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I. Актуалност на темата и структуриране на разработката й 

Дисертацията на Цветослав Николов е посветен на актуална и значима тема – 

ресоциализацията на безнадзорните деца – особено явление и обект на социална 

и социално-педагогическа работа в годините на прехода в България.  Трудът е в 

обем от 244 стр. основен текст и 8 стр. приложения. Преди Литературата, която 

включва 113 източника, са Приносите на дисертационното изследване и 

Декларацията за оригиналност. Същинската част е структурирана в Увод, две 

Глави, Заключение. Първа глава представя теоретичната постановка на 

изследването и е разгърната в 7 параграфа със съответни точки и подточки към 

тях, а Втора глава – емпиричното изследване, с 4 параграфа и 8 точки. 

 

II. Съдържание на дисертационния труд – оценъчна характеристика 

Уводът започва с логически добре очертана концептуална схема, която 

защитава актуалността на темата: синтезирано представяне на явлението детска 

безнадзорност, на законодателните и институционални реакции спрямо него и 

на същността на проблемите в работата с децата от улицата. Следва очертаване 

на цел, 5 задачи, обект, предмет, хипотеза, която макар и малко тежка, е 

защитена в емпиричното изследване, и методика на изследването, включваща 

два типа методи, с акцент в представянето на емпиричното. 
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Логическата подредба в Първа глава тръгва от характеристика на 

социално-педагогическите процеси и настъпващите в тях поведенчески 

отклонения като явления, както и характеристиките на безнадзорните деца, за 

чието съществуване основно в комплекса от фактори на десоциализацията е 

дисфункционалното семейство. Следва обстойно представяне на 

институционалната подкрепа на тези безнадзорни деца – нормативна уредба, 

административна рамка, механизми и мерки, социални услуги и институции – с 

отчитане и на корекционно-възпитателния, и на социалния аспект. В избора си 

на логическа проблемна хронология при анализа докторантът се е спрял по-

нататък на представяне на актуалното състояние на явленията и процесите от 

първите три параграфа, както и на социално-педагогическите проблеми, за да 

завърши със специфичните измерения на две от най-приложимите за 

безнадзорните деца направления на дейност – мобилната социална работа и 

работата с общност. 

В структурно и съдържателно отношение компонентите на тази глава се 

отличават с ясна и адекватна последователност и взаимосвързаност, анализът е 

разгърнат оптимално по всички съществени елементи на проблема в неговия 

теоретичен и приложен аспект. Текстът е композиран с ясно очертаване на 

основните смислови акценти, с подходящо онагледяване, на места с извеждане 

на заключителни обобщения и логически връзки между параграфите – като 

напр. тези в края на §5, където въз основа на проблемите и потребностите на 

децата в риск се формулират насоки за работа с тях. 

Отделни параграфи – §6 и §7 са посветени на две специфични 

направления в работата с безнадзорни деца, включени и в приносните моменти 

на дисертацията – мобилната социална работа и работата с общност. Мобилната 

социална работа е представена както в нейната концептуална рамка и в 4-те й 

взаимосвързани форми, разгърнато по опита на Международното дружество за 

мобилна работа с юноши ISMO, така и с оглед приложението й у нас. В 



3 
 

разнобразието от наши и чуждестранни източници, резонен е въпросът към 

дисертанта: как би уточнил разбирането дали мобилната социална работа е 

метод или концепция? 

Закономерно от работата с общност, като един от четирите елемента на 

дотук разгледаната мобилна социална работа, дисертантът преминава към 

разгръщане на нейния анализ вече в по-широк контекст – работата с общност 

като направление на социално-педагогическата работа изобщо; видяна и в 

спецификата й по отношение на децата в риск; с извеждане и на нейните 

перспективи – с акцент върху български автори, документи и практика. Така 

аргументиран е преходът към следващата глава от дисертацията, където 

Цветослав Николов представя емпиричното си изследване именно с фокус 

върху „работата с общности при ресоциализационни програми и проекти за 

безнадзорни деца“ (с. 161). 

Тази втора глава започва с представяне на целта и задачите на 

емпиричното изследване, вкл. във връзка с хипотезата от увода, след което в 

самостоятелен параграф се обособява т. нар. организация на изследването. 

Подробно описани и онагледени са характеристиките на извадката и модела на 

изследването с неговите 6 показателя и съответстващи им критерии, както и 

начинът на обработка на резултатите.  

