което задълбочено изучава и през 2010 г. получава степента 

„Магистър по Социална работа и медиация”, от Тракийския университет в 

Стара Загора. През 2016 г. защитава ОНС „Доктор по Организация и 

управление извън сферата на материалното производство /Правни и 

социални дейности/”, като 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“.

В научната сфера, кандидатът активно и задълбочено работи по 

проблемите на социалната работа и от 2014 г. е асистент в Тракийския 

университет в Стара Загора в катедра „Социални дейности“, а от 2018 г. е 

главен асистент в същата катедра. Д-р Румен Василев е утвърден 

преподавател в Тракийския университет и провежда успешно лекционни 

курсове и семинарни занятия по дицциплините: Основи на държавата и 

правото, Административно-правна регулация на социалната работа, 

Гражданско-правна и наказателна защита на деца и възрастни и др.



Оценка на научно-изследователската продукция на кандидата

В конкурса за доцент д-р Румен Василев участва с със солидна по 

количество и качество научна продукция:

- Две монографии;

- Едно учебно помагало;

- Една студия;

- Двадесет (20) научни статии и доклади след защита на ОНС 

„Доктор“ съгласно изискванията на Правилника на Тракийския 

университет- Стара Загора;

- Единадесет (11) са самостоятелни;

- Шестнадесет (16) са на английски език;

- Три (3) са реферирани в Web of Science;

- Научната продукция на кандидата е цитирана от общо пет (5) 

автора.

Прави много добро впечатление, че те са публикувани в утвърдени и 

специализирани списания с висок импакт фактор.

Те не преповтарят представените трудове за придобиване на 

научната и образователна степен „доктор”.

Цялата научна продукция на кандидата е по конкурсната 

специалност.

Представените от кандидата научни произведения се отличават като 

цяло със следните особености:

- те се отнасят до неизследвани или слабо изследвани 

проблеми на с девиантното поведение на децата- 

правонарушители.;

- обхващат теми с важно теоретико-приложно значение;



разработени са при използване на знания от други науки.

Изпълнени са критериите на минималните и допълнителните 

изисквания към научната и преподавателската дейност на кандидата по 

групите показатели съгласно Приложение 8.3. по научни области и 

професионални направления на МФ на Тракийския университет Стара 

Загора.
В професионален план детайлно е изследвана и анализирана за 

период от десет години работата на МК по ЗБППМН в Стара Загора. В 

този времеви отрязък кандидатът е бил член на МК и председател на 

състав разглеждащ ВД.

Резултатите от анализа са анализирани в монографията му 

представената като част от научната продукция.

В професионален план задълбочено се занимава с анализи на 

съществуващата национална правна рамка свързана със социалните, 

образователните и правните норми относими към поведението на децата 

правонарушители.

В заключение се констатира, че научно-изследователската продукция 

на кандидата в пълнота отговаря на професионалния му и научен профил.

Сред научната продукция на кандидата особено място заема 

представеният монографичен труд „ 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.

Значението на представения труд се обуславя от неговия обект на 

изследване. Нуждата от такова изследване днес се предпоставя от липсата



на цялостно теоретично разработване на проблематиката на този институт 

у нас, каквото монографията безспорно представлява.

Научната новост на труда се състои в това, че изследването е 

пионерно за науката. Обхванато е цялото многообразие на проблеми, 

свързани с регламентацията и превенцията на девиантното поведение на 

децата правонарушители, повлияно от семейството, държавата и 

социокултурната среда, като основни социални фактори, влияещи върху 

тях.

Актуалният характер на избраната от автора тема е безспорен. Той 

се предпоставя както от необходимостта от задълбочено изследване на 

правната регламентация, така и от обобщаване практиката и реализиране 

на конкретни действия за превенция на девиантното поведение на децата 

правонарушители в Република България.

Този характер на темата предопределя и специфичната структура на 

изложението, в което проблематиката е изследвана в логическата и 

последователност

Работата съдържа задълбочен научен анализ на изследваната 

проблематика. Авторът проявява самостоятелно отношение към 

изследваната материя и умее да аргументира собствени тези.

