
1 
 

СТАНОВИЩЕ 

от проф. Антоний Тодоров Тодоров, д.п.н., Нов български университет 

върху научните трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност 

доцент, по професионално направление 3.4. Социални дейности, с кандидат  

гл. ас., д-р Румен Горанов Петров 

 

І. Оценка за съответствие с изискванията 

Предоставената автосправка показва пълно съответствие с националните 

минимални изисквания за заемането на академичната длъжност (значително ги надвишава 

с  над общо 1200 точки по всички показатели). Налице е и пълно съответствие с 

изискванията на НБУ за заемането на академичната длъжност „доцент“ (изисквани 

минимум 570 точки по всички показатели). 

Но отвъд наукометрията, която има и своите значителни слабости, става дума за 

вече утвърден академичен изследовател и преподавател, чиято научна продукция, научна 

и преподавателска дейност, видимо и в детайли съответства на най-взискателните 

критерии за хабилитация. 

ІI. Изследователска дейност и резултати 

1. Оценка на монографичния труд.  

За хабилитацията е представена е една изследователска монография „Объркани в 

болката. Социална травма и социална отговорност“ (2018). Имал съм възможността да 

оценя този текст с оглед на неговото публикуване, затова тук задачата ми е лесна. 

Основната идея на монографията е представена в мотото от самото начало на текста: 

„Чие страдание е важно за историята – на победителите или на победените?“. Структурата 

на изследването съответства на основния му изследователски въпрос, методологията 

показва отлична академична култура. 

В тази монография Румен Петров обобщава едновременно опита си в социалната 

работа и разсъжденията върху насилието в обществото и породената от него социална 

травма. Монографията също така изразява не само изследователската страст на автора, но, 

което е също толкова важно, защото допринася за силния му мотив да работи по темата, 

моралната и гражданска ангажираност срещу насилието. „Опитвам се да защитя 

необходимостта да се излезе от идеята за социално подпомагане като тя се подложи на 

критика“, заявява намерението си авторът. Продължавайки, че реабилитирането на 

социалната работа той вижда в ангажирането на хуманитаристиката в мисленето и 

действието по въпросите за социалната справедливост и несправедливост. 
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Именно това намирам не само за особено оригинално в тази книга, но и съдържащо 

фундаментално послание за действителната природа на човека и неговото общество – това 

всъщност е изследване на механизмите на социалността.  

Румен Петров отдавна е силно ангажиран в проблематиката на социалните травми 

и тяхната „лечение“. Книгата поставя въпроса като излизане извън тесните рамки на 

обичайното подпомагане, а разглежда социалната работа като възстановяване на 

социалната връзка. Самият той определя темата на изследването си като книга за 

социалната справедливост. Всъщност подходът е сложен, както и структурата на самата 

книга, но тя само на пръв поглед изглежда като мозайка от различни разкази, свидетелства, 

разсъждения, питания. Тя има един несъмнен център и той е едно силно етическо послание 

– „социалната несправедливост не може да бъде решавана с разпределителни, 

технократски (механични и бюрократични) методи и политики, а изисква етика и 

интердисциплинарна заедност и солидарност“. 

Ще оценя приносите на това изследване най-вече от гледна точка на моята научна 

дисциплина – политологията. Макар текстът да е в полето на социалната психология и 

социалната работа, той има отчетливо измерение в политическите науки. Възобновяването 

на социалната връзка след преживяна травма, насърчаването на социалната емпатия и 

взаимно разбиране, особено главата за възстановителното правосъдие – всичко това се 

отнася до живеенето заедно, а политиката е социална практика, която се занимава именно 

с общото съжителство и запазването на общественото цяло. Монографията е важна и от 

образователна гледна точка, защото може да има позитивни последици за развитието на 

гражданското образование. 

2. Оценка на приносите в останалите приложени публикации.  

Тематиката на научните публикации на д-р Румен Петров е широка, но винаги в 

полето на основните му научни интереси – преодоляването на травмите от насилието в 

обществото. Дали ще става дума за пряко политическа репресия, за убийствената бедност, 

за историческите спомени от насилието – публикуваните статии и студии демонстрират не 

само отлично познаване на изследователското поле, но и оригинална мисъл, оригинално 

разсъждение, ангажираност с обекта на изследване, без това да накърнява неговата 

обективност. Мимоходом ще отбележа, че обективност, обоснована с нечувствителност 

към политическото насилие в обществото, противоречи на етиката на хуманитарните и 

социалните науки. Защото не можеш да бъдеш безразличен към такива феномени. 

Освен хабилитационния си труд, за конкурса д-р Румен Петров представя: една 

монография на английски език, издадена в Германия (Collaboration and Vulnerability. A 

Psycho-social study of the emerging Concept of Community Development. A Bulgarian Case, 

2011); 10 самостоятелни научни статии (7 на български , 2 на английски 1 на френски език), 

публикувани в научни издания с рецензенти; 20 научни статии в съавторство (6 на 

български и 13 статии на английски език), както и 27 популярни статии на български език.  
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Цялостната научна продукция на д-р Румен Петров след защитата на докторската му 

дисертация във Великобритания през 2010 г. свидетелства за един вече изграден 

академичен изследовател. 

