
 1 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА 

КАТЕДРА „СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА И СОЦИАЛНО ДЕЛО” 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

От: проф. д.с.н. Михаил Стоянов Мирчев,  

УНСС, катедра „Политология” 

 

Относно: дисертационен труд за присъждане  

на образователна и научна степен „доктор“  

по професионално направление 1.2. Педагогика (Социална педагогика) в Факултет по 

начална и предучилищна педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. 

 

Автор на дисертационния труд: Деян Недялков Делчев 

Тема на дисертационния труд:  Съвременни модели на социално възпитание и работа 

със семейството 

Научен ръководител: проф. д.п.н. Клавдия Сапунджиева 

Основание за представяне на становището: участие в състава на научното жури  

по защита на дисертационния труд  

съгласно Заповед № РД 38-136/04.03.2015 г.  

на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски”. 

 

 

 

1. Информация за дисертанта 

 

Не познавам лично дисертанта и нямам преки впечатления от процеса на неговата 

изследователска работа. Приложената автобиографична справка представя Деян Делчев 

като последователно и целенасочено развиващ се млад изследовател в полето на 

педагогиката. Той е завършил и бакалавърска степен по педагогика, надградил е с 

магистърска програма английска филология с профил „Литература и медии”. А след това 

е избрал да се обучава в докторска програма към Факултет по начална и предучилищна 

педагогика на СУ „Св. Климент Охридски” по професионално направление 1.2. 

Педагогика (Социална педагогика). Обучението е осъществено в редовна форма през 

периода 2012-2015 г. 

Съдейки по датите на започване и завършване на съответните образователни степени 

в автобиографичната справка, очевидно пред нас се разкрива докторант, млад 

изследовател, които умело планира и изпълнява поставените си цели във времето. 

Умението за управление на времето в днешния ден не е за подценяване.  

Приемам настоящия дисертационен труд като общия най-висок резултат от 

придобитото от дисертанта висше образование.   

 

 

2. Обща характеристика на представения дисертационен труд 
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Дисертацията е с общ обем от 213 страници. Съдържанието на дисертацията включва 

увод, три глави, заключение, речник на термините, цитирана литература, библиография 

по темата на дисертацията и приложения.  

В увода авторът прави опит за методическо въведение в дисертационното изследване. 

Посочени и дефинирани са някои от основните елементи от изследавателската 

инфраструктура на научното изследване: цел, задачи, обект, предмет, основни методи, 

„хипотеза по отношение на емпиричната част”.  

 

Формулираните тема и цел на дисертационния труд са безспорно актуални с оглед 

на новозараждащата се тенденция към възвръщане и възраждане на икономическата роля 

и функции на брака и семейството, като фундаментален „неикономически” фактор за 

икономическа модернизация, гражданска рамка и стимул, или пречка и ограничител за 

такава модернизация. 

Целта е представяне на адаптирана теоретична система от подходи за работа със 

семействата в България, „която да отразява статегическата парадигма на социално-

педагогическите дейности в основните им функции на посредник в релацията „семейство-

социални институции” и фасилитатор при мобилизиране потенциала на членовете на 

семейството за разрешаване на проблеми”. Така дисертацията се позиционира на 

границата между теоретичното и практико-приложното поле. 

Тук следва да се подчертае, че това изследователско и творческо поле е в 

съответствие с професионалния опит на Деян Делчев като възпитател в основно училище 

в село Равно поле. Дисертацията е мотивирана от предизвикателствата на социално-

възпитателната работа със семейства в България и от желанието да се предложи 

приложен модел за ефективна семейна перспектива и моделиране на съвременните 

процеси на дигитализация и урбанизация. Също така мотив е стремежът да бъдат 

синтезирани и осмислени „авангардните” постижения в областта на социалното 

възпитание и работа със семейството както и проблемите, пред които то е изправено.  

Липсва, обаче, ясно формулирана теза на дисертационното изследване като начална 

обща теоретична постановка на автора, през чиято призма той прави своето изследване. 

