
Югозападен университет „Неофит Рилски” 

СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Хрисула Недялкова - член на научно жури в конкурс за заемане 

на академичната длъжност „доцент”в професионално направление 1.2 

Педагогика (Педагогически технологии за опознаване на околния свят), 

обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски” в ДВ. бр.52/02.07.2019г. 

Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната 

дейност и продукция на гл. ас. д-р Блага Георгиева Джорова – единствен 

кандидат в конкурса 

 

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на 

кандидата 

 

Гл. ас. д-р Блага Георгиева Джорова – единствен кандидат в 

конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент”в професионално 

направление 1.2 Педагогика (Педагогически технологии за опознаване на 

околния свят), отговаря на изискванията на Правилника на Югозападен  

Университет “Неофит Рилски”- Благоевград: 

o Притежава научната степен „доктор” от 2009г. 

o В конкурса  гл. ас. д-р Джорова  участва с научна продукция, която е 

по профила на обявения конкурс, отговаря на минималните 

национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ (при  

минимален общ брой точки 400, тя има 637).  

Гл. ас. д-р Блага Георгиева Джорова има защитена ОКС „бакалавър” 

в специалности: Предучилищна и начална училищна педагогика (2001г). и 

Публична администрация(2003г.), ОКС „магистър”, специалност 

Право(2009г.).  През 2009г. защитава докторската си дисертация. В 

периода 2005-2011г. е хоноруван преподавател/асистент във Факултета по 

педагогика на ЮЗУ ”Н. Рилски”, а от 2011г. досега е главен асистент в 

същия факултет. От 2017г. съвместява и позицията ръководител на 

Университетски кариерен център. 

 



В конкурса кандидатката гл. ас. д-р Блага Джорова участва с 

достатъчна по обем актуална научна продукция. Представени  са 24 

публикации: 2 самостоятелни монографии, 3 учебни пособия в 

съавторство, 5 студии, от които 3 самостоятелни и 2 - в съавторство, 9 

публикации в сборници и списания в България,от които 5 самостоятелни и 

4 в съавторство, 4 публикации в чужбина - 3 самостоятелни и 1- в 

съавторство. Представен е и авторефератът на докторската дисертация за 

присъждане на ОНС „доктор”, както е отразено и участието й в 

специализирани интервюта. 

 Отбелязани са 10 цитирания на кандидатката в  монографии и 

колективни  томове с научно рецензиране и 5 цитирания/рецензии в 

нереферирани списания с научно рецензиране. 

Участвала е в 5 национални и 1 международен научен и 

образователен проект. Съавтор е на 3 университетски учебника.  

Научните търсения на кандидатката определят устойчив и творчески 

интерес към тематичните области, в които са изследователските й 

постижения: педагогическа технология за опознаване на околната 

действителност при деца в предучилищна възраст с фокус правното 

образование на децата в предучилищна възраст, от една страна, а от друга 

– ценностите и ценностният подход в процеса на опознаване на околния 

свят в предучилищното образование. 

 Преподавателската  активност на кандидатката  гл. ас. д-р Блага 

Джорова през учебната 2018/1019г.  включва 121 ч. лекции и 466 ч. 

упражнения по дисциплините:  

o Педагогичеки теории и технологии за опознаване на околната 

действителност 

o Правни основи на образованието 

o Правна защита на детето и семейството 

o Текуща и преддипломна  педагогическа практика. 

 

 



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

представената за участие в конкурса творческа продукция: 

Нови теории, хипотези, методи и др.  

o Установени са същностните характеристики на процеса за възможно 

правно възпитание на детето във възрастта на предучилищното 

детство и са изведени педагогическите условия за неговото 

стимулиране в условията на детската група и на семейството 

o Изработен и апробиран е теоретико-приложен модел за правно 

образование на 6-7-годишното дете 

Обогатяване на съществуващи знания 

o Предложен е образователен  месечен и седмичен проект, за 

опознаване на околния свят, в които всеки времеви период има 

определена ценностна насоченост 

o Конструиран е профил на значими ценности за детето от 

предучилищна възраст 

Приложение на научни постижения в практиката и реализиран ефект  

o Съставен е детски правен речник, включващ съдържателни 

характеристики на някои от представите, понятията, процесите  и 

явленията, включени в правното образование на детето в 

предучилищна  възраст 

o Изработен е модел на педагогическа технология за опознаване на 

околния свят от 6-7-годишни деца, насочен към овладяване и 

перманентно обогатяване на тяхната ценностна ориентация. 