Научният апарат е богат, а цитирането е точно и добросъвестно.

Монографичният труд на д-р Румен Василев разкрива редица 

ценни научни приложни приноси и определено има характер на ново, 

оригинално научно-приложно изследване, базирано на професионален 

опит и придобити компетенции на кандидата. Трудът има значителна 

теоретична и практико-приложна стойност като, изразява точно 

постигнатото с хабилитационния труд.

Освен рецензираната монография д-р Румен Василев е автор и на 20 

статии за участие в конкурса, сред които има такива, които са публикувани 

в списания с импакт- фактор. Те са посветени на актуални проблеми,



свързани с превенцията на про гивообществените прояви в училище; 

реализацията на Европейския образователен модел за обхват и задържане 

на учениците в образователната система в контекста на дейността на 

институциите; правна същност и приложно поле на възпитателните мерки, 

наложени на родители по ЗБППОП, явно това е основния интерес на 

автора. Не намирам за нужно поотделно да ги преценявам, тъй като 

повечето от тях , доразвиват и дообосновават тезите на автора.

Справката за научните приноси, изготвена от кандидата, изразява 

точно постигнатото с хабилитационния труд и я приемам изцяло.

Заявявам, в съответствие със ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ, че не намирам 

признаци на плагиатство в представените от кандидата научни трудове.

Приноси в научната продукция на кандидата

Научните трудове на д-р Румен Василевв представени за конкурса, 

по качества отговарят на изискванията на ЗРАСРБ. В тях се съдържат 

многобройни научни приноси, отразяват научната експертиза на автора и 

подчертават неговите научни интереси в сферата на правоприлагането 

относимо към децата правонарушители. Кандидатът е демонстрирал 

своите възможности да формулира и аргументира научните си тези.

Основният научен принос на труда се изразява в задълбочения 

анализ на международните и европейски практики в областта на 

девиантното поведение, представен по оригинален начин, непознат на 

професионалните и научни среди до този момент.

Безспорно достойнство на труда е детайлното проучване на 

нормативната уредба и практика в България, както и дейността на 

специализираните органи, ангажирани с децата правонарушители.

Съществен принос на автора е и разработването на 

превенционалните модели и форма на работа с децата правонарушители.



Важен принос с оригинален характер са изведените и представените 

аргументи в подкрепа на тезата за необходимост и налагане на нов модел 

на отчитане на дейността на ДПС и МК по ЗБППМН.

Предвид гореизложеното, убедено давам своята положителна 

оценка на преподавателската и научно-изследователската работа на 

кандидата. Не съм установила плагиатство и конфликт на интереси 

съобразно нормите на ЗВО и чл.24,чл.26 и параграф 1 т.2 а от ДР на 

ЗРАСРБ. Считам, че представената научна продукция отговаря на 

изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за неговото приложение за 

заемане на академичната длъжност „доцент“ и предлагам на 

почитаемото Научно жури да гласува положително и да предложи на 

научния съвет на Тракийския университет да вземе решение за избор 

на д-р Румен Василев за „ДОЦЕНТ“ по обявения от ТУ конкурс по 

научната специалност „Организация и управление извън сферата на 

материалното производство (социални дейности)”, професионално 

направление 3.4. Социални дейности, област на висшето образование 

Социални стопански и правни науки.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Член на научното жур

Проф.д.н Мария Н<

Бургас, ноември 2020 г.



By prof. Mariya Neykova Kaneva, member of scientific jury pursuant to 

Order No. 2436 dated 30 Sep 2020 of the Rector of Trakia University for 

organizing a contest for holding the academic position „Associate professor“ in 

the scientific specialty „Organisation and management outside the area of 

material production (social activities)“, professional area 3.4. Social activities, 

field of higher education Social, economic and legal sciences.

Of the scientific production of the only participant in the contest Chief 

Assist.prof. Rumen Vasilev Vasilev, PhD submitted in compliance with the 

Rules of Trakia University.

