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От доц. д-р Надежда Йонкова,

Институт за държавата и правото -  БАН - 

член на Научното жури в конкурса за академична длъжност „доцент” 

по научната специалност „Организация и управление извън сферата 

на материалното производство /социоални дейности/”, шифър 3.4., за 

нуждите на катедра „Медицинска психология, социални дейности и 

чужди езици”, обявен в ДВ бр.68 от 31.07.2020 г., утвърдено със 

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

Относно: научноизследователската дейност на гл. ас. д-р Румен 

Василев, единствен участник в конкурса

Информация за кандидата в конкурса и за представените 

материали
За участие в конкурса и оценка от Научното жури кандидата гл. ас. д-р 

д-р Румен Василев представя • 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 България44.

Изпълнение на количествените изисквания.
От приложеното към документите по конкурса е видно, че кандидата 

притежава образователната и научна степен „доктор*4 и заема академичната 

длъжност „главен асистент” в катедра „Медицинска психология, социални 

дейности и чужди езици” при Медицински факултет на Тракийски 

университет/от2018 г./.
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•По показател „Хабилитационен труд -  монография44 -  кандидатът 

набира изискуемите 100 т;

•По показател „Публикувана монография , която не е представена като 

основен хабилитационен труд44 на кандидатът следва да се присъдят 100 т. 

за представената монография „Отклоняване от наказателно производство и 

налагане на възпитателни мерки44.

•По показател „Публикувана книга на базата на защитен 

дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 

доктор44 на кандидата следва да се присъдят 75 точки.

•По Показател „Статии и доклади, публикувани в научни издания, 

реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна 

информация'4, които се ценят с 30 т. -  на кандидата се присъждат 2 х 15 т. за 

представянето на 2 статии в съавторство с двама автори и 7,5 за представена 

статия с четири съавтора общо по този показател се присъждат 37,5 точки;

•По показател „Статии и доклади, публикувани в нереферирани 

списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни 

томове44, кандидатът набира 20 точки за представените две публикации по 

10 т.

•По показател „Студии, публикувани в нереферирани списания е 

научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове44 

кандидатът набира 30 точки за представени две публикации.;

• По показател „цитирания или рецензии в научни издания, 

реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна 

информация или в монографии и колективни томове44 се представя 1 

цитиране, което се цени е 15 т„ но доколкото се цитира публикации с 3 

автори следва да се присъдят 5 т.

•По показател „Цитирания в монографии и колективни томове с научно

Покрити са изискуемите наукометрични показатели както следва:
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рецензиране'4 кандидатът събира 30 т. от посочени 3 цитирания по 10 т.

•По показател „Цитирания или рецензии в нереферирани списания с 

научно рецензиране44 се представят 7 цитирания, като всяко се цени с 5 т. и 

общо следва да се присъдят 35 точки.
Видно от така описаните факти кандидатът напълно покрива 

минималните наукометрични показатели.

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.

Изпълнение на качествените изисквания.
В представената монография „Девиантното поведение на децата 

правонарушители: генеалогия, правна рамка, превенция*4 кандидата

предлага оригинална концепция, в която е формулиран теоретичен модел за 

идентифициране на факторите и механизмите оказващи влияние върху 

отклоненото поведение на децата. Авторът следва да бъде адмириран за 

умелото съчетаване на научни методи включително за изграждането на 

теоретична концепция основана на емпирични данни. Последното от своя 

страна е гаранция за полезност на научното изследване.

С оглед на разсейването на потенциални съмнения досежно 

повтарянето на части от дисертационния труд в хабилитационния такъв 

следва да отбележим следното: монографичния труд изразява и доразвива 

основните идеи заложени, в дисертацията, като неизбежно се позовава на 

резултатите получени чрез определени статистически методи. Разширен е 

периода на набиране на данни и анализ на резултатите от тях (2007 г. до
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2016 г.). Анализирайки концепциите за произхода на девиантното 

поведение и основните социални фактори на влияние върху него, този труд 

е опит и за анализ на прилагането на националната правна рамка за 

десетгодишен период от време в Община Стара Загора.

Като опит да се осмисли и представи генеалогията и съществуващите в 

правната рамка „превенционални“ модели относими към децата 

правонарушители монографията търси надграждане на идеята на 

дисертационния труд.

Съдържателен анализ на научните постижения на кандидата

Като значимо научено постижение на кандидата следва да се посочат:

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 е тази категория деца.

Генеалогията на международните, общностните и националните 

правни актове свързани е децата правонарушители.

Научно-приложни постижения
Като приложен принос могат да се посочат изводите и препоръките, 

формулирани на базата на емпирични проучвания е използването на 

разработена от кандидата система за изследване на девиациите сред децата.

Отражение на научните публикации на кандидата в нашата и 

чуждестранната литература
Гл. ас. д-р Румен Василев представя 11 цитата. Общият брой точки, 

който се присъжда на тези цитирания е 70 и значително надхвърля
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минимално изискуемият по този показател (50 т.).

Заключение
В заключение категоричното считам, че кандидатът гл. ас. д-р Румен 

Василев отговаря на минималните национални изисквания, притежава 

качества, които дават основание да бъде избран за доцент по специалност 

Социални дейности.

Във връзка с това убедено препоръчвам на уважаемото жури да вземе 

решение и да предложи 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.