Като цяло втората глава се отличава със стройна структура, прегледност в 

триадата фактология – анализ – онагледяване, с адекватност и логическа 

свързаност. Стилът е висок, анализът на данните и интерпретациите са 

детайлни, прецизни, задълбочени, аргументирани. От данните се извеждат и 

състоянието, и проблемите, а от там логически и насоките за преодоляването 

им. Остава въпросът за местоживеенето на респондентите като по-маловажно от 

тяхната месторабота при въпросите за познаване на служебния район, 

контингент и ресурси; както и за обвързването в анализа на стажа им с това 

познаване. 
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Най-подробно дисертантът се е спрял на резултатите от анкетното си 

проучване чрез частично стандартизиран въпросник (приложение №3), в който 

4/5 от въпросите са обвързани с 6-те конструирани показатели и общо 18 

индикатори към тях. Анализът по показателите оформя и структурата на §2, 

което намирам за много удачен вариант при ориентацията в многообразието от 

техните индикатори. Отговорите са представени не само в тяхното 

статистическо измерение, а с корелации помежду им, с интерпретации, с 

извеждане на представителните отворени мнения и коментари на респондентите 

и със заключения по отделните части. Онагледяването с табличното 

изображение на модела на емпиричното изследване в Приложение №2, както и в 

текста с разнообразни по вид графични изображения – общо 55 фигури, не само 

подкрепя допълнително анализа на резултатите, а и е още едно свидетелство за  

сериозното отношение на дисертанта към представянето на своето изследване. 

Сполучливо е и обособяването в самостоятелен параграф - §3 – на обобщения 

анализ и интерпретация по цялостното проучване, където се извеждат 

концептуално: изводи в контекста на хипотезата и проблеми с влияние върху 

ефективността на социлно-педагогическата подкрепа. 

  Към анкетното проучване докторантът е добавил и „анализ на случай“, 

всъщност представяне на 2 случая на проектна работа, което донякъде 

обогатява инструментариума, който би останал проблематичен само с анкета. 

Удачно е решен анализът да е по онези показатели и индикатори от анкетното 

проучване, които са релевантни тук, но все пак остава недостатъчно 

аргументиран в контекста на темата изборът точно на тези два проекта. 

В Заключението са синтезирани успешно концептуални постановки от 

теоретичното и емпиричното изследване, с препратка към хипотезата, както и 

важни според докторанта препоръки  и въпроси за допълнително развиване.  

 

III. Приноси на дисертационния труд: 
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Очертани са 4 основни приноса на дисертационното изследване. Фокусът е 

върху детската безнадзорност, работата с общност и мобилната социална 

работа, както и върху възможностите за интегриране на познанието в 

планирането на програмна и проектна дейност по ресоциализацията на 

безнадзорните деца. В този контекст е следният въпрос към дисертанта: 

Предвид творческата му биография, как би конкретизирал реализацията на 

планирането, организирането и провеждането на такава дейност? 

 

IV. Препоръки: 

Препоръките към дисертационния труд, отправени на катедреното обсъждане 

за насочване към защита, са съобразени в голямата си част, но има все още 

някои: 

1. По отношение формалните характеристики: 

- Още по-прецизно позоваване на източниците, вкл. нормативните документи. 

Наред с научната етика, това би откроило и по-ясно самостоятелния анализ на 

докторанта. 

2. По отношение съдържателните характеристики: 

- Засилване в Първа глава на анализа към по-реферативното представяне на 

информация от документи, както и на дейността в по-пряко свързаните с 

безнадзорните деца институции/услуги (§ 3). Коригиране на 

фактологическата неточност на с. 95 и 103 – 24-часовият престой се отнася не 

за мярката „полицейска закрила“, а за минималния и най-масов срок в 

ДВНМН, респ. и не 15 дни; 

- Изясняване във Втора глава на въпросите: За знака на равенство между 

функцията на детското поведение и неговата причина (с. 191 и др.)? Каква е 

връзката между въпроса за стажа на анкетираните и въпросите за тяхната 

информираност, така че стажът да не е само елемент от „статичния портрет“ 

на респондентите? Кои други проекти, по-пряко насочени към целевата група 
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безнадзорни деца, биха могли да бъдат обект на анализ в контекста на темата 

на дисертацията? 

- В Заключението: бедността и безработицата не са единствените проблеми – 

ценностната система, макар и свързана с тях, заслужава сериозно внимание. 

 

V. Оценка на автореферата и публикациите по темата: 

Авторефератът отговаря на изискванията за синтезирано и адекватно 

отразяване съдържанието на дисертационния труд. Представени са 4 авторски 

публикации по темата на дисертацията – 2 статии и 2 студии в годишници на 

Софийския университет, едната от които приета за печат. Всички те представят 

различни аспекти/направления на работата с безнадзорни деца, което обогатява 

проблематиката, развита в дисертационния труд. 

 

VI. Заключение 

Представеният дисертационнен труд и материалите към него ми дават 

основание да подкрепя положително присъждането на Цветослав Николов на 

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

Педагогика. 

 

Изготвил рецензията: 

03.01.2016        /доц. д-р Т. Манасиева/ 


