СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Виктория Бойкова Сотирова,
ПН 3.4. Социални дейности, Югозападен университет „Неофит Рилски“,
за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“,
по професионално направление 3.4. Социални дейности,
обявен от Нов български университет, департамент „Здравеопазване и социална
работа“, ДВ бр. 97/13.11.2020г., с кандидат гл. ас. д-р Румен Горанов Петров
І. Оценка за съответствие с минималните национални изисквания и изискванията на Нов
български университет
Представените от гл. ас. д-р Румен Петров - единствен участник за заемане на
академична длъжност „Доцент“ в ПН 3.4. Социални дейности в департамент
„Здравеопазване и социална работа“ материали, отговарят на всички регламентирани
изискания, разписани в Закона и Правилника за развитие на академичния състав в
Република България и в Наредбата за развитие на академичния състав на Нов Български
Университет.
Приложените трудове са резултат както от придобито през 1993 г. висше
образование във ВМИ, гр. София, с последвали дипломи по „Психодрама-терапевт“ –
1997г. и специализация в Катедра по психиатрия, МУ гр. София – 1998г. – специалност
„Психиатрия“, така и от натрупан богат преподавателски опит в Медицински
университет, София, Бургаски свободен университет, Софийски университет „Св.
Климент Охридски“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, заслужено
надградени с академични длъжности - „асистент“ през 1998г. и „главен асистент“ от
2014г. до настоящия момент в НБУ, департамент „Здравеопазване и социална работа“.
През 2011г. д-р Р. Петров, придобива ОНС „Доктор“ в Център за психосоциални
изследвания, Университет на Западна Англия, гр. Бристол, Великобритания.
В конкурса за заемане на академична длъжност „Доцент“ в ПН 3.4. Социални
дейности, д-р Румен Петров е представил публикации, които отговарят на минималните
наукометрични показатели както следва: една монография; една „книга на база защитен
дисертационен труд“; две статии „в научни издания, реферирани и индексирани в
световни бази данни“; девет „статии и доклади, публикувани в нереферирани списания
с научно рецензиране“; публикувани глави в пет колективни монографични труда.
Самостоятелни са десет от общо осемнадесет публикации, отразени в справката с
наукоометречни показатели. Втори автор e в един научен труд, четвърти в две
публикации. В колективните монографии е част от авторски екипи, заемащ различна
поредност.
ІI. Изследователска (творческа) дейност и резултати
Значими за теорията и практиката са изведените приносни моменти, залегнали
дълбоко в същността на монографичния труд „Объркани в болката. Социална травма и
социална отговорност“. Това „е част от един възможен проект“ с „изследователски“ и
„образователен“ характер (с. 350), в който се поставя акцент върху „философията“ и
„историята“ на социалната работа; „социална работа и наказателни институции“;
„социална работа и конфликт“; „социална работа и противообществени прояви“;
„социална работа, увреждания и инвалидност“; „хуманитаристика и социална работа“;

„социални политики“; „психология и психодинамична теория и практика“; „човешки
права и социална работа“.
Научните търсения и разсъждения на д-р Р. Петров в годините на неуморна
научно-изследователска, преподавателска и проектна дейности намират своето
проявление в „реабилитиране“ на „социалната работа като универсална работа по
уважение и съхранение на човешкостта, разбирана като социалност“ (с. 28) „в много поширок контекст“ (с. 27), разгледана през:
➢ призмата на „болката“ и реализирането на „работа по социалната връзка със
страданието“ (с. 35) чрез предоставяне на „уважение“ „към страданието“ или по
скоро, за липсата на „уважение към това страдание и определени последици от него
(с. 347-348);
➢ „социалната травма“ като „особен етичен проблем“ (с. 30) „и нейните последици за
обществото“ (с. 350);
➢ „социалното премълчаване“ на „социални насилия и изключвания“ (с. 35) и
„пренебрегване“ „съдбата на някои „класически“ социално травмирани малцинства“,
„избягване на определени социални страдания в българското общество“ (с. 36);
➢ и не на последно място „социалната отговорност“ и възможността да се погледне на
„социалната несправедливост в по-широк контекст“ (с. 38).
Творческата продукция на гл. ас. д -р Румен Петров обогатява многоаспектната
същност на социалната работа и е предпоставка за реализиране в теорията и практиката
на помагащите професии на психосоциалните връзки и зависимости при работа с
различни групи и лица. Представените резултати в годините на научни търсения на
кандидата, разкриват потребността от обединяване на междудисциплинарните знания по
въпросите на „бедността“, „тоталитаризма“, „национализма“ и последствията от тях,
което представено през призмата на критичното мислене ще повиши както
ефективността на работата, така и личностното и професионално израстване на
социалните работници. Принос със значим практико-приложен характер е използваната
и застъпена в творчеството на д-р Р. Петров „автобиография като психо-социален метод
на изследване“ (Petrov, 2009). Получените резултати обогатяват интердисциплинарната
същност и обусловеност на социалната работа. Представената „субективна гледна точка“
на автора за „гостоприемството на социалната среда в България към ценностите и
практиките на възстановителното (помирително) правосъдие“ (Петров, 2016:244;
2018:344) е „основа за организиране на социалната работа“ с акцент „върху социалната
връзка като фундаментална задача на обществото“, превръщайки я според автора в „подостижима, по-разбираема и по-добре управляема“ (Петров, 2018:345).
Публикуваните текстове на д-р Р. Петров на български, английски и френски език
са предпоставка за национална и международна академична разпознаваемост, намираща
проявление в тридесет и две цитирания в: „научни издания, реферирани и индексирани
в световноизвестни бази данни с научна информация“ – четири цитирания; „монографии
и колективни томове с научно рецензиране“ – деветнадесет цитирания; „нереферирани
списания с научно рецензиране“ – девет цитирания.
Доказателство за научен професионализъм и академична ерудираност са
участията в двадесет и един проекта: осем национални и тринадесет международни.
Откроява се участието на д-р Р. Петров като член на организационния комитет и автор
на един семинар (през 2019г.), както и представянето на четири презентации (2019г.2020г.), две от които завършили с публикации в международни конференции.
Представена е справка за участия в „ръководство на международен научен или
образователен проект“: „2015 - 2016: Общество "Правосъдие и помирение", проект:
"Посредничество и помирение в българското общество" и по програмата на фонда за
двустранни отношения на национално ниво по Финансовия механизъм на Европейското

икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ)
2009 - 2014 г.“.
Значимо за теорията и практиката е участието в „изследователска програма –
„Социална травма и социална отговорност”“.
ІII. Учебна и преподавателска дейност
Научната работа д-р Р. Петров, ефективно съчетава с преподавателска дейност, в
която се разкрива палитра от умения както за разработване и преподаване на лекционни
курсове на български и английски език, издаване на „учебни материали“ в „Moodle
НБУ“, авторски колектив (2018) и „Наръчник с добри модели за психичноздравна грижа“
(2009г. по проект, ръководител д-р Румен Петров), така и за активна работа със студенти
по проекти, и рецензиране на „магистърски тези“ по „Клинична социална работа“.
Доказателство за добра колаборация преподавател - студент са много добрите оценки,
които обучаваните са присъдили на своя ментор.
IV. Административна и обществена дейност
Научно-изследователската и преподавателска дейности д-р Р. Петров съчетава с
лекота и финес, с активна административна (член на програмния съвет на департамент
„Здравеопазване и социална работа“, НБУ) и обществена дейности, намиращи
проявление в изпълнението на задължения и ангажименти, регламентирани от членства
в: 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”, към което е член на УС; Съвет по възстановително
правосъдие към МП (2014-2016 г.); Сдружение за човешки права “Маргиналия“; Член на
редколегията (associate editor) на списание Voluntaristics Review, Brill.
Дейността на кандидата в изброените административни, научни и професионални
организации е предпоставка за „активно участие в създаването и стартирането през
2018г. - 2019г. на МП "Психо-социални интервенции с деца и семейства“, актуализиране
на „програмите към департамент "Здравеопазване и социална работа" и развитие на
курсове към тях“. Участието в международен проект (AWARE: Multi-agency training for
working with prisoners and former prisoners with mental health needs - водеща организация
– Mинистерство на правосъдието на провинция Бремен, Германия), по проектна рамка
Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships - (2018-2021), привлича за НБУ „външни средства“.
V. Мнения, препоръки и бележки по дейността и постиженията на кандидата
Научните търсения и критични разсъждения на д-р Румен Петров в областта на
социалната (не)справедливост в помагащите професии, в частност социалната работа,
разгледани през призмата на „социалната чувствителност“ към нуждите и потребностите
на лицата, семействата и общностите в неравностойно положение може да намери
логично продължение в иницииране на научна, научно-приложна, академична и
проектна дейности, които да обединят и приобщят търсенията и вижданията на
„специалисти от различни академични (и не само)“ направления, които „да се срещнат,
да подпомогнат и обогатят своите собствени дневни редове чрез интердисциплинарно
сътрудничество“ (Петров, 2018:349). Резултатите от съвместната работа ще обогатят
теоретико-приложните аспекти на дейността на помагащите специалисти и обучението
на бъдещите социални работници.

VI. Заключение
Представената научно-изследователска, преподавателска и административна
дейности, реализирани в годините на неуморно търсене на психосоциалната идентичност
и междудисциплинарната същност на социалната работа, разкриват д-р Румен Петров
като стойностен и значим теоретик и практик както на национално, така и на
международно ниво, с нестихващ потенциал за развитие.
Представената и разгледана количествена, качествена, значима и не на последно
място актуална продукция са предпоставка и основание да дам своята положителна
оценка и с убеденост препоръчвам на членовете на Научното жури да допуснат гл. ас. др Румен Горанов Петров до избор от Академичен съвет за заемане на академичната
длъжност „Доцент” по професионално направление 3.4. Социални дейности.
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