
Югозападен университет „Неофит Рилски” 

СТАНОВИЩЕ 

От доц. д-р Мая Любенова Чолакова - член на научно жури 

в конкурс за заемане на академичната длъжност ДОЦЕНТ по 
професионално направление 3.4 Социални дейности / Социална 
работа с безработни лица, обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски” в ДВ. 

Бр 57/14.07.2017 г. 

Относно: научната, научно-приложната и професионално-

академичната дейност и продукция, представена от участниците в 
конкурса 

Единствен кандидат: гл. ас. д-р 
Виктория Бойкова Сотирова 

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на 

кандидата 

Виктория Сотирова е главен асистент от 2004 г. и доктор по социология от 
2007 г. Научноизследователската продукция, с която тя участва в конкурса, 
е обобщена в 44 разработки, сред които 3 монографии, 1 студия, 10 

публикации в научни рецензирани (реферирани) списания у нас на 
български език, 1 статия в научно списание с импакт фактор на английски 

език, 2 публикувани учебника, редица доклади на международни и 

национални научни форуми и пр. Сотирова има 12 цитирания в монографии, 

рецензирани (реферирани) списания и учебници. Нейната преподавателска 
дейност се изразява в провеждането на лекционни курсове, семинарни и 

практически упражнения в бакалавърската и магистърските програми в 
професионално направление Социални дейности, както и в други 



професионални направления като Педагогика, Здравни грижи и др. 
Научноизследователската и преподавателската дейност на кандидата 
свидетелстват за нейната устойчива във времето и успешна реализация в 
областта на изследванията и образованието по социални дейности, а така 
също и за по-широката й компетентност в сферата на сродни научни 

специалности и професионални направления.  

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

представената за участие в конкурса творческа продукция 

Представената за участие в конкурса творческа продукция съдържа няколко 
основни и ясно разпознаваеми приноса, които без съмнение обогатяват 
съществуващата теоретична и методическа основа на социалната работа в 
България. Те са свързани с: утвърждаване на същността и значимостта на 
социалната закрила и социалната подкрепа при социална работа с 
безработни и бедни лица; интерпретиране на същността на професията 
„социална работа“ като практико-приложна дейност с три ключови 

компонента: „познаване“ на динамично променящите се събития и явления 
и на опита и развитието на социалната работа; „прогнозиране“, 
разпознаване и осмисляне на съпътстващите социалната дейност проблеми; 

и разкриване на перспективите в развитието на социалната работа; 
извеждане на тезата за взаимовръзката между ефективността и 

ефикасността на социалната работа и формирането на умения за 
комуникация и общуване в процеса на закрила и подкрепа за различни 

групи бенефициенти и др. 
Следва да се отбележи, че дългогодишната дейност и рефлексиите на 
кандидата върху организацията и качеството на практическото обучение на 
студентите по социална работа с основание води до формулиране на 
практико-приложен принос в това отношение чрез разработването, 
апробирането и впоследствие прилагането на модел на практическо 



обучение. В своята ориентация към съвременни и важни проблеми в 
областта на теорията и практиката на социалната работа, демонстрирани и 

чрез участие в значим брой научни и проекти с научно-приложен характер, 
Виктория Сотирова показва подчертан стремеж не само към изследване, но 
и към оптимизиране на сложната и многопластова област на реализация на 
социалните дейности.  

III. Критични бележки и препоръки 

Не толкова в критичен план, колкото като препоръка, бих отбелязала 
необходимостта от публикуване в издания, включени в световната система 
за рефериране, индексиране и оценяване, като Web of Science, Elsevier, 

SCOPUS и др., още повече, че Виктория Сотирова разполага с пълния и 

безспорен капацитет да прави международно разпознаваеми своите 
постижения, като част от постиженията на съвременната българска 
социална работа.  

IV.  Заключение 
Върху основата на анализа на научната продукция и педагогическата 
дейност на гл. ас. д-р Виктория Сотирова и моите преки наблюдения и 

впечатления от цялостната й работа бих искала да потвърдя, че д-р 
Виктория Сотирова отговаря на всички критерии за заемане на 
академичната длъжност „Доцент" и убедено препоръчвам на членовете на 
Научното жури да й присъдят научното звание „Доцент“ по професионално 
направление 3.4 Социални дейности / Социална работа с безработни лица.  

 

Дата: 30.10.2017 г. Член на журито: 

(Подпис) 
 