Гл. ас. д-р Блага Джорова отговаря на изискванията на ЗРАСРБ за 

заемане на академичната длъжност „доцент”:  

o Има придобита образователна и научна степен  „доктор” по 

същата научна специалност от 2009г.  

o В конкурса участва с научна продукция, която е по профила на 

обявения конкурс  



o В количествено и в съдържателно отношение цялостната 

научна продукция и академична дейност на кандидатката 

оценявам като отговаряща на изискванията на обявения 

конкурс.                                                                                                                   

III. Заключение:                                                          

 Документите и материалите, представени от единствения кандидат в 

конкурса отговарят на всички изисквания на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България. Научната и преподавателската 

квалификация на гл. ас. д-р Блага Георгиева Джорова е налице.  

Постигнатите от нея резултати в учебната и научно-

изследователската дейност, съответстват на специфичните изисквания на 

Факултета по педагогика във връзка с приложението на ЗРАСРБ.  

Вследствие доказаните научни приноси и постижения, следващи от 

анализа на научната продукция и преподавателската активност на 

кандидатката в настоящия конкурс, давам своя положителен вот и 

предлагам на членовете на уважаемото жури да присъди на гл. ас.. д-р 

Блага Георгиева Джорова академичната длъжност „доцент” в 

професионално направление 1.2 Педагогика (Педагогически технологии за 

опознаване на околния свят) за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски".  

 

Дата: 18.10.2019г.                         Член на журито: 

доц. д-р Хрисула Недялкова 

 

 

 

 

 

 

 



South-west University “Neofit Rilski” - Blagoevgrad 

O P I N I O N 

 

From Assoc.prof. Hrisula Nedyalkova, Ph.D., - member of the jury in a 

competition for the academic position “Docent” in Higher Education 1. 

Pedagogical sciences, professional field 1.2. Pedagogy (Pedagogical 

technologies for exploring the environmental world), announced by South-West 

University "Neofit Rilski" – Blagoevgrad in the State Gazette, issue. 52 of 

02/07/2019 

 

Regarding: scientific, applied and professional-academic activity and 

production of Ch.Professor`s assistant Blaga Georgieva Dzhorova, Ph.D., the 

only participant in the competition 

I. Summary data on the applicant's scientific work and activities. 

 

Ch.Professor`s assistant Blaga Georgieva Dzhorova, the only candidate in 

the competition for the position “Docent” in the professional filed 1.2 Pedagogy 

(Pedagogical technologies for exploring the environmental world), meets the 

requirements of the Regulation of South-West University "Neofit Rilski" - 

Blagoevgrad. 

o She holds the scientific degree Doctor of pedagogical sciences since 2009. 

o In the competition Ch.Professor`s assistant Dzhorova participates with the 

scientific work which is on the profile of the announced competition, meets the 

minimum national requirements under art. 2b, para. 2 and 3 of the Act for the 

Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria (with a 

minimum total number of points 400, she has 637). 

o Ch.Professor`s assistant Blaga Georgieva Dzhorova, Ph.D., has a 

Bachelor's Degree qualification in Preschool and Primary School Pedagogy 

(2001) and Public Administration (2003), Master's Degree qualification in Law 

(2009). In 2009 she defended her doctoral thesis. In the period 2005-2011. is a 

part-time lecturer / assistant at the Faculty of Pedagogy of SWU “N. Rilski ”, 



and since 2011 she is the professor`s assistant in the same faculty. From 2017 

she combines and the position of Head of University Career Center. 