Колкото до хипотезата или хипотезите, те се отнасят за цялостното дисертационно 

изследване, което следва да бъде развито на всички нива от тризвенната структура на 

науката – теоретично, методическо и емпирично. Емпиричното изследване е само един от 

начините за проверка на поставените изследователски хипотези. В този ред и предвид 

темата на изследването и дефинираните цел, задачи, предмет и обект, изследователските 

хипотези следва да са насочени към моделите на социално възпитание и социална работа 

със семейството, приложимостта и ефективността им в българската социална среда и др. В 

изложението на дисертацията има загатнати подобни нюанси.  

 

Съдържанието на дисертацията е разгърнато в три глави, представени в резюме в 

увода.  

В първа глава се дефинира понятието „модел” като социално-епистемологичен 

феномен. Целта е да се маркира теоретичния контекст, в който се разгръщат теоретичните 

модели на социално възпитание. 

Във втора глава на дисертацията се прави опит хронологично да се проследи 

историческото развитие на моделите за работа със семейството. И като се посочват 

техните надграждания да се представят и новопоявилите се оригинални съвременни 

модели на социално възпитание и работа със семейството. 

Трета глава представя моделите на социално възпитание и работа със семейството в 

България, като започва със състоянието и проблемите пред българското семейство в 

процеса на социалното възпитание. В тази част е проследено историческото развитие на 

семейната социално-педагогическа работа в България и на тази база е потърсена от автора 
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ефективна възможна семейна перспектива. Тук авторът представя своето виждане за 

модел за социална работа със семействата в България днес.  

Заключението на дисертацията представя в резюме основните резултати от 

извършената научноизследователска работа.  

 

Тъй като авторът използва така нар. Харвардска система за цитиране, тя изисква след 

основното съдържание да бъде дадено точно библиограско описание на използваните 

източници. Това е направено от автора в частта „Цитирана литература”. 

Следва „Библиография по темата на дисертацията”. Твърде често докторантите и 

младите изследователи оформят такъв раздел „Библиография” в края на изследванията си. 

Но библиграфията е особен научен жанр, който предполага самостоятелно изследване и 

изчерпателно описание на всичката научна литература по дадена тема. В този случай и в 

други подобни е по-точно да се употребява „Цитирана и използвана литература”. 

В библиографията по темата на дисертацията са включени 255 заглавия – от които 

132 са на кирилица и 123 на латиница.  

 

 

3. Оценка на получените научни и приложни резултати 

 

Постановената от докторанта теоретико-методическа рамка на изследването 

предполага постигане на научни и приложни резултати. Докторантът е осъществил  и 

самостоятелно емпирично изследване, което само по себе си води до определени 

резултати.  

В теоретичната част на дисертацията са селектирани и представени основни модели за 

социално възпитание. Направена е авторова класификация на подбраните модели. На тази 

основа са изведени моделите, които касаят конкретното изследване – тези за социално 

възпитание и работа със семейството, които според автора са приложими в съвременната 

семейна и социална среда.  

На следващо ниво като своеобразно постижение бих отбелязал разработения 

приложен модел за развитие на семейната социално-педагогическа работа в България (стр. 

168).  Посочени са основните насоки на модела, преследваните цели и очакваните 

резултати. Анализирани са предизвикателствата, пред които се изправя социалната 

педагогика като теория и практика в контекста на българските условия.  

Оценявам положително и теоретико-емпиричните основания в подкрепа на 

необходимостта от разширяване и адекватно специализиране в приложната сфера на 

социалните специалисти, работещи със семействата в България. 

 

Докторантът е планирал и провел самостоятелно емпирично изследване, за да провери 

въздействието на два, според него, основни фактора, формиращи съвременната социална 

и семейна среда – урбанизация и дигитално разслояване. Авторът предлага обстойна 

аргументация на решението си да концентрира изследователската си програма именно 

върху тези два фактора. Въз основа на резултатите от емпиричното изследване, 

докторантът формира и базовите колони на предлагания модел за социална работа със 

семействата днес.  

 

От гледна точка на социолог, не мога да остана безразличен към някои 

терминологични и методически обърквания, които забелязвам както в програмата на 

емпиричното изследване, така и при представянето и интерпретацията на резултатите. 

Вземам предвид факта, че предложената дисертация не е в професионално направление 

„Социология, антропология и науки за културата”, където методически издържаното 

провеждане на собствени социологически емпирични изследвания е основно 
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задължително изискване. В настоящата дисертация приемам опита за емпирично 

изследване като пожелателен и изпълнен съобразно неспециализираната подготовка на 

докторанта.  

