
Р Е Ц Е Н З И Я 

 

ПО КОНКУРСА ЗА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ” 

 

в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1. 

2. Педагогика, научна специалност Логопедия  

 

от проф. дпн Цветанка Луканова Ценова – СУ „Св. Климент Охридски” 

 

Рецензията е изготвена въз основа на Закона за развитие на академичния състав в 

Р България и Правилника за неговото прилагане в СУ „Св. Климент Охридски”. 

Прегледът на документите по обявения конкурс показва, че той се провежда в пълно 

съответствие със законовите разпоредби. Единствен кандидат е гл. ас. д-р Елена 

Кирилова Бояджиева-Делева от Софийския университет, Факултет по науки за 

образованието и изкуствата (ФНОИ), катедра по Логопедия. Анализът на 

документацията по конкурса показва, че тя е представила пълен комплект от 

необходимите документи, на базата на които е извършено оценяването ѝ като кандидат 

за академичната длъжност „доцент”. 

 

 

I. Професионално развитие  

 

Гл. ас. д-р Елена Кирилова Бояджиева-Делева завършва специалност Логопедия в 

СУ „Св. Климент Охридски“ през 2004 г., а в следващите години в същия университет 

придобива степен магистър в две магистърски програми: „Комуникативни нарушения на 

развитието“ и „Кинезитерапия при лица с невросоматични заболявания“. 

Професионалният си път започва като стажант-логопед в Детския център „Св. Мина“, 

София, през 2004 г., а от 2004 до 2009 г. е логопед в 28-мо училище в София. Започва 

работа като асистент по логопедия в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2009 г. и до 2018 

г. заема тази позиция, след което, през 2018 г., е избрана за главен асистент по логопедия. 

След встъпването ѝ на академичното поприще, интересите ѝ се насочват към научно-

изследователските проблеми на логопедията и в периода 2011-2015 г. е докторант към 

катедрата по Специална педагогика и логопедия. Получава научно-образователната 

степен „доктор“ по Специална педагогика – Логопедия след защитата на дисертация на 

тема „Езиково и когнитивно развитие при деца с дизартрия“ – труд с подчертано сложна 

и приносна проблематика.   

Гл. ас. д-р Бояджиева-Делева е работила систематично за професионалното си 

израстване в годините на своя трудов път, повишавайки стъпка по стъпка своята 

компетентност в практически и в научно-приложен аспект. Работата ѝ и трудовият ѝ 

стаж са изцяло в полето на логопедията, свързани са пряко както с логопедичната 

практика, така и с научната дейност и академичната среда, в която тя е изминала пътя на 

естественото израстване с отговорност и всеотдайност. Професионалния си опит е 

придобила, извършвайки преход от практиката към науката, което безспорно е 



допринесло да се оформи като специалист от високо равнище, с широк поглед към 

теоретичните и практическите аспекти на логопедията. 

 

 

II. Преподавателски опит 

 

В процеса на своето академично израстване гл. ас. Елена Бояджиева-Делева е 

придобила значителен преподавателски опит. Понастоящем тя е ангажирана с 

преподаването на редица дисциплини в СУ „Св. Кл. Охридски“ в степен „бакалавър“ и в 

степен „магистър“ по Логопедия. Преобладаващо кандидатката по конкурса е водила 

упражнения, а в последните години е и титуляр на лекционни курсове по дисциплини в 

бакалавърската програма по Логопедия. Преподавани дисциплини: 

• в степен „бакалавър“ по Логопедия – 9 дисциплини; 

• в степен „магистър“ по Логопедия – 6 дисциплини. 

Голяма част от посочените лекционни курсове са обезпечени със собствени 

публикации по съответната тематика посредством нейни монографии, студии, статии и 

доклади, които студентите могат да ползват като учебна литература. Например 

монографията „Говорно, езиково и когнитивно развитие при деца с церебрална 

парализа“ пряко кореспондира с дисциплината „Дизартрични и дисфагични нарушения 

на развитието“ (бакалавър), а монографията „Оромоторна логопедична терапия: 

Теоретични аспекти и практическо приложение“ – и с дисциплините Комуникативни 

нарушения при краниофациални малформации“, „Приложение на лечебния масаж в 

логопедията“ (бакалавър) и др.  

След придобиването на званието „главен асистент“ кандидатката по конкурса 

пряко е участвала в: 

• обучението на над 1000 студенти в бакалавърски и магистърски програми; 

• разработването и актуализирането на учебните планове по специалност 

Логопедия; 

• разработването и актуализирането на учебните програми по водените от нея 

дисциплини; 

• ръководството на студенти за участие с доклади на студентски научни семинари; 

• ръководството на студенти за участие в научни проекти, финансирани от ФНИ 

на Софийския университет и по програмата ERASM;  

• ръководството на държавната практика на студентите от специалност Логопедия 

в степен „бакалавър“ и степен „магистър“; 

• провеждането на текущи изпити и държавни практико-приложни изпити в 

специалност Логопедия. 