In the competition the candidate Ch.Professor`s assistant Blaga Dzhorova, 

Ph.D., participates with sufficient current scientific work. 24 publications were 

presented: 2 independent monographs, 3 study aids in co-authorship, 5 studies, 3 

of which are independent and 2 - in co-authorship, 9 publications in collections 

and magazines in Bulgaria, 5 of which are self-published and 4 in co-authorship, 

4 publications abroad. - 3 solo and 1- co-authored. The author's abstract of the 

doctoral dissertation for the awarding of the qualification “Doctor” was 

presented, as well as its participation in specialized interviews. 

There were 10 citations of the candidate in monographs and collective 

volumes with scientific review and 5 citations / reviews in non-refereed journals 

with scientific review. 

She has participated in 5 national and 1 international scientific and 

educational project. She co-authored 3 university textbooks. 

The candidate's scientific research identifies a sustained and creative 

interest in the thematic areas in which her research achievements are: 

pedagogical technology for environmental awareness in pre-school children with 

a focus on the legal education of pre-school children, on the one hand, and on 

the other - values and value approach in the process of environmental 

knowledge in pre-school education. 

 Candidate's teaching activity of the academic year 2018/1019 includes 

121 hours of lectures and 466 hours of coursework: 

o Pedagogical theories and technologies for environmental awareness 

o Legal bases of education 

o Legal protection of the child and the family 

o Current and undergraduate pedagogical practice. 

II. Evaluation of the scientific and practical results and contributions of the 

creative production presented for the competition  

New theories, hypotheses, methods, etc. 



o The essential characteristics of the process for possible legal upbringing 

of the child in the preschool age are determined and the pedagogical conditions 

for its stimulation in the conditions of the child group and the family are 

outlined 

o Theoretical and applied model for legal education of 6-7-year-old child 

has been developed and approbated 

Enriching existing knowledge  

o An educational monthly and weekly project is proposed to get to know the 

outside world, in which each time period has a certain value orientation 

o A profile of significant values for a preschooler is constructed 

Application of scientific advances in practice and realised effect  

o A children's legal vocabulary has been compiled, containing substantive 

characteristics of some of the perceptions, concepts, processes and phenomena 

involved in the legal education of a child in pre-school age 

o A model of pedagogical technology was developed for exploring the 

world of 6-7 year old children, aimed at mastering and permanently enriching 

their value orientation. 

Ch. Professor`s assistant Blaga Dzhorova, Ph.D., meets the requirements of the 

Act for the Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria for 

occupying the position “Docent”:  

o She holds a qualification degree „Doctor” in the same scientific specialty 

since 2009.  

o She participates in the competition with a scientific work which is on the 

profile of the announced competition 

o In terms of quantity and content, the overall scientific production and 

academic activity of the candidate I consider as meeting the requirements of the 

announced competition                                                                                                               

III. Conclusion:                                                          

The documents and materials submitted by the only candidate in the 

competition meet all the requirements of the Act for the Development of the 



Academic Staff in the Republic of Bulgaria. The scientific and teaching 

qualifications of Ch. Professor`s assistant Blaga Dzhorova, Ph.D., is in evidence. 

The results she has achieved in her teaching and research activities are in 

accordance with the specific requirements of the Faculty of Pedagogy and in 

connection with the application of the Act for the Development of the Academic 

Staff in the Republic of Bulgaria. 

As a result the proven scientific contributions and achievements 

consequent from the analysis of the scientific production and teaching activity of 

the candidate in this competition, I give my positive vote and propose that the 

members of the honorable jury award Ch. Professor`s assistant Blaga Georgieva 

Dzhorova, Ph.D., the academic position “Docent” in Professional field 1.2 

Pedagogy (Pedagogical technologies for environmental knowledge) for the 

needs of SWU "Neofit Rilski". 

 

Date: 19.10.2019 г.                           Scientific jury member: 

Assoc.prof. Hrisula Nedyalkova, Ph.D.  

 


