
С Т А Н О В И Щ Е 

от доц. д-р Елена Стоянова Събева, 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” 

e-mail: elena_sabev@yahoo.de 

 

за дисертационен труд на тема:  

 

„СЪВРЕМЕННИ МОДЕЛИ НА СОЦИАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ И РАБОТА СЪС 

СЕМЕЙСТВОТО”,  

за присъждане на образователна и научна степен „ДОКТОР“ 

 в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.2. Педагогика /Социална педагогика/, 

 

разработен от  Деян Недялков Делчев 

 

Научен ръководител: Проф. д.п.н. Клавдия Василева Сапунджиева 

 

 

1. Общи сведения за дисертационния труд 

Представената за защита дисертация е с обем от 209 страници, включваща три глави и 

едно приложение. Предметно-логическата структура на съдържанието позволява всяка глава 

да носи своята специфична информация по посока решаването на определена задача от 

изследването.  Впечатление прави използваната чуждоезикова литература, от общо 254 

заглавия -123 на латиница.  

Дисертацията предлага теоретико-емпирично изследване с доминираща теоретична 

част, което е в съответствие с изследователската цел „да се предложи адаптирана теоретична 

система от подходи за работа със семействата в България”. Още в увода авторът 

аргументирано заявява изследователските си цели да проучи и представи съвременни 

теории, модели и практики на социално-педагогическа работа със семейството, с което да 

улесни прилагатето им в български условия. Тези намерения са конкретизирани в дизайна на 

изследването /задачи, хипотеза, обект и предмет на изследването, които са дефинирани ясно 

и точно, позволяващи на докторанта да разгърне и да докаже тезата си, както и нейната 

социална и педагогическа значимост. Като структура и съдържание, дисертацията отговаря 

на  изискванията за оформяне на научен труд за ОКС „доктор”.  

 

2. Актуалност  на разработвания в дисертационния труд проблем в научен и 

научно-приложен аспект 

Проблемът, който поставя Деян Делчев може да се определи като трайно-иновативен, 

търсещ актуализирана визия на традиционната тема за работата със семейството, но в 

корелация с характерните за съвременното общество процеси на урбанизация и 

дигитализация. Това е основание дисертационният труд като проблематика да се ситуира 

успешно в научното пространство, запълвайки някои празни полета относно стратегията за 

посредничество между семейството и социалните интитуции. В разработката се подчертава 

предимството на моделния подход като необходим инструмент за социална работа с оглед 

комплексността на социалната проблематика.  

3. Степен на познаване на проблема и творческа интерпретация на научните 

концепции, свързани с него 

Теоретичната част, която е съсредоточена основно в първа и втора глава на 

дисертацията, разкрива способността на докторанта да концептуализира голямото 

разнообразие от идеи и теоретични постановки за социалните модели и моделите на 



социално възпитание. Прилагайки дедуктивния подход /от периферията към конкретното 

поле на работа със семейството/, Делчев логически систематизира информацията за 

същността на понятието „модел”, спецификата на социалните модели и моделите на 

социално възпитание. Теоретичното проучване на социалните модели е направено 

целенасочено, разгърнато и многоаспектно с открояване на тематичните акценти: 

социологичен, симулативен, креативен и синергичен. Проличават уменията на докторанта да 

интегрира познанията си от различни научни сфери: философия, теология, социология, 

психология и педагогика, както и да съотнася моделите към спецификата на социална 

работа. Всичко това потвърждава задълбочената теоретична подготовка на докторанта и 

високата му степен на информираност.  Оценявайки значимостта на холистичния  подход, 

Делчев заключава, че комбинирането и синергичното изполване на няколко модела може да 

се окаже мощен инструмент за ефективна социална намеса. Изведените и систематизирани 

теоретични постановки за социалното възпитание и класифицирането на моделите на 

социално възпитание, както и тези за социална работа са реална възможност за обогатяване 

на социално-педагогическия инструментариум. 

