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Рецензия 

 

от доц. д-р Нина Нечева Белова 

за дисертационен труд на тема: 

 

„Социално-педагогически проблеми  

на ресоциализацията на безнадзорни деца“ 

 

За присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ 

по професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на 

възпитанието и дидактика – Социално-педагогическа работа с деца) 

 

Автор на дисертационното изследване: Цветослав Младенов 

Николов 

 

 

І. Основни биографични данни за автора 

 

Цветослав Младенов Николов е асистент по Педагогика 

(Теория та възпитанието и дидактика) в катедра „Социална 

педагогика и социално дело“ към Факултет по начална и 

предучилищна педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“. Участва в 

образователни програми и проекти, свързани със социално-

педагогическа работа с малолетни и непълнолетни и превенция на 

насилието над деца. Интересите му са в сферата на теорията на 

възпитанието, социалната работа с деца, превенция на детското 

девиантно поведение и др. 
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 II. Данни за процедурата 

 Дисертационният труд е обсъден и предложен за защита на 

заседание на катедра „Теория на възпитанието“ – Факултет по педагогика, 

СУ „Св. Климент Охридски“. По решение на Факултетния съвет на 

Факултета по педагогика и със заповед на Ректора на Софийския 

университет, Цветослав Николов е отчислен с право на защита. Не са 

допуснати нарушения по процедураат. 

 

 

IІІ. Характеристика на дисертационния труд 

 

1.Актуалност на темата на дисертационното изследване 

Актуалността на темата е убедително представена в увода на 

дисертацията. Очертани са няколко аспекта на проблема за детската 

безнадзорност, които го правят особено значим. С основание се 

посочва, че някои негативни социални явления като нарастващата 

бедност на голяма част от населението и свързаните с  интензивната 

миграция към големите градове рискове, които са типични за 

съвременната българска действителност, са важна предпоставка за 

увеличаване на детската безнадзорност. Отбелязва се също, че 

противоречията и недобрата координация между институциите, 

работещи по проблемте на децата в риск, и главно разнопосочните 

действия на системата за закрила на детето и системата за 

превантивна и корекционно-възпитателната работа снижават 

ефективността на социалнопедагогическата подкрепа за децата на 

улицата.  
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 Темата е актуална и поради необходимостта от 

синхронизиране на българското и европейското законодателство. 

Авторът основателно твърди, че проблемът, на който е посветен 

трудът, е недостатъчно  изследван в научната литература, което 

прави настоящата дисертация своевременна и значима. За това 

допринася и обстоятелството, че дисертантът се е насочил към 

проучване на съвременни тенденции и методи в областта на 

социалната работа като работа с общности и мобилна социална 

работа. 

 В допълнение трябва да се посочи, че поведенческите девиации 

при децата по принцип имат силен социален резонанс и оказват 

разрушителен ефект върху обществото в бъдеще, тъй като ранната 

криминализация води до проблемно родителство, криминално 

заразяване и повишен виктимогенен риск за бъдещото поколение. 

Този проблем заслужава особено внимание с оглед на 

обстоятелството, че безнадзорните деца са изложени на голям риск 

от криминализиране и виктимизиране, особено като се има предвид 

липсата на достатачно социална и емоционална подкрепа за тях. 

Това прави темата актуална и с оглед на превантивната дейност. 

 

2.Структура и съдържание на дисертационния труд 

Обсъжданата разработка съдържа 255 печатни страници, от които 

246    са основен текст, включващ увод, две глави и заключение. 

Списъкът с източници включва 113 заглавия, от които 106 са на 

кирилица, едно на латиница и шест от интернет. 

 Първа глава съдържа теоретична постановка на изследването. 

Едно от тематичните ядра е свързано с изясняване на същността и 

основните характеристики на социализацията, поведенческите 

отклонения и ресоциализацията. Проследени са и са интерпретирани 
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различни идеи и концепции за същността, механизмите и етапите  на 

социализацията – схващането на Е. Дюркем за природата на 

социалното, съдържаща се в „колективните представи, вярвания и 

чувства“, идеята на Т. Парсънс за особената значимост на ранната 

социализация и теорията на Ж. Пиаже за асимилацията и 

акомодацията като основни механизми на социализацията. 

