
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА

СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Виктория Бойкова Сотирова 
член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност 

„Доцент“ по научна специалност Организация и управление извън сферата 
на материалното производство (социални дейности), професионално 
направление 3.4. Социални дейности, област 3. Социални, стопански и 
правни науки, обявен от Тракийски университет -  Стара Загора в ДВ. бр. 
68/31.07.2020 г.

Относно: научната, научно-приложната и професионално-
академичната дейност и продукция, представена от гл. ас. д-р Румен 
Василев Василев, единствен участник в конкурса.

1. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата
Представените от гл. ас. д-р Румен Василев материали за рецензиране, 

за заемане на академична длъжност,Доцент“ в ПН 3.4. Социални дейности 
по научна специалност Организация и управление извън сферата на 
материалното производство (социални дейности), отговарят на всички 
изискания, разписани както в Закона и Правилника за развитие на 
академичния състав в Република България, така и в Правилника за 
развитието на академичния състав в Тракийски университет Стара Загора.

Кратки данни за професионалното развитие на кандидата 

Образователно квалификационната степен „Магистър“, специалност 
„Право“ -  „Юрист“, гл. ас. д-р Румен Василев, надгражда през 20Юг. с ОКС 
“Магистър“ -  специалност „Социална работа и медиация“, ОНС „Доктор“ -  
„Организация и управление извън сферата на материалното производство 
(Правни и социални дейности)“ през 2016г. (дисертационен труд на тема 
„Динамика на профила на девиантното поведение на малолетни и 
непълнолетни правонарушители за периода 2010-2014 година в община 
Стара Загора“) и научна специализация „Национална сигурност и отбрана“



Член е на: Българската асоциация за образование по социална работа 
(от 2007г.); Съюза на учените -  дружество Стара Загора (от 20 Юг.) и Съюза 
на юристите в България -  дружество Стара Загора (от 20 Юг.).

2. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на

Творческите, значими за теорията и практиката, търсения на гл. ас. д- 
р Р. Василев, реализирани в научната, изследователска, преподавателска и 
проектна дейност в областта на „девиантното поведение на децата 
правонарушители“, „отклоняването от наказателното производство и 
налагането на възпитателни мерки“, мястото и ролята на „семейството като 
социален фактор, пораждащ девиантно поведение у малолетните и 
непълнолетните“, „възпитателните мерки“ -  „модел за превантивна работа“, 
„генеология“ на „действащата правна рамка“, „свързана с децата 
правонарушители“, „конституциите на България“, обогатяват същностната 
структура на социалната дейност и намират проявление в изведените 7 
приноси: 2 с „теоретико-концептуални“ и 5 с „практико-приложен 
характер“, носители на нови и/или доразвиващи вече съществуващи 
теоретични концепции и практически резултати.

Представената за рецензиране научната, научно-приложната и 
професионално-академичната дейност и продукция, и изведените приноси 
разкриват образа на разпознаваем специалист-професионалист с 
неограничен потенциал за развитие.

Позовавайки се на казаното до тук с убеденост давам „Положителна“ 
оценка и препоръчвам на уважаемите членове на Научното жури да 
присъдят на гл. ас. д-р Румен Василев Василев академичната длъжност 
„Доцент’ по професионално направление 3.4. Социални дейности, 
Организация и управление извън сферата на материалното производство 
(социални дейности).

Дата: Член на научното журито:
16.11.2020г. доц. д-р Виктория Сотирова

представената за участие в конкурса творческа продукция

3. Заключение



TRAK1A UNIVERSITY -  STARA ZAGORA

OPINION
te.ni Af54

[ nmpw  a?.... Assoc, prof. Viktoriya Boykova Sotirova, PhD

member of scientific jury in a contest 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 3. Social, economic and legal sciences, announced by 
Trakia University -  Stara Zagora in State Gazette, No. 68/31 July 2020

Concerning: scientific, scientific applied and professional academic work 
and production presented by Chief Assist, prof. Rumen Vasilev Vasilev, PhD, 
sole participant in the contest.

1. Summarized data about the candidate’s scientific production
The materials to be reviewed presented by Chief Assist.prof. Rumen 

Vasilev, PhD, for holding the academic position "Associate professor" in 
professional area 3.4. Social activities in the scientific specialty Organization and 
management outside the field of material production (social activities), comply 
with all requirements set out both in the Law and the Rules for development of 
academic staff in the Republic of Bulgaria and in the Rules for development of 
academic staff at Trakia University, Stara Zagora.

Brief data about the professional development o f the candidate
“Master’s” educational and qualification degree, major in Law - Jurist, 

Chief Assist.prof. Rumen Vasilev, PhD, upgraded in 2010 with a Master's 
educational and qualification degree - major "Social work and mediation", PhD 
educational and scientific degree - "Organization and management outside the 
field of material production (Legal and social activities)" in 2016 (dissertation 
paper on "Dynamics of the profile of deviant behaviour of minor and juvenile 
offenders for the period 2010-2014 in Stara Zagora municipality") and scientific 
specialization "National security and defence" - Certificate of professional



He is a member of: the Bulgarian Association of Education of Social Work 
(since 2007); The Union of Scientists - Stara Zagora society (since 2010) and the 
Union of Lawyers in Bulgaria - Stara Zagora society (since 2010).

2. Assessment o f the scientific and practical results and contributions o f the 

creative production presented for participation in the contest

The creative, significant for the theory and practice, searches of Chief 
Assist.prof. R. Vasilev, PhD realized in the scientific, research, teaching and 
project activities in the field of "deviant behaviour of child offenders", "deviation 
from criminal proceedings and the imposition of educational measures", the place 
and role of "the family as a social factor causing deviant behaviour in minors and 
juveniles", "educational measures" - "model for preventive work", "genealogy" of 
"the current legal framework", "related to child offenders the constitutions of 
Bulgaria ", enrich the essential structure of social activity and are manifested in 
the derived 7 contributions: 2 with "theoretical-conceptual" and 5 with "practical- 
applied nature", carriers of new and/or further developing existing theoretical 
concepts and practical results.

3. Conclusion

The scientific, scientific-applied and professional-academic activity and 
production presented for review, and the presented contributions reveal the image 
of a recognizable specialist-professional with unlimited potential for 
development.

Referring to what has been said so far, I confidently give a "positive" 
assessment and recommend the esteemed members of the Scientific Jury to award 
Chief Assist.prof. Rumen Vasilev Vasilev, PhD the academic position "Associate 
professor" in professional area 3.4. Social activities, Organization and 
management outside the field of material production (social activities).

Date: Member of the scientific jury:
16 Nov 2020 Assoc, prof. Viktoriya Sotirova, PhD ,