Натрупаният преподавателски опит на гл. ас. д-р Бояджиева-Делева се измерва не 

само с количествени, а и с качествени показатели: в своята работа със студентите тя 

прилага разнообразни класически и иновативни методи на преподаване, включително 

чрез дигитални технологии. В нейната преподавателска дейност личи стремежът 

студентите да овладеят както традиционното, непреходното в логопедията, така и 

новото, актуалното, характерното за нашето съвремие.  



Въз основа на горепосочените данни идва изводът, че кандидатката по конкурса 

е работила активно във всички направления на академичната практика и е добила много 

добър преподавателски опит в годините, в които е заемала длъжностите асистент и 

главен асистент, развила е всички необходими умения за боравене със сложната 

преподавателска методология. 

 

 

III. Научно-изследователска и публикационна активност 

 

Общата научна продукция на гл. ас. д-р Елена Бояджиева-Делева включва: 

 

• 1 дисертационен труд (автореферат); 

• 3 монографии – „Оромоторна логопедична терапия: Теоретични аспекти и практическо 

приложение“ 2020 г., „Говорно, езиково и когнитивно развитие при деца с церебрална 

парализа“ 2021 г., „Диагностика на говора и нарушенията му в детска възраст“ 2022 г., 

като третата монография е хабилитационен труд във връзка с текущия конкурс; 

• 3 учебника и учебни помагала – „Сборник формуляри за логопедичната практика: 

Помагало за студенти“ 2015 г., „Помагало с идеи за подкрепа в клас и у дома към 

„Тетрадка за учителя на първи клас“ 2017 г. (в съавторство), „Формуляри в помощ на 

логопедичната практика: Второ преработено и допълнено издание“ 2019 г.; 

• 1 глава от книга на английски език в съавторство, индексирана в Scopus;  

• 3 студии в Годишници на Софийския университет, присъстващи в националния 

референтен списък на НАЦИД; 

• 41 статии, публикувани в списания, сборници и електронни издания, между 

които: 

   22 доклада от научни конференции; 

   5 в съавторство; 

   3 на английски език; 

   20 присъстващи в националния референтен списък на НАЦИД; 

   6 индексирани. 

•  6 други публикации (постери и научно-популярни статии), между които: 

   2 на английски език; 

   2 в съавторство.  

          -------------------  

           58 публикации общо   

 

По конкурса за придобиване на академичната длъжност „доцент ” кандидатката е 

представила следните трудове: 

 

• 1 монография - хабилитационен труд (2022 г.); 

• 2 други монографии (2020 г., 2021 г.); 

• 1 учебно помагало (2019 г.); 

• 1 глава от книга в съавторство, на английски език, индексирана в Scopus;  



• 2 студии в Годишници на Софийския университет, присъстващи в националния 

референтен списък на НАЦИД; 

• 24 статии в списания, сборници и електронни издания, между които: 

   12 доклада от научни конференции; 

   5 в съавторство; 

   3 на английски език; 

   14 присъстващи в националния референтен списък на НАЦИД; 

   6 индексирани. 

• 3 други публикации (постери и научно-популярни статии), между които: 

   2 на английски език; 

   2 в съавторство.  

          -------------------  

           34 публикации по конкурса за доцент   

 

Индексираните публикации от представените по конкурса са общо 7: 

- 1 в Scopus 

- 2 в Web of Science 

- 1 във Винити Ран 

- 3 в EBSCO  

 

Доказателственият материал показва високата научно-изследователска и 

публикационна активност на гл. ас. д-р Елена Бояджиева-Делева. Тя е продължила да 

развива научното си творчество и след като е придобила званието „главен асистент” и 

именно в този период е достигнала своята творческа зрялост. През него се появяват 

трудовете ѝ с най-голяма актуалност и стойност, а публикациите ѝ намират място в 

авторитетни наши и чуждестранни издания. Главна причина за това е натрупаната от нея 

научна компетентност, разширяването на нейните научни интереси, насочването им към 

най-значимите проблеми на логопедията в техните теоретични и практически измерения. 

 Доказателство за това е съдържанието на хабилитационния труд, представен по 

конкурса за академична длъжност „доцент“. Издадената през 2022 г. монография 

„Диагностика на говора и нарушенията му в детска възраст“ е израз на задълбочения 

интерес на кандидатката към един от актуалните и слабо разработени съвременни 

проблеми на логопедията. В нея намират място както естествените етапи на детското 

говорно развитие, така и отклоненията от този процес, които са обект на логопедията. 

