РЕЦЕНЗИЯ
от проф. д-р Васка Станчева-Попкостадинова,
Югозападен университет „Неофит Рилски“, ПН 3.4 Социални дейности,
на представените научни трудове за участие в конкурс за заемане на академичната
длъжност ДОЦЕНТ в област на висше образование 3. Стопански, социални и правни
науки, професионално направление 3.4. Социални дейности,
обявен от Нов български университет, департамент „Здравеопазване и социална работа“,
ДВ бр. 97/13.11.2020 г., с кандидат гл. ас. д-р Румен Горанов Петров
Румен Петров е роден на 31.12.1965 г. в гр. София . Завършва медицина през 1993
г. във ВМИ, гр. София, придобива специалност по психиатрия през 1998 г. , а от 1997 г. е
дипломиран психодрама-терапевт (Психодрама Институт в гр. Юберлинген, Германия)
През 2011 г. защитава дисертационен труд

на тема

„Сътрудничество и уязвимост.

Психосоциално изследване върху възникващото понятие за развитие на общността:
български случай“ в Университет на Западна Англия, гр. Бристол, Великобритания.
Има богат професионален опит като психиатър-ординатор и консултант в
университетската

болница

„Александровка“,

дневен

център

за

психосоциална

реханбилитация „Винсент Ван Гог“, както и частна психотерапевтична практика.
От 1993 г. започва работа в Нов български универсотет, съответно като секретар
на департамент „Поведенчески науки”, асистент по групови отношения - Български
институт за отношения между хората към НБУ. От 2014 г. е главен асистент към
департамент „Здравеопазване и социална работа“, където работи и до момента. Владее
английски и френски език.
І. Оценка за съответствие с минималните национални изисквания и изискванията на
Нов български университет
Представените от гл. ас. д-р Румен Петров материали за участие в конкурса
отговарят на минималните национални изисквания за заемане на академичната длъжност
„доцент”, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.4 Социални дейности, съгласно Приложение към чл. 1а, ал.

1 на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република
България (Ново - ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.) и изискванията на Нов
български университет.
ІI. Изследователска (творческа) дейност и резултати
За участие в конкурса гл.ас. д-р Румен Петров е представил 18 публикации,
разпределени както следва:


1 монография, издадена на основата на дисертационен труд за придобиване на
ОНС „доктор “;



1 хабилитационен труд - монография;



2 статии, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в
световноизвестни бази данни с научна информация (в съавторство);



9 статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране
или публикувани в редактирани колективни томове (8 самостоятелни);



5 публикувани глави от колективна монография (1 самостоятелна, 4 в съавторство)
Публикациите са написани на български (10), английски (7) и френски (1) език.
Представените материали са публикувани в рецензирани издания.
Хабилитационният труд „Объркани в болката: социална травма и социална

отговорност“ е в обем от 355 страници и съдържа предговор, история на контексти, увод,
8 глави, разпределени в четири части.
Монографията представя нов поглед на социалната работа, извън тесните рамки на
социалното подпомагане, като се очертава значението и влиянието на широкия социален
контекст. Разгледана е многоликата природа на социалната травма, като се анализира в
рамките на

бедността,

национализма,

тоталитаризма и с акцент върху социалните

политики за маргинализирани групи – хора с увреждания, затворници. Въведена е идеята
за възстановителното правосъдие, като са представени условията за реализирането му в
България, базирайки се на детайлно проучване на опита на Норвегия в тази област.
Направен е е критичен анализ и на обучението по социална работа с аргументирани
предложение за неговата промяна с акцент върху социална философия, история на

социалната работа, прилагане на възстановителни подходи, основани на „етична
рефлексивна работа с миналото“, въвеждане на психодинамичната теория и практика.
Обобщените приноси на хабилитационния труд се отнасят до:
1. Представяне на нова визия за социалната работа „като работа по установяване и
поддържане на социалната връзка“, въз основа на критични анализи през историческа
перспектива относно процеси, явления и начини, по които „човешката социалност
може да се нарани“. Поставен е акцент върху справедливост, човешки права, етични
принципи.
2. Критичен анализ на социални политики по отношение на дискриминация и нови
форми на институционализъм.
3. Аргументирани предложения за обогатяване и подобряване на обучението по социална
работа с акцент върху утвърждаване на интердисциплинарни връзки чрез интеграция
на проблемите на социалната работа в хуманитаристиката; отчитане значимостта на
социалната история за изграждане на етични норми и нагласи към помагането, на
критична рефлексия;