1/ /

София, 19.11.2020 г.
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O P I N I O N

By Assoc.prof. Nadezhda Yonkova, PhD,

Institute for the State and the Law -  Bulgarian Academy of Sciences - 

member of the Scientific jury in the contest for academic position 

“Associate professor” in the scientific specialty „Organization and 

management outside the field of material production /social activities/”, 

code 3.4., for the needs of the Department of Medical psychology, social 

activities and foreign languages”, announced on the State Gazette No. 68 

dated 31 July 2020, approved by Order No. 2436 dated 30 Sep 2020 by the
Rector of Trakia University

Concerning: the scientific research work of Chief Assist.prof. Rumen 

Vasilev, PhD, sole participant in the contest

Information about the candidate in the contest and the submitted 

materials
To participate in the contest and be assessment by the Scientific jury the 

candidate Chief Assist.prof. Rumen Vasilev, PhD has submitted • Two 

monographs; • 1 scientific study;* 20 reports and articles, of which 11 individual 

and 9 in co-authorship. 16 articles are in English (3 of which referenced in Web 

of Science) • 1 study manual -  „The Constitutions of Bulgaria”.

Compliance with the quantitative requirements.
It is evident from the documents enclosed to the contest that the candidate 

has PhD educational and scientific degree and holds the academic position 

"Chief Assistant professor" in the Department of Medical psychology, social 

activities and foreign languages at the Medical Faculty of Trakia University
l



/since 2018/.

The required scientometric indicators have been complies with as follows:

• On indicator "Habilitation work - monograph" - the candidate has the 

required 100 points;
• On indicator “Published monograph, which is not presented as the main 

habilitation work”, the candidate should be awarded 100 points for the 

submitted monograph “Divergence from criminal proceedings and imposing 

educational measures”.

• On indicator “Published book on the basis of a defended dissertation 

paper for awarding PhD educational and scientific degree” the candidate should 

be awarded 75 points.

• On Indicator "Articles and reports published in scientific journals, 

referenced and indexed in world-renowned databases with scientific 

information", which are valued at 30 points - the candidate is awarded 2 x 1 5  

points for submitting 2 articles co-authored with two authors and 7.5 for a 

submitted article with four co-authors, a total of 37.5 points are awarded on this 

indicator;

• On indicator “Articles and reports published in unreferenced journals with 

scientific review or published in edited collective volumes”, the candidate has 

20 points for the submitted two publications of 10 pointes each.

• On indicator “Scientific studies published in non-referenced journals with 

scientific review or published in edited collective volumes” the candidate earns 

30 points for submitted two publications;

• On indicator “citations or reviews in scientific journals, referenced and 

indexed in world-renowned databases with scientific information or in 

monographs and collective volumes” 1 citation is submitted, which is valued at 

15 points, but as far as a publication with 3 authors is cited, 5 points should be 

awarded.
• On indicator “Citations in monographs and collective volumes with
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scientific review” the candidate has 30 points from provided 3 citations of 10 

points each.

• On indicator “Citations or reviews in non-referenced journals with 

scientific review” 7 citations are submitted, each valued at 5 points and a total of 

35 points should be awarded.
As can be seen from the facts thus described, the candidate fully complies 

with the minimum scientometric indicators.

Teaching work
The candidate has developed 3 curricula: "Civil law and criminal protection 

of children and adults", "Social conflicts" and "Divergence from criminal 

proceedings and imposing educational measures on minors". In the last 3-4 years 

he has had a full number of lectures and seminars in Bachelor's programs.

Compliance with the qualitative requirements.
In the presented monograph "Deviant behaviour of child offenders: 

genealogy, legal framework, prevention" the candidate offers an original 

concept, which formulates a theoretical model for identifying the factors and 

mechanisms influencing the deviant behaviour of children. The author should be 

admired for the skillful combination of scientific methods, including the 

construction of a theoretical concept based on empirical data. The latter, in turn, 

is a guarantee of the usefulness of scientific research.

In order to dispel potential doubts as far as the repetition of parts of the 

dissertation paper in the habilitation one, the following should be noted: the 

monographic work expresses and further develops the main ideas set out in the 

dissertation paper, inevitably referring to the results obtained by certain 

statistical methods. The period of data collection and analysis of their results has 

been extended (2007 to 2016). Analysing the concepts of the origin of deviant 

behaviour and the main social factors influencing it, this paper is an attempt to
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analyse the implementation of the national legal framework for a ten-year period 

at Stara Zagora Municipality.

As an attempt to comprehend and present the genealogy and the existing in 

the legal framework "preventive" models related to child offenders, the 

monograph seeks to upgrade the idea of the dissertation paper.

Content analysis of the candidate’s scientific achievements
The following should be pointed out as significant scientific achievement 

of the candidate:

The substantiation of the need to create a new model taking into account 

the work of the Juvenile Delinquency Commission and the Local Committee 

under the Law on combatting anti-social acts of minors and juveniles, which is 

to be unified and containing an analytical part.

The study of the deviant behaviour of child offenders, the legal framework 

and its implementation, and the implemented preventive models in the work 

with this category of children.

The genealogy of international, community and national legal acts related 

to child offenders.

Scientific applied achievements
The conclusions and recommendations formulated on the basis of empirical 

studies with the use of a system developed by the candidate for studying 

deviations among children can be pointed out as an applied contribution.

Reflection of the candidate’s scientific publications in the Bulgarian 

and foreign literature
Chief Assist.prof. Rumen Vasilev, PhD presents 11 citations. The total 

number of points awarded to these citations is 70 and significantly exceeds the 

minimum required for this indicator (50 points).
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Conclusion
In conclusion, I firmly believe that the candidate Chief. Assist.prof. Rumen 

Vasilev, PhD complies with the minimum national requirements, has qualities 

that give grounds to be elected associate professor in the specialty Social 

activities.

In this regard, I strongly recommend to the honourable jury to make a 

decision and propose Rumen Vasilev Vasilev to be elected to 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, 19 Nov 2020
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