
Югозападен университет „Неофит Рилски” 

СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Васка Станчева-Попкостадинова, Факултет „Обществено 
здраве, здравни грижи и спорт“, Югозападен университет „Неофит 

Рилски“ 

 

член на научно жури (Заповед № 1931/ 14.09. 2017 г. на Ректора на 
Югозападен университет „Неофит Рилски“)  в конкурс за заемане на 
академичната длъжност ДОЦЕНТ в професионално направление 3.4. 

Социални дейности/Социална работа с безработни лица, обявен от ЮЗУ 

„Неофит Рилски” в ДВ. бр. 57 от 14 юли 2017 г.  
 

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

 
I . Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата 
 

Kратки данни за професионалното развитиe 

Гл.ас. д-р Виктория Сотирова е завършила Специална педагогика 
с квалификация „Логопед и учител в логопедически предучилищни, 

училищни и клинични учебни заведения“ , Психология с квалификация  
„Училищен психолог“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“, 

Благоевград.  
През 1996 г. след конкурс започва работа като асистент в катедра 

„ Медико-социални науки“ на Югозападен университет, а от  2007 г.  е 
доктор по Социология , след защитена дисертация на тема: „Социални 

проблеми в работата с продължително безработни лица в Благоевград” 



 През 2017 г. се дипломира като Системен фамилен и брачен консултант 
към Българска асоциация по фамилна терапия. Има следдипломни 

обучeния в областта на социалната работа и психологията. 
 

Научна продукция 

Д-р Сотирова участва в конкурса  с 44 публикации, от които: 3 

монографии - 2 самостоятелни и 1 в съвторство; 12 публикации в 
реферирани български списания,  1статия в индексирано списание с 
импакт фактор (European Journal of Social Work)-втори автор; 4 доклада, 
изнесени на международни научни форуми; 14 доклада, изнесени н 

национални научни форуми, от които 8 са публикувани; 3 представени 

доклада на научни сесии; учебници:1 самостоятелен и 1 в съавторство; 4 

стажантски книжки. 

Представена е справка за 12 цитирания, от които 6 - в монографии, 3 - 

в български реферирани списания, 2 - в реферирани международни 

списания, 1 – в учебник. 
 

Участие в научноизследователски и образователни проекти 

Д-р Сотирова е участвала в разработване и изпълнение на:  проекти 

по наредба № 9 и наредба № 3 на МОН (6) като координатор (2), член на 
екипа (4); национални научни и образователни проект (9)  като академичен 

наставник (2), като вътрешен експерт (1),  ключов експерт (1),  обучител 
(5); международни проекти (7) като член на екипа (3), обучител и обучаем 

(4).  

Учебна и преподавателска дейност 

Д-р Сотирова участва активно в: подготовката за институционална 
акредитация, акредитация на професионално направление 3.4. Социални 

дейности и Докторска програма „Организация и управление на социалните 
дейности“; разработване и актуализиране на учебни планове. Тя 



периодично  разработва и актуализира учебни програми за: специалност 
„Социални дейности“, ОКС „Бакалавър“ (5),  ОКС „Магистър“ (6); 

специалност „Социална педагогика“, ОКС „Бакалавър“(3) ; специалност 
„Медицинска сестра“ (2), специалност „Акушерка“ (2); ОКС „Магистър“ - 
„Философия и психоанализа“ (1), курсове за продължаващо обучение.  

Лекционните курсове и семинарни занятия, провеждани от д-р 
Виктория Сотирова са по дисциплините: „Основи на социалната работа с 
професионална етика“, „Методи на социалната работа“, „Основи на 
социалния мениджмънт“, „Клинична психология“ и „Андраготика“ за ОКС 
„Бакалавър“; за ОКС „Магистър“ - “Основи на социалната работа” , 
“Теоретични основи на социалната дейност”, “Социална подкрепа на хора 
с увреждания и семействата им”, „Основи на психосоциалната 
рехабилитация“, „Работа със семейства в практиката на психично-
здравните грижи“, „Домашна грижа в психиатрията“. 

Д-р Сотирова използва  резултатите от своите научни изследвания и 

публикации в преподаваните дисциплини от различните специалности, в 
обучението на които е ангажирана. 

Административна и консултантска дейност 

Д-р Сотирова  е дългогодишен курсов ръководител, отговорник по 
качеството за  катедра „Медико-социални науки“, член на комисията по 
атестация към Философски факултет (2008-2009) и факултет Обществено 
здраве и спорт (2009-2012). 

През периода 1997 г. - 2016 г. е отговорник за практическо обучение 
на специалност „Социални дейности“, ОКС „Бакалавър“ в Катедра 
„Медико-социални науки“. Тя участва в разработване на алгоритъм за 
практическо обучение и наблюдение на студенти от професионално 
направление 3.4. Социални дейности. 

Д-р Сотирова  е научен ръководител на 8 дипломанти в ОКС 

„Бакалавър“ (5) и в ОКС „Магистър“ (3),  както и  рецензент на дипломни 

работа (14) на студенти от професионално направление 3.4. Социални 

дейности. 



Членство в научни и професионални организации, редакционни 

колегии 

Д-р Сотирова е член на Съюза на учените в България – клон 

Благоевград, Българската асоциация за образование по социална работа - 
член на Управителния съвет; Балканската асоциация по история и философия 
на медицината (BAHPM).  

За периода 2013 г. - 2015 г. е член  на редакционната колегия на 
Международния годишник по история и философия на медицината 
“Асклепий”,  резензент в  списание Psychological Thought (от 2012 г.) , 

рецензент в списание „Социална работа“ (2017 г.) 
 
II. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на 
представената за участие в конкурса творческа продукция 
 

Представените публикации са в няколко основни области: социална 
закрила и социална подкрепа при работа с безработни и бедни лица 
[1][3][11][12][25][28]; ефективност и ефикасност в социалната работа, чрез 
формиране на умения за комуникация и общуване в процеса на 
предоставяне на социална закрила и подкрепа на различни групи 
бенефициенти [1][3][5][10][13][26]; психосоциална рехабилитация [7][8]; 
дискриминация и антипотискащи аспекти в социалната работа ][17][18]; 
насилие над деца [19][20]; и др. 

Приемам представените от д-р Сотирова приноси, като искам да 
акцентирам на предложените теоретични насоки за оптимизиране на  
социалното подпомагане на безработни лица, както и в разработване и 
приложение на модел за практическо обучение в професионално 
направление 3.4. Социални дейности. 

III. Критични бележки и препоръки 

Препоръчвам на гл.ас. д-р Виктория Сотирова да увеличи 
публикационната си активност в международни научни издания в областта 
на социалната работа и да започне научно ръководство на докторанти в 
областта на нейната професионална експертиза. 



IV. Заключение 
 Д-р Виктория Сотирова е утвърден преподавател и изследовател в 

областта на социалната работа  и има значим принос  в утвърждаването и 

развитието  на професионално направление 3.4. «Социални дейности» в 
Югозападния Университет.  
          Представената научна продукция и активност, цялостната 
преподавателска дейност и съпътстващи активности и възходящото 
професионално развитие ми дават основание убедено да препоръчам на 
членовете на уважаемото Научно жури да гласуват положително за 
присъждане на академичната длъжност „Доцент“ в професионално 
направление 3.4. Социални дейности/Социална работа с безработни лица 
на гл.ас.д-р Виктория Бойкова Сотирова.  
 
 
Дата: 10.11. 2017 г.  Член на журито: 

гр. Благоевград                                  Доц. д-р Васка Станчева-Попкостадинова 
 

 
 

 

 

 
 
 