HONOURABLE MEMBERS OF THE SCIENTIFIC JURY,

On the announced procedure

The contest for holding the academic position "Associate professor" was 

announced by Trakia University in Stara Zagora in State Gazette No. 68 dated 

31 July 2020 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. Art. 2 of the Rules for development 

of academic staff at Trakia University by decision of the Faculty Board of the 

Medical Faculty, Record No. 7 dated 24 Sep 2020 and Order No. 2436 dated 30 

Sep 2020 of the Rector of Trakia University. The first meeting of the Scientific 

jury was held on 14 Oct 2020.

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

Vasilev, PhD.



As is evident from the submitted documents, the candidate complies with 

all the requirements of the Law on Development of Academic Staff in the 

Republic of Bulgaria and the rules for its application.

Overall assessment o f  the candidate

Rumen Vasilev graduated "Chemorizets Hrabar" Free University of 

Varna, majoring in Law in 1999 with a Master's degree in law. He has a special 

attitude to the problems of social work, which he studied in depth and in 2010 

received the degree of "Master in Social Work and Mediation" from Trakia 

University in Stara Zagora. In 2016 he defended PhD educational and 

qualification degree in Organization and Management outside the field of 

material production /Legal and social activities/ and the defended dissertation is 

on the topic of Dynamics of the profile of deviant behaviour of juvenile 

offenders for the period 2010-2014 in Stara Zagora Municipality.

In the scientific field, the candidate actively and thoroughly works on the 

problems of social work and since 2014 has been an assistant professor at Trakia 

University in Stara Zagora at the Department of Social Activities, and since 

2018 he has been a Chief Assistant professor at the same department. Dr. 

Rumen Vasilev is an established lecturer at Trakia University and successfully 

conducts lectures and seminars in the following subjects: Fundamentals of State 

and Law, Administrative and Legal Regulation of Social Work, Civil and 

Criminal Law Protection of Children and Adults, etc.

Assessment o f the candidate's scientific research production

In the competition for associate professor Dr. Rumen Vasilev participates 

with a solid in quantity and quality scientific production:

- Two monographs;



- A study manual;

- One scientific study;

- Twenty (20) scientific articles and reports after defence of PhD 

educational and scientific degree according to the requirements of the Rules of 

Trakia University - Stara Zagora;

- Eleven (11) are independent;

- Sixteen (16) are in English;

- Three (3) are referenced in the Web of Science;

- The scientific production of the candidate is cited by a total of five (5) 

authors.

It makes a very good impression that they are published in established and 

specialized journals with a high impact factor.

They do not repeat the submitted works for acquiring PhD scientific and 

educational degree.

The entire scientific production of the candidate is in the competitive 

specialty.

The scientific works presented by the candidate are distinguished by the 

following features:

- they refer to unexplored or poorly studied problems with the deviant 

behaviour of child offenders;

- cover topics of important theoretical and applied significance;

- have been developed using knowledge from other sciences.

The criteria of the minimum and additional requirements to the 

candidate’s scientific and teaching activity by groups of indicators according to 

Annex 8.3 by scientific fields and professional areas of the Medical Faculty of 

Trakia University, Stara Zagora have been complied with.

Professionally, the work of the Local Committee under the Law on 

combatting anti-social behaviour of minors and juveniles in Stara Zagora has



been studied and analyzed in detail for a period of ten years. During this period, 

the candidate was a member of the Local Committee and chairperson of a panel 

reviewing the pending cases.

The results of the analysis are analyzed in his monograph presented as 

part of the scientific production.

Professionally, he is deeply involved in analyses of the existing national 

legal framework related to social, educational and legal norms related to the 

behaviour of child offenders.

In conclusion, it is established that the research output of the candidate 

fully corresponds to his professional and scientific profile.

Among the scientific production of the candidate a special place is 

occupied by the submitted monographic work "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 the 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 influencing them.

The significance of the presented work is determined by its object of 

study. The need for such a study today is presupposed by the lack of a 

comprehensive theoretical development of the problems of this institute in our 

country, which the monograph undoubtedly represents.

The scientific novelty of the work is that the research is a pioneering one 

for science. It covers the entire variety of problems related to the regulation and 

prevention of deviant behaviour of child offenders, influenced by the family, the 

state and the socio-cultural environment as the main social factors influencing 
them.

