
Становище

от доц. д-р Стефка Иванова Динчийска, член на научното жури 

в конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент”, 

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 гл.ас. д-р Виктория Бойкова Сотирова за участие в 

конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление

3.4. Социални дейности, Социална работа с безработни лица.

• Обобщени данни за научната продукция и дейност на кандидата 

Единствен кандидат за участие в конкурса е гл.ас. д-р Виктория Бойкова Сотирова, която 

е представила за становище прецизно организиран комплект от документи за научната, 

научно-приложната и професионално-академичната си дейност. Научната й продукция 

обхваща 44 научни разработки: 3 монографии, в две от които е първи автор, 2 учебника, 

в единия е първи автор, 4 учебни пособия (2 след присъждане на ОНС „доктор”), една 

самостоятелна студия, една публикация в рецензирано реферирано списание в чужбина, 

10 публикувани в рецензирани реферирани списания у нас (6 след присъждане на ОНС 

„доктор”), две статии в сборници, 4 доклада от научни конгреси в чужбина, 14 доклада, 

изнесени на престижни национални научни форуми, от които 8 с публикации, 3 доклада 

от участия в научни сесии и кръгли маси без публикация.Депозираните материали се 

отличават с богата, научно издържана и коректна стилистика.

Д-р Сотирова е разпознаваем в академичната област колега, което се доказва не само от 

участие в различни научни форуми, но и от представената справка за цитирания (12 на 

брой): шест в монографии, едно в учебник, две в рецензирани реферирани списания (peer 

referral journals), 3 в национални рецензирани реферирани списания.

• Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на

представената за участие в конкурса творческа продукция



Всички научни трудове на д-р Сотирова са в рамките на професионално направление

3.4.Социални дейности и се отличават с дълбочина, компетентност и сериозно познаване 

на българския и световния опит в социалната сфера. Научната и практическата й дейност 

е с широка тематична амплитуда и позволява да се откроят няколко изследователски 

направления: Социалната закрила и социалната подкрепа с безработни, бедни, социално 

изолирани лица; Системата „социална работа” -  историческо развитие, проблеми, 

прогнози, перспективи; Професията „социален работник” -  същност, функции, 

професионални роли и изисквания към нея; Комуникативни компетенции на работещите 

в социалната сфера; Методика на социалната работа с лица с конкретни социални нужди 

и проблеми -  методи, принципи, технология; Социалната работа като корелация и 

единство на социално-икономически, медицински, социално-психологически, социално- 

педагогически и етически аспекти и проблеми; Практическо обучение на студентите.

В своята цялост тематиката на представената научна продукция е актуална, полезна, 

интересна, значима в научно-практически план и представя д-р Виктория Сотирова като 

ерудиран интердисциплинарен изследовател, който работи и познава в дълбочина 

многоликостта на социалната сфера. Представените научни продукти съдържат 

приоритетно концептуални, методически и практически аспекти на социалната работа с 

безработни лица, което е аргумент за ориентацията към обявения конкурс.

Монографиите, учебниците и учебните помагала обогатяват социалната и академичната 

практика, защото са насочени към конкретни адресати: студенти от ОКС „бакалавър“ и 

„магистър“, социални работници, специалисти на всички нива на общинската и 

държавната администрация, работещи в социални институции, учители.

Научните интереси и приноси на д-р Сотирова не са само на теоретично равнище, 

нейните научни търсения са апробирани и доказани в конкретни социални бази. Според 

мен изведените от авторката научни и практико-приложни приноси са обективно 

отражение на нейната коректна изследователска дейност. Научната й продукция 

получава своята популярност, от една страна, в редица публикации и научни форуми, а



от друга, в работата й по международни, национални и университетски научно -  

изследователски и образователни проекти.

Д-р Сотирова е професионално мотивирана и последователна в научните си търсения, 

което се проектира в научното ръководство на дипломанти и докторанти, в нейните 

рецензии на статии, помагала, дипломни работи.

Нямам конкретни критични бележки, а препоръка да издаде в учебници и учебни 

помагала всички материали, които касаят академичните курсове, по които работи и в 

които се чувства определен дефицит.

Основанията ми за положителна оценка са:

Първо, процедурно всички условия и изисквания за заемане на академичната длъжност 

„доцент” по чл.24 на ЗРАСРБ, Правилника за прилагането му и Правилника за развитие 

на академичния състав на ЮЗУ са спазени.

Второ, представената научна продукция е достатъчна като обем, съдържание, качество и 

приноси и отговаря на профила на обявения конкурс.

Заключение:

Цялостната преподавателска и научно-изследователска дейност на кандидатката ми 

дават основание убедено да препоръчам на уважаемото научно жури да гласува с 

положителен вот заемането на академичната длъжност “доцент” в ЮЗУ „Неофит 

Рилски” по професионално направление 3.4. Социални дейности, Социална работа с 

безработни лица от гл.ас. д-р Виктория Бойкова Сотирова за нуждите на катедра 

„Медико-социални науки“ на факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ 

на ЮЗУ „Неофит Рилски “, Благоевград.

Критични бележки и препоръки:

Стара Загора

03.11.2017 г.