Отбелязана е руската научна традиция в лицето на Б. Д. Паригин и 

по-конкретно ролята на вътрешните и външни доминанти в процеса 

на психичната промяна, а  също и разбирането за социализацията 

като активно преустройство на обкръжаващия свят и на самия себе 

си. 

 Подробно е разгледан проблемът за съотношението между 

понятията социализация и възпитание, като са анализирани различни 

тези, главно в българската наука. 

 Теоретичната част съдържа анализ на нарушенията в процеса 

на социализацията, който включва обстойно разглеждане на 

различни схващания за понятията девиантно и делинквентно 

поведение, а също и навлизането на нови понятия за означаване на 

тези явления, свързани с различно смислово натоварване и различни 

акценти. 

 В същата глава се разглежда проблема за ресоциализацията 

като продължителен и често противоречиво протичащ процес. 

Изяснена е разликата между понятията безпризорност и 

безнадзорност, анализирани са видовете безнадзорност, както и 

водещите причини за съществуването им. 

 Обстойният анализ и изясняването на основните понятия, 

свързани с детската безнадзорност, показва задълбочено познаване 

на теорията от страна на автора и създава благоприятни 

предпоставки за проведения експеримент. 
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Полезен не само от теоретична, но и от практическа гледна 

точка е социално-педагогическият профил на безнадзорните деца, 

предложен от дисертанта. Това се отнася както за дефинирането на 

категорията „безнадзорни деца“, така и за посочването на основните 

им характеристики, въпреки че някои от тях биха могли да бъдат 

представени по-разгърнато.  

Теоретичната глава съдържа анализ на факторите за 

десоциализация и в частност за безнадзорност на децата, сред които 

като основен фактор основателно е посочено семейството.  

Последният параграф на първа глава е посветен на  

институционалната подкрепа за децата на улицата. Много обстойно 

и акуратно са разгледани международната и националната 

нормативна уредба,  адимнистративната рамка на системата за 

закрила на детето и на системата за превантивна и корекционно-

възпитателна дейност, координационните механизми за 

взаимодействие, социалните услуги и институции. Подробно е 

анализирана работата с общност и  мобилната социална работа с 

безднадзорни деца, като са изложени нейните принципи – 

цялостност, работа с отношение, застъпничество и ориентация към 

ресурсите, ориентация към нуждите и взимане на решения и др.  

 

Втора глава представя процедурата и резултатите от 

емпиричното изследване. Постановката и инструментариума на 

изследването са умело подготвени и са доказателство за висок 

професионализъм от страна на автора. Осъществено е анкетно 

проучване, целящо да се идентифицират типичните нагласи и 

позиции на социални работници и педагози относно базисните 

условия  и фактори при работа с общности за ресоциализация на 

безнадзорин деца. Проучването е проведено с 93 специалисти от 13 
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града в страната. Изследвани са представители на помагащи 

професии, работещи в различни институции – Кризисен център, 

Приют, Център за настаняване от семеен тип и др. Шестте 

показатели и съответните индикатори са формулирани много 

прецизно и логично, като са изведени и необходимите корелационни 

отношения. Резултатите от изследването са задълбочнено 

анализирани и убедително представени в таблици и диаграми. В 

резултат от анализа на резултатите от анкетното проучване авторът е 

формулирал редица нерешени проблеми, които намаляват 

ефективността на социално-педагогическата подкрепа. 

В допълнение на основното емпирично изследване са 

представени два случая на проектна работа в подкрепа на деца в 

риск. Първият представен проект „Да върнем децата в училище“ се 

отнася за реинтеграция на  деца - роми от гр. Самоков, отпаднали от 

училище. Целта на проекта е връщането им в клас и превенция на 

повторното им отпадане чрез прилагането на програма за 

наваксващо обучение, съобразено със спецификата на обучаваните, 

представляващи обект с голям диапазон – деца от 8 до 18 г. и млади 

майки до 20 г. Целевата група включва деца, отпаднали от училище, 

техни родители и членове на педагогическия екип в училището. 

Реализирането на проекта е свързано с иследователска работа, 

насочена към по-задълбочено проучване и по-точна оценка на 

проблема, както  и към установяване на ефективността на 

програмата. 

