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Становището е възложено по решение на Научното жури, 

определено със Заповед на Ректора на Бургаския свободен 

университет. Всички изисквания на процедурата по кандидатстване 

в конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ са 

спазени. Изискуемите от ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ документи са 

представени в задължителния срок. 

Единствен кандидат в конкурса е д-р Митко Димитров Шошев, 

гл. ас. в Тракийски университет – Стара Загора. Подадените 

документи отговарят на основните изисквания на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България и на 

Правилника за неговото прилагане за заемане на академичната 

длъжност „доцент”.  

I. Оценка за съответствие с минималните национални 

изисквания 

По отношение на минимално изискваните точки по групите 

показатели за длъжността „доцент“ кандидата Митко Шошев показва 

в справките си, че ги притежава. Той представя хабилитационен 

труд – монография “Специална психология“, публикувана през 2020 

г. в обем от 297 стр., също така монография 

„Хемоенцефалографски неврофийдбек. Невропсихологични 

механизми и действие”, издаден 2020 г., 160 стр. И двата труда са 

рецензирани от двама хабилитирани учени.  

По показател Г с изискуеми минимално 200 точки, кандидата ги 

надхвърля. 

II. Биографична справка и обща характеристика на 

трудовете на кандидата  

Митко Шошев е доктор по Психология, Докторска програма 

Специална психология, магистър по Медицина, специалност 

„Нервни болести“ и Магистър по Клинична психология, Магистър по 

Социална педагогика. Работи като главен асистент в Медицински 

факултет на Тракийския университет, Стара Загора, преподавател.  



Владее руски и английски език. 

Кандидатът предлага 24 броя научни трудове за рецензиране, 

както следва:  

Монографии – 2; 

Учебници - 1 бр.;  

Студии и статии в периодични научни издания, доклади на 

научни конференции, симпозиуми, в годишници и в сборници у нас и 

в чужбина – 21 бр. 

Тези трудове не са представяни за участие в други конкурси за 

присъждане на научни степени и академични длъжности и не са 

рецензирани досега. 

От представената справка за цитиранията на тези трудове се 

вижда, че са забелязани 15 научни публикации, в които те изрично 

са упоменати.  

Хабилитационният труд на гл. ас. д-р Митко Шошев се 

центрира върху специфичните особености, съпътстващи развитието 

на децата с нарушения, изведена в заглавието. Откроява се 

основният принос, произтичащ от анализите на всички групи деца с 

отклонение в развитието чрез търсене на връзките - анатомо – 

физиологично, неврофизиологично и психическо развитие при 

групите деца с различни нарушения.  

Монографията „Хемоенцефалографски неврофийдбек. 

Невропсихологични механизми и действие” е посветена на нов и 

неизследван все още достатъчно проблем, свързан с 

възможностите за приложение на иновативен метод за 

терапевтична интервенция при различни поведенчески и психични 

отклонения. Този принос се допълва и с изводите от приложните 

изследвания, свързани с изучаване на децата с разстройства от 

аутистичния спектър. 



Двата монографични труда, представени в конкурса 

заслужават висока оценка, както по актуалност на третираната 

проблематика, така и по степен на задълбоченост на нейното 

анализиране.  

Гл. ас. д-р Митко Шошев е предоставил публикации и по 

редица други проблеми в областта на специалната психология и на 

невропсихологията, които го утвърждават като компетентен 

изследовател в тези области: проблеми в психическото развитие 

при деца с РАС, ХАДВ и с други отклонения, хемоенцефалографски 

неврофийдбек тренинг, приложение на системи за погледно 

проследяване при обучение на ученици със СОП, социалната 

кохерентност при ученици и студенти, изследване на ефектите от 

социалната инхибиция, соматично и психическо здраве, 

емоционална интелигентност и комуникативна толерантност, 

образованието на деца от аутистичния спектър. 

II. Преподавателска и научно-изследователска дейност на 

кандидата 

Преподавателска дейност  

От справките за учебна натовареност се вижда, че гл. ас. д-р 

Митко Шошев има необходимия годишен хорариум, образуван от 

лекции, семинари, извънаудиторни занятия, осигурени със 

съответните авторови помагала и учебници. 

Гл. ас. д-р Митко Шошев чете лекции при ОКС Бакалавър и 

Магистър, съответно по Невропсихология, Клинични форми на 

умствената изостаналост, Невронауки в специалното образование, 

както и дисциплини като Специална психология, Афазии, 

Комуникативни нарушения на деца с РАС. От Справката за Оценка 

на качеството на преподаване личи, че гл. ас. д-р Митко Шошев е 

приеман с уважение от студентите. 

Научната дейност  



Гл. ас. д-р Митко Шошев е с отлична научна подготовка, следи 

актуалните и значими въпроси в областта на Специалната 

психология, участва в авторитетни международни конференции и 

симпозиуми с доклади и публикации. 

Проектната дейност на гл. ас. Митко Шошев се свързва с 

многобройни участия и ръководство на международни и национални 

проекти, което показва неговия значим организационен и 

изследователски опит. 

III. Основни научни и учебно-методически приноси в 

трудовете на кандидата 

Научни приноси 

Приносите в трудовете на гл. ас. д-р Митко Шошев могат най-

общо да бъдат характеризирани като: 

 Разкриване и доказване на нови съществени страни и 

характеристики, актуални и значими за невропсихологията и 

специалната психология, специалната педагогика и приложението 

им в образователната и терапевтичната практика. 

 формулиране на нови идеи, концепции и методи; 

получаване на нови знания по третираните научни проблеми, 

свързани с изучаване на разстройства от аутистичния спектър, 

установяване на терапевтичното въздействие на ХЕГ неврофийдбек 

тренинга при деца с РАС. 

 Извеждане на психологическите особености на различните 

групи деца с отклонение в развитието в контекста на анатомо – 

физиологичните и невропсихологически детерминанти. 

 Разработване на нови начини за успешна реализация на 

хората с увреждания и приобщаващо образование. 

 
IV. Критични бележки по рецензираните трудове 

Нямам съществени бележки по отношение на научната и 



публикационната дейност на кандидата, както и към заявените 

приноси. 

VI. Заключение и предложение 

Цялостното запознаване с преподавателската и научно 

приложната дейност на гл. ас. д-р Митко Шошев дава основание да 

бъдат направени следните заключения за неговите качества, а 

именно: 

 Организира и ефективно провежда възложената му учебно-

педагогическа и проектна дейност. 

 Успешно реализира научни и приложни изследвания в 

областта на специалната психологията. 

Въз основа на изложеното по-горе, предлагам на уважаемите 

членове на Научното жури да приемат материалите по конкурса, да 

ги оценят положително и да предложат гл. ас. д-р Митко Димитров 

Шошев да заеме академичната длъжност „доцент” в област на 

висше образование "Социални, стопански и правни науки", 

професионално направление "Психология" (Специална психология).  

 

Изготвил становището: проф. д.пс.н. .................... 

М. Митевска 

Гр. София  

30.06.2020 г.  

 