Във втора глава се предлага голямо разнообразие от модели на социално възпитание, 

които се третират в контекста на работата със семейството /тройният модел: адаптивен, 

мобилизиращ, демократичен; здравният модел; моделът на медийната комуникация; модели, 

свързани с обучението и образованието на семействата/. В резултат на много доброто 

познаване на различни авторски постановки, докторантът систематизира и обобщава в 

таблица 18 семейни терапии, техните основатели, характеристики и конкретни техники за 

приложение.  

В трета глава моделите на социално възпитание и социална работа се съотнасят със 

състоянието и проблемите на българските семейства от следосвобожденска България до 

наши дни. Докторантът демонстрира задълбочени познания относно структурно-

функционалните измерения на българските семейства, алтернативните социални услуги и 

програми след 90-те години на 20 век; развитието на социалната педагогика и нейното 

акредитиране, ролята на помощните професии и т.н.  Въз основа на статистическа 

референция от предходни сравнителни изследвания, Делчев очертава проблемната рамка на 

българското семейство, акцентирайки върху проблема за междупоколенческата културна 

дистанция, стимулирана от степента на използване на медийните ресурси. Като възможна 

перспектива за решаване на проблема, докторантът предлага модел за социално-

възпитателна работа със семейството, целящ редуциране на негативите на урбанизация и 

подпомагане адаптацията на семейната институция към вече урбанизираната среда. 

4. Съответствие на избраната методика на изследване с поставената цел и задачи 

на дисертационния труд 

Докторантът демонстрира компетентност и при представяне на методиката, 

организацията и етапите на провеждане на емпиричната процедура. Водещ в дисертационния 

текст е теоретичният анализ и синтез, докато в емпиричното изследване се прилагат две 

методики: методика на извадката, осигуряваща представителност на данните от изследването 

чрез сравнение с други източници и методика на регистрация /стандартното интервю, 

комбинирано с пряка анкета. Последните два метода имат аргументативна и илюстративна 

функция при постигане на изследователската цел. Ясно очертани са параметрите на 

емпиричното изследване. Предложеният модел за социално-педагогическа работа със 

семейството не само отчита органичната взаимозависимост на двата феномена - урбанизация 

и дигитализация, но и социално-културните реалности у нас и мястото на социалната 

педагогика в процеса на активна промяна на параметрите на средата. В тази връзка,  в 

методическия инструментариум за преодоляване на дигиталното разслоение, докторантът 

залага на  дигитализацията на обучението, което да обхване и по-възрастното поколение.  

Считам, че избраният  инструментариум е релевантен на целите на изследването.  



5. Препоръки и бележки 

На фона на постигнатото, ще си позволя да отправя следните препоръки: 

1. С цел по-добрата презентация на резултатите от емпиричното изследване, предлагам 

те да бъдат графично представени, както и всички данни, процентно отразени; 

2. Предвид мащабността на набрания изследователски материал от теоретичното и  

емпирично изследване, бих предложила изводите и заключението да се обособят в 

отделна глава. 

6. Научно-приложни приноси на дисертационния труд 

Съгласна съм със справката за приносните моменти, тъй като тя съответства на 

реалните научни постижения на дисертационния труд. Авторефератът също отразява вярно и 

точно съдържанието на дисертацията. 

Дисертационният труд като краен интелектуален продукт, показва, че докторантът 

притежава задълбочени научни знания и  професионални умения за самостоятелно 

провеждане и представяне на научно изследване. 

Въпрос към докторанта:     В трета глава, параграф 2.3.Теоретико-емпирични 

измерения на предложения модел, механизмите за редуциране на негативите на урбанизация, 

Вие диференцирате на социално-възпитателни и социално-педагогически. Какво е 

различното в съдържанието на тези две определения? 

 

Предлагам на членовете на многоуважаемото научно жури на СУ „Св. Климент 

Охридски“  да присъдят образователната и научна степен „доктор“  в област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика 

/Социална педагогика/ на  Деян Недялков Делчев, предвид изведените постижения и 

резултати от дисертационното изследване. 

 

 

 

28.04.2015 г.                                                              Изготвил становището: 

 гр. Пловдив                                                                                       /доц. д-р Елена Събева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