Тях авторката представя задълбочено, поставяйки  акцент върху възможностите за 

прецизната им диагностика по психометрични показатели, съобразени със световните 

стандарти. Собствената си авторска визия в тази област д-р Бояджиева-Делева изразява 

чрез създадения от нея стандартизиран тест за орални моторни способности, който е плод 

на дългогодишните ѝ изследвания. Това е изведен по всички изисквания на научната 

стандартизация, иновативен диагностичен инструмент с много висок принос към 

теорията на логопедията и към практиката, ангажирана с деца с тежки говорни 

нарушения. Този труд е единствен, по своему уникален за логопедията. Той може да се 

определи като най-голямото постижение в процеса на развитие на авторката, с което тя 

доказва много високо равнище на професионална компетентност.  



 Съчетанието между знанията на кандидатката в областта на логопедията и в 

областта на кинезитерапията личи и в монографията ѝ „Оромоторна логопедична 

терапия: Теоретични аспекти и практическо приложение“. Тя е насочена към широк кръг 

специалисти и е пряко приложима в практиката, занимаваща се с оромоторна терапия. 

Приносно тук е описанието на взаимовръзката между оромоторните механизми на 

храненето и на говора в онто- и в дизонтогенезата, както и на средствата за преодоляване 

на оромоторната дисфункция, включително специфична система от упражнения – 

миогимнастика. За целите на практиката са създадени протоколи с алгоритми на 

оромоторната терапия, специфицирани за отделните видове патология.  

 Монографията „Говорно, езиково и когнитивно развитие при деца с церебрална 

парализа“ е написана от интердесциплинарни позиции и представлява поглед към най-

тежките проблеми на децата с дизартрия на развитието в специфичните им комбинации, 

според типа на церебралната патология. Основният принос на този труд, който е резултат 

от собствено експериментално проучване, е в изясняването на специфичните 

комбинации между различните видове недостатъчност (говорна, езикова, когнитивна) и 

в обосноваването на необходимостта от  комплексна логопедична терапия.   

 Прави впечатление, че в творчеството на гл. ас. д-р Бояджиева-Делева присъства 

съвсем отчетливо връзката между научната теория и логопедичната практика и това е 

един от най-сериозните ѝ приноси към логопедията. Например в сборника „Формуляри 

в помощ на логопедичната практика“ присъстват бланки и стимулен материал, които са 

базирани на най-актуалните достижения на съвременната логопедия и същевременно са 

пряко приложими към нуждите на практиката.   

В своите трудове кандидатката по конкурса се концентрира главно върху 

говорните нарушения на развитието, като изяснява механизмите на оромоториката, 

оросензориката, говорния и артикулационния праксис, спира се на влиянието на 

езиковото кодиране върху моторното програмиране, на връзката между нарушеното 

говорно развитие и смущенията в храненето, на спецификата на говорната апраксия и пр. 

Авторката предлага и обсъжда множество методи, прилагани в говорната терапия, в 

тяхната взаимовръзка със съответната патология. Езиковите нарушения на развитието 

също не са извън обсега на научните интереси на д-р Бояджиева-Делева: тя ги разглежда 

в контекста на билингвизма и монолингвизма, изследва ги емпирично с оглед на тяхната 

разпознаваемост в прогимназиалния етап на обучение, открива ги в картината на 

аутизма, коментира избора на терапевтични стратегии в работата с деца с езиков 

дефицит. Независимо в кое поле на логопедията е публикацията, е посочена и очертана 

нейната полза спрямо логопедичната диагностика и логопедичната терапия.   

 За публикациите, представени по конкурса, може да се каже, че представляват 

израз на многостранните научни интереси на кандидатката и доказателство за 

достигнатата от нея научно-изследователска зрялост. Тя не се фокусира върху един 

проблем или аспект на логопедията, нейните научни интереси са широко ориентирани, а 

в определен контекст са впечатляващо задълбочени. Съдейки от представения материал, 

обобщено може да се твърди, че научното творчество на гл. ас. д-р Елена Бояджиева-

Делева е значимо по съдържание и иновативно по характер. Оригинални са и приносите, 

които то носи.  

 



 IV. Цитиране 

 

Едно от най-обективните доказателства за професионалната зрялост и приносния 

характер на научното творчество на кандидатката по конкурса за доцент е цитирането на 

нейните трудове в специализирания печат. Справката от отдела по “Библиотечно-

информационно обслужване” на Университетска библиотека при Софийския 

университет “Св. Климент Охридски” показва следното: 

 

Цитирани публикации в световни бази данни 

1. Web of Science Clarivate Analytics – общо  7 цитирания;  

2. Scopus ELSEVIER - 2 цитирания на 1 индексиран документ, h-index: 1  

3. Science Direct – 1 цитиранe 

  

Цитирания, установени от автора – 28 цитирания на 17 труда общо 

  

Цитирания в научни издания, реферирани и индексирани в световни бази данни с научна 

информация или в монографии и колективни томове – 9 бр. 

Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране – 20 бр. 

Цитирания в нереферирани списания с научно рецензиране – 1 бр. 

 

Общо – 30 цитирания по Приложение 12 

 

16 публикации на кандидатката по конкурса са отразени в каталозите на националната 

библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“  

13 публикации са отразени в каталозите на Университетската библиотека „Св. Климент 

Охридски“. 

 

Това равнище на цитируемост на гл. ас. д-р Елена Бояджиева-Делева, както и 

присъствието на името ѝ в престижни издания и значими информационни източници 

като Web of Science, Scopus ELSEVIER и Sciece Direct  потвърждават високата стойност 

на трудовете ѝ.  

 

 Анализът на научната продукция на гл. ас. д-р Елена Бояджиева-Делева показва, 

че тя напълно отговаря на наукометричните показатели за придобиване на 

академичната длъжност „доцент“, въведени от Закона за развитие на академичния 

състав, дори надхвърля изискванията. Например по показател Г, който отразява 

публикационната активност на кандидатите, тя има 517,5 точки при изискване за 200 

точки минимално; по показател Д, свързан с цитиранията, нейните точки са 340 при 

изисквани минимално 50 точки.  

 

 

 

 

 



V. Участие в научни форуми, проекти, редколегии 

 

Както в началото на своята кариера, така и до днес д-р Елена Бояджиева-Делева 

заявява силно присъствие, израз на което са многобройните ѝ участия в научни форуми. 

Публикациите ѝ, оформени след такива участия, показват, че тя е предлагала за дебат в 

професионалната и академичната общност важни научни проблеми и успоредно с това е 

черпела знания и опит от научните форуми. Равносметката показва общо 7 участия в 

научни форуми (конференции, конгреси) в периода от 2018 до 2022 г., от които: 

 

- 3 участия в международни научни форуми със секционни доклади; 

- 1 участие на национален научен форум със секционен доклад; 

- 2 постерни съобщения на международни научни форуми; 

- 1 постерно съобщение на национален научен форум. 

 

В периода 2004-2022 г. д-р Бояджиева-Делева има многобройни участия в 

семинари, сертификационни курсове и обучения за повишаване на квалификацията. 

Общо 19 са участията в научни форуми (конференции, конгреси), от които 12 доклада са 

публикувани като статии в сборници с научно рецензиране и са включени в справката с 

публикационна активност, а останалите 7 участия са отразени в печатен или електронен 

сборник без научно рецензиране или се идентифицират с DOI номер от база данни с 

научна информация (Resesrch Gate). 

Компетенциите на д-р Бояджиева-Делева са основа и за дейността ѝ по 

образователни и научни проекти. Участията ѝ от 2006 г. до 2022 г. в проектна дейност са 

общо 9, в 3 от които е била в качеството си на практик, а в останалите – на учен и лектор-

обучител през периода 2018-2022 г.. Като най-значим следва да се отбележи научно-

изследователският проект по програмата ERASM, осъществен от 2020 г. до 2022 г. 

Следва да се отбележи дългогодишната ѝ работа като академичен наставник по 

образователен проект на МОН. Ръководител е и на Научен проект, финансиран със 

средства, отпуснати целево от държавния бюджет на СУ „Св. Кл. Охридски“ за научни 

изследвания за 2021 г. (ФНИ на СУ). 

 Кандидатката участва активно в живота на академичната общност: координатор е 

на Терапевтичната зала към ФНОИ, член на редакторския борд на сп. Педагогика, член 

на експертна група към НАОА за провеждане на акредитационни процедури в ЮЗУ „Н. 

Рилски“ през 2012 г. и през 2015 г., работи по акредитационни процедури и в СУ „Св. 

Климент Охридски“. Тя е активен член и на професионалната гилдия на логопедите: 

съучредител на Сдружението на частно практикуващите логопеди, член на групата 

Мрежа на доверените логопеди към Асоциация лицево-челюстни аномалии.  

 

 Гл. ас. д-р Бояджиева-Делева създава отлични впечатления не само със своите 

академични, но и със своите личностни качества. Това се потвърждава от 

дългогодишните ми контакти с нея първо като студентка, по-късно като колега, 

съмишленик и съратник в попрището на Логопедията. Безспорни са уменията ѝ за 

вдъхновена работа със студентите, организационните ѝ качества, креативността, 

отговорното ѝ, систематично отношение към работните задачи. Тя работи с лекота в 



екип, проявява толерантност и колегиалност в общите начинания, инициативност и 

ръководни умения. Д-р Бояджиева-Делева е изграден специалист, добре познат за 

логопедичната общност, който обича работата си, неуморно се е развивал и продължава 

да се развива.   