 

Вторият проект - „Достоен живот за децата на Добрич“, е 

свързан с разкриването на комплекс от социални услуги Център за 

обществена подкрепа, включващ Дневен център, Семейно 

консултиране  и Мобилна социална работа. 
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Обстойно е разгледана същността на услугите, както и целите, 

свързани с тях. Поставен е силен акцент върху възможностите за 

използване на ресурсите на общността, мобилната социална работа и 

др. Направен е подробен анализ на проектната дейност и много на 

брой, логично обосновани изводи, потвърждаващи хипотезата на 

изследването . 

Дисертационният труд завършва със заключение, в което е 

посочена нуждата от промяна в подхода към безнадзорните деца, 

която според автора трябва да се осъществи в две главни насоки. 

Първата от тях е засилване на тенденцията към реинтеграция на 

детето в семейството или настаняване в алтернативна грижа  при 

условия, близки до семейните. Втората предполага пренасочване на 

усилията към маргиналните общности, в които се генерират 

факторите за безнадзорност, като съществена роля се отделя на 

мобилната социална работа. Това предполага социалната работа да 

се фокусира главно към общността. 

 

 

ІІІ.Основни бележки, препоръки и въпроси към автора 

 

Анализът на факторите за десоциализация и в частност за 

безнадзорност би могъл да бъде по-пространен и по-задълбочен. 

Изброените фактори са разнопорядкови, не е посочена връзката им 

със сферите, в които се генерират. На места при разсъжденията, 

свързани с тях, се срещат доста общи, очевидни констатации, 

недостатъчно подкрепени с нужните аргументи.  

Например такова изключително тревожно явление като 

употребата на наркотици, което е често срещано при безнадзорните, 

само е споменато сред факторите - с. 41. На същата страница се 
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споменават и други зависимости, без обаче да се посочи какви са те. 

Обръщам внимание на този пропуск, тъй като съществуват 

изследвания, които недусмислено доказват ролята на зависимостите 

за криминализирането и виктимизирането на безнадзорни деца, 

включително и за обвързването им с организирани престъпни 

структури, занимаващи се с различни видове трафик. Този проблем 

заслужава повече внимание и с оглед на прогнозата за развитието на 

детското девиантно поведение, а също и на превенцията, особено 

като се вземат под внимание данните на с. 99, според които 

употребата на наркотици е единствената противообществена проява, 

при която има нарастване, а също и твърдението на експертите, 

посочено от автора, че зависимостта от дрогата е най-утежняващия 

фактор за ресоциализация – с. 109. 

От прецизиране се нуждае и вярното като цяло твърдение, че 

„употребата на алкохол от родителите и/ или децата е един от най-

устойчивите криминогенни фактори“ - с.41. Нужно е да се уточни 

обаче, дали става дума за употреба или за злоупотреба, тъй като тази 

дребна на пръв поглед подробност може да доведе до сериозна 

разлика в изводите и практическите насоки за ограничаване на 

явлението. 

Ролята на семейството като основен фактор за детската 

безнадзорност също може да се анализира по-задълбочено, главно с 

оглед на кризисните процеси в обществото, водещи до тежки 

фрустрации и агресия, пренасочена към деца, от една страна, и на 

вътрешно присъщите на някои типове семейства особености, от 

друга. 

 Известни възражения буди твърдението, че „улицата изгражда 

чувство за взаимопомощ и лоялност към другите“, което според 

автора е положителен факт - с. 31. Струва ми се, че за взаимопомощ 
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и лоялност може да се говори по изключение. Много по-често  става 

дума за страх, стремеж за оцеляване, а в определени случаи за 

подчинение на лидери и правила в йерархични структури. Известно е 

например, че децата на улицата често биват използвани за пласиране 

на дрога, което предполага заплахи и подчинение от тяхна страна. 

Към подчинение предразполага и агресията  от страна на по-големи 

деца или възрастни. От значение за проявите на известна 

солидарност между децата на улицата е и антипатия към системата 

за противодействие на престъпността.  

От друга страна, стремежът към групиране е типичен за децата, 

главно за непълнолетните, при което, както отбелязва авторът на с. 

42, „групата определя правила за поведение, с които членовете 

трябва да се съобразяват“. Логично е естествената склонност към 

групиране да се прояви още по-силно в трудни ситуации, в каквито 

безнадзорните често се намират. 

От уточняване се нуждае твърдението на автора за 

„психотипологията“ на безнадзорното дете, която „съчетава 

характеристики, свързани както с рисковете, на които детето е 

изложено на улицата, така и с липсата на възможности за 

осъществяване и поддържане на нормални социални контакти“ - с. 