The up-to-date nature of the topic chosen by the author is indisputable. It 

is presupposed both by the need for an in-depth study of the legal regulation and



by summarizing the practice and implementing specific actions for prevention of 

deviant behaviour of child offenders in the Republic of Bulgaria.

This nature of the topic predetermines the specific structure of the 

exposition, in which the issues are studied in their logical sequence.

The work contains an in-depth scientific analysis of the researched issues. 

The author shows an independent attitude to the studied matter and is able to 

substantiate his own theses.

The scientific apparatus is rich, and the citation is accurate and 

conscientious.

Dr. Rumen Vasilev’s monographic work reveals a number of valuable 

scientific applied contributions and definitely has the character of a new, 

original scientific-applied research, based on professional experience and 

acquired competencies of the candidate. The work has a significant theoretical 

and practical value as it expresses exactly what has been achieved with the 

habilitation work.

In addition to the reviewed monograph, Dr. Rumen Vasilev is the author 

of 20 articles for participation in the contest, among which there are those that 

have been published in journals with impact factor. They are dedicated to up-to- 

date issues related to the prevention of anti-social behaviour at school; the 

implementation of the European educational model for coverage and retention of 

students in the educational system within the context of the activity of the 

institutions; legal nature and scope of application of the educational measures 

imposed on parents under the Law on combatting anti-social behaviour of 

minors and juveniles, obviously this being the author’s major interest. I do not 

find it necessary to evaluate them separately, as most of them develop and 

substantiate the author’s theses.

The reference about the scientific contributions, prepared by the 

candidate, expresses exactly what has been achieved with the habilitation work 
and I accept it fully.



I hereby declare, in accordance with the Law on development of academic 

staff in the republic of Bulgaria and the Rules for implementation of the Law on 

development of academic staff in the Republic of Bulgaria that I do not find 

signs of plagiarism in the scientific papers submitted by the candidate.

Contributions in the candidates' scientific production

The scientific works of Dr. Rumen Vasilev presented for the contest, in 

terms of quality comply with the requirements of :Law on development of 

academic staff in the republic of Bulgaria. They contain numerous scientific 

contributions, reflect the scientific expertise of the author and emphasize his 

scientific interests in the field of law enforcement in relation to child offenders. 

The candidate has demonstrated his ability to formulate and substantiate his 

scientific theses.

The main scientific contribution of the work is expressed in the in-depth 

analysis of international and European practices in the field of deviant 

behaviour, presented in an original way, unknown to the professional and 

scientific circles until now.

An indisputable dignity of the work is the detailed study of the legal 

framework and practice in Bulgaria, as well as the activity of the specialized 

authorities engaged with child offenders.

A significant contribution of the author is the development of preventive 

models and forms of work with child offenders.

An important contribution of an original nature are the arguments made 

and presented in support of the thesis for the need for and imposing a new model 

of reporting the activities of the Juvenile Pedagogical Department at the police 

and the Local Committee under the Law on combatting anti-social behaviour in 

minors and juveniles.



C O N C L U S I O N

In view of the above, I confidently give my positive assessment of the 

candidate’s teaching and scientific research work. I have not found 

plagiarism and conflict of interests in accordance with the norms of the 

Higher Education Act and Art. 24, Art. 26 and paragraph 1 item 2 a of the 

Supplementary Provisions of Law on combatting anti-social behaviour of 

minors and juveniles. I do believe that the presented scientific production 

complies with the requirements of Law on development of academic staff in 

the Republic of Bulgaria and the Rules about its application for the 

academic position ’’Associate Professor” and I suggest to the honourable 

Scientific jury to vote positively and propose to the Scientific Board of 

Trakia University to decide on the selection of Dr. Rumen Vasilev for 

’’ASSOCIATE PROFESSOR” in the contest announced by Trakia 

University in the scientific specialty ’’Organization and management 

outside the field of material production (social activities)”, professional area 

3.4. Social activities, field of higher education Social, economic and legal 

sciences.

Member of the scientific jury

Prof. Mariya Neykova, DSc

Burgas, November 2020