3. Цитиране от други автори.  

Подадената справка показва 12 цитирания на статии и студии с участието на д-р 

Румен Петров, което е един изключително добър резултат за академичен учен в такава 

специална област, работещ в България. Може да се каже, че кандидатът по конкурса се 

ползва с изключително добро име в академичната общност. 

4. Оценка на резултатите от участие в изследователски проекти.  

Справката показва участие на д-р Румен Петров в 36 научни и научно-практически 

проекта, което е впечатляващо като академична активност. От наличната информация и 

собствени наблюдения мога да кажа, че става дума за изключително съдържателни и 

важни за социалното развитие проекти, които едновременно подпомагат научното 

изследване, но също така стимулират и гражданската активност на колеги и студенти. 

ІII. Учебна и преподавателска дейност  

Д-р Румен Петров е в НБУ от 1993 г., а преподава от 1998 г., вече 22 години, което е 

един достатъчен и богат преподавателски опит. Освен в НБУ, той е натрупал 

преподавателски опит и в още четири университета: СУ, МУ в София, ПУ, ВСУ. 

В НБУ води 21 различни курса в академичната си област, а според приведените 

документи по конкурса оценката на студентите е изключително положителна. Към това ще 

добавя и собствени наблюдения за работата му като преподавател, които изцяло 

подкрепят казаното по-горе. Д-р Румен Петров е добросъвестен преподавател, който не 

само изпълнява всички изисквания в НБУ, включително по отношение на платформата на 

съпътстващо дистанционно обучение „Мудъл“, но непрекъснато се самоусъвършенства и 

променя методите си на преподаване. 

Д-р Румен Петров преподава на английски език в две програми на НБУ. 

IV. Административна и обществена дейност 

Д-р Румен Петров е член на департаментния и на програмния съвет на департамент 

„Здравеопазване и социална работа“ в НБУ. Той е един от най-активните преподаватели в 

университета. Може да се каже също, че неговото присъствие в програмите е мотив за 

мнозина студенти да следват съответните специалности. 

Кандидатът членува в 8 професионални и граждански организации, работещи в 

областта на неговите академични занимания, също така е член на редколегията на 

престижното списание Voluntaristics Review (Brill). 
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V. Лични впечатления от кандидата 

Познавам лично д-р Румен Петров, смятам го за един от най-квалифицираните 

колеги в университета, особено ценя неговата обществена ангажираност и емпатията, с 

която се отнася към хората около себе си. 

VІ. Мнения, препоръки и бележки по дейността и постиженията на кандидата  

Имайки предвид високата работоспособност на кандидата, бих препоръчал да се 

съсредоточи върху нови монографични книги. 

В заключение смятам, че кандидатурата на д-р Румен Петров за академичната 

длъжност „доцент“ по 3.4. Социални дейности е напълно съответна на изискванията и НБУ 

препоръчвам на АС да го избере. 

 

19 февруари 2021      Подпис …………………………. 
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English translation 

 

SHORT REVIEW 

by prof. Antony Todorov Todorov, Dr.Hab., New Bulgarian University 

on the scientific works presented in view of the contest for occupying the academic 

position of associate professor, in professional field 3.4. Social activities, with candidate  

assistant professor, Rumen Goranov Petrov, Ph.D. 

 

 

І. Compliance with the requirements 

The delivered self-report shows full compliance with the national minimum requirements 

for holding the academic position (this significantly exceeds them by more than 1200 points in 

all indicators). There is also full compliance with the requirements of the NBU for holding the 

academic position of "Associate Professor" (required a minimum of 570 points on all indicators). 

But beyond scientometrics, which have significant weaknesses, he is an already 

recognised academic researcher and lecturer, whose scientific production, scientific and teaching 

activities, evidently and in detail meet the most demanding criteria for habilitation. 

II. Research activity and results 

1. Evaluation of the monographic work. 

A research monograph “Confused in pain. Social Trauma and Social Responsibility” (2018) 

is presented for the habilitation. I have had the opportunity to evaluate this text in view of its 

publication, so here my task is easy. 

The main idea of the monograph is presented in the motto from the very beginning of the 

text: “Whose suffering is important for history - the winners’ or the losers’?”. The structure of 

the research corresponds to its main research question, the methodology shows an excellent 

academic culture. 

In this monograph, Rumen Petrov summarizes both his experience in social work and his 

reflections on violence in society and the social trauma caused by it. The monograph also 

expresses not only the author's passion for research, but his moral and civic commitment against 

violence, which is equally important because it contributes to his strong motivation to work on 

the topic. “I am trying to defend the need to come out of the idea of social assistance by criticizing 

it”, the author said. Continuing that he sees the restoration of the social work in the involvement 

of the humanities in the thinking and the acting on issues of social justice and injustice. 
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This is exactly what I find not only particularly original in this book, but also a fundamental 

message about the true nature of man and his society - this is in fact a study of the mechanisms 

of sociality. 