 

Цялостният анализ на представените материали по конкурса води до 

заключението, че гл. ас. д-р Елена Кирилова Бояджиева-Делева е водещ специалист и 

преподавател, уважаван член на академичната общност. Нейната научна продукция, 

преподавателски опит и професионално развитие напълно отговарят на критериите за 

придобиване на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1. 2. Педагогика, научна специалност 

Логопедия. На това основание предлагам на уважаемото Специализирано научно жури 

да ѝ присъди академичната длъжност „доцент“.  

 

 

      3. 11. 2022 г.                                                               ……………………………. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R E V I E W 

 

related to THE COMPETITION for ACADEMIC POSITION "ASSOCIATED 

PROFESSOR" 

 

in the field of higher education 1. Pedagogical sciences, professional field 1. 2. Pedagogy, 

scientific specialty Speech-Language Therapy  

 

author: Prof. Tsvetanka Lukanova Tsenova, DSc - Sofia University “St. Kliment 

Ohridski” 

 

 

The review was prepared on the basis of the Law on the Development of the Academic 

Staff in the Republic of Bulgaria and the Regulations for its Implementation at the Sofia 

University „St. Kliment Ohridski". The review of the documents for the announced competition 

shows that it is being conducted in full compliance with the legal provisions. The only candidate 

is Ch. Assistant Professor Elena Kirilova Boyadzhieva-Deleva, Phd from Sofia University, 

Faculty of Educational Sciences and Arts (FESA), Department of Speech-Language Therapy. 

The analysis of the documentation for the competition shows that she submitted a complete set 

of the necessary documents, on the basis of which she was evaluated as a candidate for the 

academic position of "Associate professor". 

 

 

I. Professional development 

  

Ch. Assistant Professor Elena Kirilova Boyadzhieva-Deleva graduated in Speech-

Language Therapy at SU "St. Kliment Ohridski" in 2004, and in the following years at the same 

university she obtained a master's degree in two master's programs: "Developmental 

communication disorders" and "Kinesitherapy for persons with neurosomatic diseases". She 

began her professional career as an intern-speech therapist at the Children's Center "St. Mina", 

Sofia, in 2004, and from 2004 to 2009 he was a speech therapist at the 28th school in Sofia. She 

started working as an Assistant Professor in Speech-Language Therapy at the University of „St. 

Kliment Ohridski" in 2009 and held this position until 2018, after which, in 2018, she was 

elected Chief Assistant Professor in Speech-Language Therapy. After entering the academic 

field, her interests were directed to the scientific research problems of the Speech-Language 

Therapy and in the period 2011-2015 she was a doctoral student at the Department of Special 

Pedagogy and Speech-Language Therapy. She received the scientific-educational degree "Phd" 

in Special Pedagogy - Speech-Language Therapy after the defense of a dissertation on the topic 

"Language and cognitive development in children with dysarthria" - a work with a markedly 

complex and contributing problem. 

Ch. Assistant Professor Boyadzhieva-Deleva has worked systematically for her 

professional growth over the years of her career, increasing step by step in practical and 

scientific-applied aspects. Her work and work experience are entirely in the field of Speech-

Language Therapy, directly related to both the practice and the scientific and academic 



environment in which she has gone through the activity of natural growth with responsibility 

and dedication. She gained her professional experience by making the transition from practice 

to science, which undoubtedly contributed to shaping him as a highly established specialist with 

a broad view of the theoretical and practical aspects of speech therapy. 

 

 

II. Teaching experience 

 

In the process of his academic growth Ch. Assistant Professor Elena Boyadzhieva-

Deleva has gained considerable teaching experience. Currently, she is engaged in teaching a 

number of disciplines at SU "St. Kl. Ohridski" in the degree of "bachelor" and in the degree of 

"master" in Speech-Language Therapy. The candidate predominantly led exercises, and in 

recent years she also taught lecture courses in disciplines at the Bachelor of Speech-Language 

Therapy. Taught disciplines: 

• in the "bachelor" degree in Speech-Language Therapy - 9 disciplines;  

• in the "master's" degree in Speech-Language Therapy - 6 disciplines. 

A large part of the mentioned lecture courses are equipped with her own publications 

on the relevant topic in the form of monographs, studies, articles and reports, which students 

can use as study literature. For example, the monograph "Speech, Language and Cognitive 

Development in Children with Cerebral Palsy" directly corresponds to the discipline 

"Dysarthric and Dysphagic Developmental Disorders" (bachelor), and the monograph 

"Oromotor Speech Therapy: Theoretical Aspects and Practical Application" - to the disciplines 

Communication disorders in craniofacial malformations", "Application of Therapeutic 

Massage in Speech-Language Therapy"(bachelor) and others. 