  

4. Оценка на научните и научно-приложни приноси 

 

Самооценката на автора за научни приноси е представена на 39 стр. от автореферата. 

Приемам направената самооценка, доколкото работата действително представя 

изследване на теоретичните концепции за социално-педагогическа работа със семейството 

(принос 1), европейски и американски социални модели  (принос 2), теоретико-емпирични 

основания в подкрепа на необходимостта от  допълнителна специализация на социалните 

работници, работещи със семействата у нас (принос 3). 

Но, отново характерно за повечето докторанти, забелязвам известно объркване в 

разбирането за научен и научно-приложен принос и научен и научно-приложен резултат. 

Резултат е онова, което изследователят достига в хода на изследването си, а принос – 

онова, с което обогатява науката. Не всеки резултат е принос! Тази честа грешка у 

докторантите, ме кара все по-убедено да мисля, че е необходима специализирана 

методологическа подготовка на младите изследователи. В университети, където такава 

подготовка се предоставя, значително намалява объркването между принос и резултат.  

Предвид факта, че настоящото дисертационно изследване  има своите приносни 

моменти, бих помолил докторанта, в рамките на своята публична защита да формулира 

ясно приносите на своето изследване. С какво то обогатява науката?  

 

 

5. Оценка на публикациите по дисертацията 

 

В автореферата е посочен списък с публикациите по темата на дисертационния труд – 

общо 2 публикации. Съдейки по заглавията им, те са по темата на дисертационното 

изследване, с което приемам, че законовото изискване е изпълнено от докторанта. 

На членовете на журито не са предоставени копия от тези публикации. Следователно, 

не бих могъл да се произнеса относно тяхното качество.  

 

 

6. Оценка на автореферата 

 

Предложеният автореферат представлява разширено резюме на дисертационния труд. 

Представени са теоретико-методическите основания на изследването, направено е 

съдържателно резюме на отделните глави от дисертацията. Обособени са резултатите от 

дисертационното изследване. Това е най-често използваната структура за разработване на 

автореферат на кандидатска дисертация и считам, че и в случая авторът се е справил 

подобаващо добре със задачата.  

Бих отбелязал, че текстът е добре оформен и авторефератът като цяло е технически 

професионално изработен.  

 

 

7. Критични бележки, препоръки и въпроси 

 

Препоръките ми към автора са на следните няколко нива. На теоретично ниво, когато 

прави обзор на известните му теоретични модели и постановки, бих насърчил автора да 

прояви повече критичност както при селекцията на модели, върху които изгражда 

изследването си, така и по отношение на всеки един от представените модели. Липсва 
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аргументираното авторово становище. Разбира се, подобна забележка може да се отправи 

към повечето така нар. „малки дисертации”, доколкото критичното възприятие и научната 

смелост да критикуваш се развиват в повечето случаи след защитата на първата 

дисертация, ако докторантът продължи с научната кариера.  

 

На методическо ниво, вече отбелязах някои проблеми с основни елементи от 

инфраструктурата на дисертационното изследване – теза, хипотеза. Бих препоръчал на 

докторанта да започне следващото си изследване след обстойна научно-методическа 

консултация и тренинг, за да компенсира слабостите в досегашната си работа.  

И на емпирично ниво категорично препоръчвам да се възлага провеждането на 

емпирично изследване на специалисти изследователи или да се прави под консултация на 

екип от изследователи-емпирици с опит. 

 

Въз основа на впечатленията си от представената дисертация, моля докторантът да 

формулира ясно приносите на своето изследване в рамките на публичната защита. Ако 

съумее да направи това, то значи, че е осъзнал в достатъчна степен методическите 

пропуски в дисертационното си изследване.  

 

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Въпреки посочените някои недостатъци на представения дисертационен труд, 

считам, че той покрива минималните изисквания за дисертация с авторски принос. 

Особено ако се отчете, че той е плод на мотивацията и труда на човек от практиката 

и е насочен към инструменталното оптимизиране на тази практика.   

Предлагам на уважаемото научно жури да гласува ЗА присъждане на 

образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. 

Педагогика на Деян  Недялков Делчев. 

 

 

 

Дата / място    Подпис: ……………………… 

30 май 2015, София    проф. д.с.н. Михаил Мирчев 

 

 

 

 

 