Rumen Petrov has long been strongly involved in the issue of social trauma and their 

“treatment”. The book presents the subject as going beyond the narrow confines of the usual 

support, and considers social work as restoring the social connection. He himself defines the topic 

of his research as a book on social justice. In fact, the approach is complex, as is the structure of 

the book itself, but it only at first glance looks like a mosaic of different stories, testimonies, 

reflections, questions. It has an undoubted centre and it has a strong ethical message – “social 

injustice cannot be solved by distributive, technocratic (mechanical and bureaucratic) methods 

and policies, but requires ethics and interdisciplinary togetherness and solidarity.” 

I will evaliuate the contributions of this study mainly from the point of view of my 

scientific discipline - political science. Although the text is in the field of the social psychology and 

social activities, it has a clear dimension in the political sciences. Restoring social ties after 

trauma, promoting social empathy and mutual understanding, especially the chapter on the 

restorative justice - all relate to the “living together”, and politics is a social practice that deals 

with the coexistence and the preservation of the society as a whole. The monograph is also 

important from an educational point of view, because it can have positive consequences for the 

development of the civic education. 

2. Evaluation of the contributions in the other attached publications. 

The subject of the scientific publications of Dr. Rumen Petrov is wide, but always in the 

field of his main scientific interests - overcoming the traumas of violence in society. Whether it is 

direct political repression, mortal poverty, historical memories of violence – the published 

articles and studies demonstrate not only an excellent knowledge of the research field, but also 

an original thinking, an original reasoning, a commitment to the object of study, without 

prejudice to its objectivity. By the way, I will note that objectivity based on insensitivity to political 

violence in society is contrary to the ethics of the humanities and social sciences. Because you 

cannot be indifferent to such phenomena. 

Dr. Rumen Petrov presents in addition to his habilitation book for the competition: a 

monographic book in English, published in Germany (Collaboration and Vulnerability. A Psycho-

social study of the emerging Concept of Community Development. A Bulgarian Case, 2011); 10 

monographic scientific articles published in scientific journals with reviewers (7 in Bulgarian, 2 in 

English and 1 in French); 20 co-authored scientific articles (6 in Bulgarian and 13 articles in 

English), as well as 27 popular articles in Bulgarian. 

The overall scientific production of Dr. Rumen Petrov after the defence of his doctoral 

dissertation in the UK in 2010 testifies to an already established academic researcher. 
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3. Citation by other authors. 

The submitted reference indicates 12 citations of articles and studies with the 

participation of Dr. Rumen Petrov, which is a very good result for an academic scientist in such a 

special field working in Bulgaria. It can be said that the candidate in the competition enjoys an 

extremely good reputation in the academic community. 

4. Evaluation of the results of participation in a research application. 

The self-evaluation report shows the participation of Dr. Rumen Petrov in 36 scientific 

and applied projects, which is quite impressive as an academic activity. From the available 

information and my own observations, I can say that these are projects extremely meaningful 

and important for the social development that both support research, but also stimulate civic 

activity of colleagues and students. 

III. Teaching activities 

Dr. Rumen Petrov has been at NBU since 1993 and has been teaching since 1998, for 22 

years, which is quite sufficient and rich teaching experience. In addition to NBU, he has gained 

teaching experience at four other universities: Sofia University, University of Medicine in Sofia, 

Plovdiv University, Varna Free University. 

At NBU he leads 21 different courses in his academic field, and according to the 

documents presented in the competition, the students' assessment is extremely positive. I will 

add to this my own observations of his work as a teacher, which fully support the written above. 

Dr. Rumen Petrov is a reliable lecturer who not only fulfils all the requirements of NBU, including 

the platform of accompanying distance learning “Moodle”, but is constantly improving and 

changing his teaching methods. 

Dr. Rumen Petrov teaches courses in English in two programs at NBU. 

IV. Administrative and public activities 

Dr. Rumen Petrov is a member of the departmental and program council of the 

Department of Health Care and Social Work at NBU. He is one of the most active lecturers at the 

university. It can also be said that his presence in the programs is motivating for many students 

to study the relevant specialties. 

The candidate is a member of 8 professional and civic organizations working in the field 

of his academic activities, he is also a member of the editorial board of the prestigious magazine 

Voluntaristics Review (Brill). 

V. Personal impressions of the candidate 

I know Dr. Rumen Petrov personally, I consider him as one of the most qualified 

colleagues at the university, I especially appreciate his social commitment and empathy with 

which he treats the people around him. 
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VI. Opinions, recommendations and notes on the activity and achievements of the 

candidate 

Given the high efficiency of the candidate, I would recommend focusing on new 

monographs. 

In conclusion, I believe that the candidacy of Dr. Rumen Petrov for the academic position 

of "Associate Professor" under 3.4. Social activities is fully compliant with the requirements of 

NBU and do recommend the AC to appoint him. 

 

19 February 2021       Signature ……………………….. 