After acquiring the title of "Chief Assistant Professor", the candidate participates 

directly in:  

• the training of over 1,000 students in bachelor's and master's programs;  

• developing and updating the study plans for the Speech-Language Therapy s specialty; 

• the development and updating of the study programs in the disciplines supervised by 

her;  

• directing students to participate with reports in student scientific seminars;  

• directing students to participate in scientific projects financed by the SU Research 

Institute and the ERASM program; 

• the management of the state practice of Speech-Language therapist students in the 

"Bachelor's" and "Master's" programs;  

• conducting current exams and state practical-applied exams in the specialty of Speech-

Language Therapy. 

The accumulated teaching experience of Ch. As. Pr. Boyadzhieva-Deleva is measured 

not only by quantitative, but also by qualitative indicators: in her work with students, she applies 

a variety of classical and innovative teaching methods, including through digital technologies. 

Her teaching activity shows her desire for students to master both the traditional, timeless in 

Speech-Language Therapy, and the new, current, characteristic of our time. 

Based on the above data, it can be concluded that the candidate has worked actively in 

all areas of academic practice and has gained very good teaching experience. In the years in 



which she held the positions of Assistant and Chief Assistant, she has developed all the 

necessary skills for handling the complex teaching methodology. 

 

 

II. Scientific research and publication activity  

 

The general scientific output of Ch. Assistant Professor Elena Boyadzhieva-Deleva, Phd 

includes: 

• 1 dissertation (author's abstract);  

• 3 monographs - "Oromotor Speech Therapy: Theoretical Aspects and Practical 

Application" 2020, "Speech, Language and Cognitive Development in Children with Cerebral 

Palsy" 2021, "Diagnosis of Speech and its Disorders in childhood" 2022., with the third 

monograph being a habilitation thesis in connection with the current contest;  

• 3 textbooks and teaching aids - "Compendium of Forms for Speech-Language Therapy 

Practice: „Help for Students" 2015, "Help with Ideas for Support in the Classroom and at Home 

for the "Notebook for the First Grade Teacher" 2017 (co-authored), "Forms to Help Speech-

Language Therapy Practice: Second Revised and Supplemented Edition" 2019;  

• 1 chapter of a co-authored book in English, indexed in Scopus; 

• 3 studies in Yearbooks of Sofia University, present in the national reference list of 

NACID; 

• 41 articles published in journals, anthologies and electronic editions, among which:  

- 22 reports from scientific conferences;  

- 5 in co-authorship;  

- 3 in English;  

- 20 present in the national reference list of NACID;  

- 6 indexed. 

• 6 other publications (posters and popular science articles), including:  

- 2 in English;  

- 2 in co-authorship. 

 

 -------------------  

58 publications in total 

 

In the competition for the acquisition of the academic position "Associate Professor", 

the candidate submitted the following works:  

• 1 monograph - habilitation thesis (2022);  

• 2 other monographs (2020, 2021);  

• 1 study aid (2019);  

• 1 chapter of a co-authored book, in English, indexed in Scopus; 

            • 2 studies in Yearbooks of Sofia University, present in the national reference list of 

NACID;  

• 24 articles in journals, proceedings and electronic editions, among which: 

- 12 reports from scientific conferences;  

- 5 in co-authorship;  



- 3 in English;  

- 14 present in the national reference list of NACID;  

- 6 indexed.  

• 3 other publications (posters and popular science articles), among which:  

- 2 in English;  

- 2 in co-authorship. 

  

-------------------  

34 publications on the competition for Associate professor  

 

There are a total of 7 indexed publications from those presented in the competition: -  

- 1 in Scopus  

- 2 in Web of Science  

- 1 in Vinnity Run  

- 3 in EBSCO 

 

The evidentiary material shows a high scientific research and publication activity of Ch. 

As. Pr. Elena Boyadzhieva-Deleva. She has continued to develop her scientific creativity even 

after she acquired the title of "Chief Assistant Professor" and it was during this period that she 

reached her creative maturity. Through it, her works with the greatest relevance and value 

appear, and her publications find a place in authoritative domestic and foreign editions. The 

main reason for this is the scientific competence she has accumulated, the expansion of her 

scientific interests, her orientation towards the most significant problems of Speech-Language 

Therapy in their theoretical and practical dimensions. 