социална отговорност и възможност да се погледне на

„социалната несправедливост в по-широк контекст“.
4. Въвеждане и обосноваване на възстановителното правосъдие, базирано на „етични
позиции, а не само на психологични или социални „доказателства“ , като „широка
основа за организиране на социалната работа“.
В своята научноизследователска дейност кандидатът е представил публикации,
проекти и изследвания в няколко основни области: развитие на общностите, местна
демокрация, децентрализация и гражданско участие; психично здраве и наказателно
правосъдие; възстановително правосъдие, хуманитаристика и социална травма.
Научната продукция има изразен интердисципинарен характер, с ярко открояващ
се есеистичен и авторефлексивен стил на представяне на разглежданите проблеми.
Част от публикациите са посветени на развитие на гражданското общество –
типология и разбиране на неправителствените публични действия (Miller at al., 2009),
взаимодействие и сътрудничество между доброволчески асоциации и такива с
нестопанска цел и ралични външни организации (Berger et al., 2016), обхват и тенденции
на доброволчеството и асоциациите/сдруженията с нестопанска цел (Smith et al.2016).

Въз основа на проучване на международен опит, кандидатът прави принос и с
разработване на модели за възстановително правосъдие с очертаване на ролята на
социалната работа в него (Петров, 2014, 2015).
В някои от публикациите (Petrov, 2014), през психоаналитичната перспектива
(теория на Мелани Клайн за обектните отношения) представя глобални социални
проблеми като

бедност, насилие, тероризъм, начин за резрешаване на конфликти и

емоционалните аспекти….залегналата в тях „завист“ , която придобива „съществено
значение за оцеляването на участниците“ в човешките взаимоотношения.
Важни за практиката са резултатите от проучванията на условията в затворите и
липсата на адекватна подкрепа и грижа за затворниците с психичноздравни проблеми
(Томов, Петров, 2009).
Гл.ас. д-р Румен Петров има способност и умения за систематизиране и критично
осмисляне на теории и подходи от различни научни области- хуманитаристика, право,
психология, психоанализа, социология, за да представи анализ на глобални проблеми в
широкия контекст на социалната работа (Петров, 2008, 2009, 2012, 2014; Miller et al.,
2009). Приложният характер на приносите се открива във възможностите за използване
на получените резултати от критичните анализи на широкия социалno-политически
контекст в обучението на студенти по социална работа.
Чрез своите проучвания и публикации, Румен Петров обогатява теорията на
социалната работа, като прави мост между направленията, включени в широката област
на социалните и правни науки

(социология, психология, психоанализа,

политически науки), хуманитаристика (социална философия,

право,

социална история) и

медицина (психиатрия).
Кандидатът по конкурса представя списък с 32 цитирания:


Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индексирани в
световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии и колективни
томове – 4;



Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране – 19
Гл. ас, д-р Румен Петров участва в 21 образователни и научни проекта, от които 8

национални и 13 международни (консултант, експерт, изпълнител). Тематично голямата

част от проектите са свързани със социалната работа и имат принос към: политиките за
хора за увреждания-интегриране и права на хората с увреждания, предприемачество;
изграждане на нов тип услуги, деинституционализация на грижата за деца; подобряване
междуинституционалното сътрудничество и работата със затворници с психично-здравни
проблеми и адаптация на напускащите затворите; подобряване обучението по социална
работа с деца и семейства в Източна Европа и Централна Азия. В рамките на проектите са
реализирани и участия в конференции, водене на семинари и публикации.
Гл.ас. д-р Румен Петров е и ръководител на международен проект "Посредничество
и помирение в българското общество. Норвежко-българско сътрудничество" по
Финансовия механизъм на ЕИП пространство и Норвежкия финасов механизъм. Проектът
е насочен