Proof of this is the content of the habilitation thesis submitted for the competition for 

the academic position of "Associate Professor". The monograph "Diagnosis of Speech and its 

Disorders in Childhood" published in 2022 is an expression of the candidate's deep interest in 

one of the current and poorly developed modern problems of Speech-Language Therapy. It 

includes both the natural stages of children's speech development and deviations from this 

process, which are the subject of Speech-Language Therapy. The author presents them in depth, 

emphasizing the possibilities for their precise diagnosis according to psychometric indicators, 

in accordance with world standards. Dr. Boyadzhieva-Deleva expresses her own author's vision 

in this field through the standardized oral motor test she created, which is the result of her long-

term research. It is made according to all the requirements of scientific standardization, an 

innovative diagnostic tool with a very high contribution to the theory of speech therapy and to 

the practice dealing with children with severe speech disorders. This work is unique, in its own 

way unique to Speech-Language Therapy. It can be defined as the greatest achievement in the 

development of the author, with which she proves a very high level of professional competence. 

The combination of the candidate's knowledge in the field of Speech-Language Therapy 

and in the field of Kinesitherapy is also evident in her monograph "Oromotor Speech Therapy: 

Theoretical Aspects and Practical Application". It is aimed at a wide range of specialists and is 

directly applicable in the practice dealing with oromotor therapy. Contributive here is the 

description of the relationship between the oromotor mechanisms of eating and speech in onto- 

and dysontogenesis, as well as the means to overcome oromotor dysfunction, including a 



specific system of exercises - myogymnastics. For the purposes of practice, protocols with 

algorithms of oromotor therapy, specified for individual types of pathology, have been created. 

The monograph "Speech, Language and Cognitive Development in Children with 

Cerebral Palsy" is written from interdisciplinary positions and represents a view of the most 

severe problems of children with developmental dysarthria in their specific combinations, 

according to the type of cerebral pathology. The main contribution of this work, which is the 

result of an own experimental study, is in clarifying the specific combinations between different 

types of deficiency (speech, language, cognitive) and in substantiating the need for complex 

therapy. 

It is noteworthy that in the work of Ch. As. Dr. Boyadzhieva-Deleva clearly presents 

the connection between scientific theory and Speech-Language Therapy practice, and this is 

one of her most serious contributions to the Speech-Language Therapy. For example, in the 

book "Forms to Help Speech Therapy Practice" there are forms and stimulus material that are 

based on the most current achievements of the modern Speech-Language Therapy and at the 

same time are directly applicable to the needs of the practice. 

In his works, the candidate for the competition focuses mainly on disorders of speech 

development, clarifying the mechanisms of oromotor, orosensory, speech and articulation 

praxis, focusing on the influence of the language coding on motor programming, on the 

relationship between impaired speech development and eating disorders, the specifics of speech 

apraxia, etc. The author proposes and discusses numerous methods applied in speech therapy 

in their relationship with the relevant pathology. Developmental language disorders are also not 

outside the scope of Dr. Boyadzhieva-Deleva's scientific interests: she examines them in the 

context of bilingualism and monolingualism, studies them empirically with a view to 

recognizing them in the junior high school stage of education, discovers them in the picture of 

autism, comments on the choice of therapeutic strategies when working with children with 

language deficits. Regardless of which area of speech therapy the publication is in, its 

usefulness for speech therapy diagnostics and speech therapy is indicated and outlined. 

The publications presented in the competition can be said to be an expression of the 

candidate's multifaceted scientific interests and proof of the scientific research maturity she has 

reached. She does not focus on one problem or aspect of Speech-Language Therapy, her 

research interests are broad-based and, in certain contexts, impressively thorough. Judging from 

the presented material, it can be said in summary that the scientific work of Ch. Assistant 

Professor Elena Boyadzhieva-Deleva is significant in content and innovative in character. The 

contributions it brings are also original. 

 

 

IV. Citation  

 

One of the most objective proofs of the professional maturity and the contributing nature 

of the scientific creativity of the candidate for Associate Professor competition is the citation 

of her works in the specialized press. The report from the Department of "Library and 

Information Services" of the University Library at the Sofia University "St. Kliment Ohridski" 

shows the following: 

 



Cited publications in global databases  

1. Web of Science Clarivate Analytics - 7 citations in total;  

2. Scopus ELSEVIER - 2 citations of 1 indexed document, h-index: 1  

3. Science Direct – 1 citation  

 

Citations established by the author – 28 citations of 17 publications in total 

 

Citations in scientific publications, referenced and indexed in global databases with 

scientific information or in monographs and collective volumes - 9  

Citations in monographs and collective volumes with scientific review - 20  

Citdtions in non-refereed journals with scientific review - 1   

 

Total – 30 citations according to Appendix 12 

 

16 publications of the candidate in the competition are reflected in the catalogs of the 

national library "St. St. Cyril and Methodius", 13 publications are reflected in the catalogs of 

the University Library "St. Kliment Ohridski". 

 

This level of citability of Ch. Assistant Professor Elena Boyadzhieva-Deleva, as well as 

the presence of her name in prestigious publications and important information sources such as 

Web of Science, Scopus ELSEVIER and Sciece Direct confirm the high value of her works. 

 

The analysis of the scientific production of Ch. Assistant Professor Elena Boyadzhieva-

Deleva shows that she fully meets the scientometric indicators for acquiring the academic 

position "Associate Professor", introduced by the Law on the Development of the Academic 

Staff, even exceeding the requirements. For example, according to indicator G, which reflects 

the publication activity of the candidates, she has 517.5 points with a minimum requirement of 

200 points; on indicator D, related to citations, her points are 340 with a minimum of 50 points 

required. 

 

 

V. Participation in scientific forums, projects, editorial boards  

 

As at the beginning of her career, so to this day, Dr. Elena Boyadzhieva-Deleva asserts 

a strong presence, which is reflected in her numerous participations in scientific forums. Her 

publications, shaped by such engagements, show that she has proposed important scientific 

issues for debate in the professional and academic community and, in parallel, has drawn 

knowledge and experience from scientific forums. The balance sheet shows a total of 7 

participations in scientific forums (conferences, congresses) in the period from 2018 to 2022, 

of which: 

- 3 participations in international scientific forums with sectional reports;  

- 1 participation in a national scientific forum with a sectional report;  

- 2 poster presentations at international scientific forums;  

- 1 poster presentation at a national scientific forum. 



In the period 2004-2022, Dr. Boyadzhieva-Deleva has numerous participations in 

seminars, certification courses and trainings to increase qualifications. A total of 19 are the 

participations in scientific forums (conferences, congresses), of which 12 reports were 

published as articles in peer-reviewed journals and included in the publication activity 

reference, and the remaining 7 participations were reflected in a printed or electronic collection 

without scientific peer-review or are identified by a DOI number from a scientific information 

database (Reesrch Gate). 

The competences of Dr. Boyadzhieva-Deleva are also the basis for her activities in 

educational and scientific projects. Her participation in project activities from 2006 to 2022 is 

a total of 9, in 3 of which she was in the capacity of a practitioner, and in the rest - as a scientist 

and lecturer-trainer during the period 2018-2022. As the most scientific research project under 

the ERASM program, carried out from 2020 to 2022, should be noted. Her long-term work as 

an academic mentor for an educational project of the Ministry of Education should be also 

noted. She is also the head of a Scientific Project, financed with funds allocated specifically 

from the state budget of SU "St. Kl. Ohridski" for scientific research for 2021 (FNI of SU). 

The candidate actively participates in the life of the academic community: she is the 

coordinator of the Therapeutic Hall at the FESA, a member of the editorial board of the Journal 

Pedagogika, a member of the expert group at the NAOA for conducting accreditation 

procedures at the SWU "Neofit Rilski" in 2012 and in 2015, she worked on accreditation 

procedures at SU "St. Kliment Ohridski". She is also an active member of the professional guild 

of speech therapists: co-founder of the Association of Privately Practicing Speech Therapists, 

member of the Network of Trusted Speech Therapists group at the Association of Maxillofacial 

Anomalies. 

 

Ch. Assistant Professor Dr. Boyadzhieva-Deleva creates excellent impressions not only 

with her academic, but also with her personal qualities. This is confirmed by my long-term 

contacts with her, first as a student, later as a colleague and like-minded person in the field of 

Speech-Language Therapy. Her skills for inspired work with students, her organizational 

qualities, her creativity, her responsible, systematic attitude to work tasks are indisputable. She 

works easily in a team, shows tolerance and collegiality in common endeavors, initiative and 

leadership skills. Dr. Boyadzhieva-Deleva is a built specialist, well known in the Speech-

Language Therapy community, who loves his work, has tirelessly developed and continues to 

develop her-self. 

 

The overall analysis of the submitted materials for the competition leads to the 

conclusion that Ch. Assistant Professor Elena Kirilova Boyadzhieva-Deleva, Phd, is a leading 

specialist and teacher, a respected member of the academic community. Her scientific output, 

teaching experience and professional development fully meet the criteria for acquiring the 

academic position of "Associate Professor" in the field of higher education 1. Pedagogical 

sciences, professional direction 1. 2. Pedagogy, scientific speciality Speech-Language Therapy. 

On this basis, I propose to the respectable Specialized Scientific Jury to award her the academic 

position of " Associate Professor". 

 

November 3, 2022                                                  ………………………………. 


		2022-11-03T16:14:58+0200
	Cvetanka Cenova


		2022-11-03T16:16:02+0200
	Cvetanka Cenova