към развиване компетенциите и

задълбочаване на разбирането за

помирителното правосъдие при практици в областта на правосъдието и социалната
работа, базирайки се на опита на Норвегия. Крайната цел е подобряване качеството на
работа на ключови за младежкото правосъдие съдилища, както и на реформата на
младежкото правосъдие в Бълггария.
Кандидатът по конкурса ръководи изследователска програма „Социална травма и
социална отговорност”.
ІII. Учебна и преподавателска дейност
Гл. ас. д-р Румен Петров преподава в програмата по клинична социална работа на
НБУ от нейното съдаване. Той чете лекции, води семинари и упражнения по дисциплини,
които тематично съответстват на научните му интереси, постижения и професионална
експертиза. Разработил е самостоятелно и в екип 21 учебни курса за студенти по социална
работа, психология, социология, право. Реализира преподаване на английски език по 3
учебни курса: Терапевтични програми за лица с интелектуални затруднения, Групова
динамика в 21. век, Жизненият цикъл - ключови моменти на обвързване.
Кандидатът взема активно участие в усъвършенстване на програмите

към

департамент "Здравеопазване и социална работа" и разработва курсове към тях,
представени в електронния обучителен модул "MOODLE – НБУ".
Гл.ас. д-р Румен Петров участва и в създаването и реализирането магистърска
програма "Психо-социални интервенции с деца и семейства" (2018/2019 г) в

професионално направление 3.4. Социални дейности. Работи съвместно със студенти от
посочената програма по проект "Оценка на процеса на деинституционализация на грижите
за деца в България", Ноу хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ. Изготвя
рецензии на магистърски тези на студенти от магистърска програма " Клинична социална
работа".
Средната оцека от меннието на студентите за периода

2015/2016-2018/2019

академични години е мн. добър 4,71, като оценките варират в интервала от добър 3,70 до
мн.добър 5,33.
Освен в НБУ, кандидатът по конкурса има доказан преподавателски опит и в други
университети в страната: Бургаски свободен унверситет; Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски”; Медицински университет, София; Софийски университет „Св.
Климент Охридски”.
IV. Административна и обществена дейност
Гл.ас. д-р Румен Петров е член на програмния съвет на департамент
„Здравеопазване и социална работа“ на Нов български университет и на департаментния
съвет. Той е член на редица професионални и обществени организации:









Международна Асоциация по Групова Терапия (IAGP)
Организация за промоция на разбирането в обществото (OPUS, London)
Българска асоциация по психотерапия
Българска психиатрична асоциация
Европейски форум по възстановяващо правосъдие
Общество „Правосъдие и помирение”, член на УС
Съвет по възстановително правосъдие към Министерство на правосъдието (20142016 г.)
Сдружение за човешки права“Маргиналия“

Член е и на редакционната колегия (associate editor) на списание Voluntaristics Review,
Brill.

V. Лични впечатления от кандидата
Макар и бегли, личните ми впечатления за Румен Петров са за отдаден на
психосоциалната работа експерт, изследовател и преподавател, с ясно изразена
гражданска позиция.
VІ. Мнения, препоръки и бележки по дейността и постиженията на кандидата
Препоръчвам на

гл.ас. д-р

Румен

Петров

да

разшири прилагането

на

психосоциалните методи в областта на социалната работа, да продължи утвърждаването
на интердисциплинарното сътрудничество в процеса на оптимизиране на социалната
работа като практика, научна област и преподаване,

както и да публикува натрупания

през годините опит в учебни пособия за студенти и специалисти от помагащите професии.
Заключение
Въз основа на гореизложенито, давам положителна оценка за цялостната
академична дейност на гл. ас. д-р Румен Петров и предлагам да бъде допуснат до избор от
Академичния съвет, за академичаната длъжност ДОЦЕНТ, професионално направление
3.4. Социални дейности, област на висше образование 3. Стопански, социални и правни
науки, за нуждите на Нов български университет, департамент „Здравеопазване и
социална работа“.

22. 02.2021 г.

Рецензент:

гр. Благоевград

(проф. д-р Васка Станчева-Попкостадинова)