34. Недостатъчно е изяснено и аргуменитрано обаче, какви са тези 

характеристики. 

На с. 35 се посочва, че „данните ясно подчертават ролята на 

семейството за възникване на девиации у децата“. Правилната сама 

по себе си теза, относно ролята на семейството в случая звучи 

неубедително поради сравнително малките стойности и съответно 

проценти на родители, злоупотребяващи с алкохол и употребяващи 

наркотици – 0,04%, разведени 19% и с криминални прояви – 20,1%.  
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На с.108 се твърди, че сред най-типичните правонарушения на 

безнадзорните деца са кражбите, просията, грабежите, 

проституцията и употребата на упойващи вещества, но последното 

не е правонарушение. 

Прави впечатление, че използваната литература, включва 113 

източника, от които само един на латиница. Проблеми, свързани с 

безнадзорни деца, опит в работата с тях и съответната литература 

съществуват обаче главно в САЩ и макар и в значително по-малка 

степен в Западна Европа. Трябва да се отбележи също, че немалка 

част от използваната литература е от преди 20 и повече години, 

което е разбираемо и оправдано, доколкото става дума за водещи 

автори и за позоваването на тях при изясняването на теоретични 

проблеми, свързани главно с понятията социализация, възпитание, 

ресоциализация и др. Що се отнася обаче до съвременните 

тенденции в областта на социалната работа, логично е авторът да се 

позове на съвременни схващания на изследователи и практици, 

включително чуждестранни, от държави с повече опит в работата по 

темата. 

Бих препоръчала на автора да се насочи и към изследвания от 

други области – напр. криминология и социология, които биха 

разширили хоризонта на неговите търсения, особено като се има 

предвид правилния извод, направен от него, че социалната работа и 

превенцията трябва да се насочат главно към маргиналните 

общности и „джобовете на бедността“, които са източник на 

криминогенни и виктимогенни фактори. 

Направените бележки и препоръки не омаловажават 

значителните достоинства на труда и са насочени предимно към 

подпомагане бъдещата работа на докторанта. 
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 ІV.Приносни моменти на дисертационния труд 

 

Формулираните от автора приноси на дисертационния  труд 

вярно отразяват постигнатото както в областта на теорията, така и в 

практико - приложен план.   Установяването на проблемите, с които 

се сблъскват специалистите, работещи с безнадзорни деца,  

определянето на проблемните зони и потенциалните възможности в 

работата  с общности и мобилната социална работа са съществена 

предпоставка  за повишаване на ефекта от превенцията и за успешна 

ресоциализация на безнадзорни деца. 
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V.  Оценка на автореферата и публикациите на автора 

 

Авторефератът е подготвен в съответствие с изискванията за 

представяне на основните идеи в дисертацията. Представени са 

структурата на труда, достигнатите обощения и изводи, 

формулирани са приносните моменти. 

Авторът на дисертацията е представил идеите си в четири 

научни публикации, поместени в сборници и Годишници на СУ „Св. 

Климент Охридски“, което дава възможност за популяризирането им 

сред специалисти по проблемите, свързани с дисертацията. 

 

 

VІ. Заключение 

 

В заключение трябва да се посочи, че предложеният 

дисертационен труд представлява безспорно достижение и сериозен 

принос в областта на теорията, като едновременно с това има и 

значителна практическа стойност. Предпоставка за това е както 

изборът на темата, така и сполучливата й реализация, свързана с 

широката обща и специална култура на автора и неговите 

изследователски възможности. 

Дисертационният труд „Социално-педагогически проблеми на 

ресоциализацията на безнадзорни деца“ отговаря на изискванията за 

подобен вид разработки,  заложени в Закона за развитие на 

академичния състав в Република България, Правилника за 

прилагането му и Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. 
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Климент Охридски“. С оглед на това и предвид изброените 

достойнства на труда, предлагам на членовете на уважаемото научно 

жури да присъди на Цветослав Николов образователната и научна 

степен „Доктор“ по професионално направление 1.2. Педагогика 

(Теория на възпитанието и дидактика – Социално-педагогическа 

работа с деца). 

 

София    Автор на рецензията: ........................ 

17.02 2015        /доц д-р Н.ина Белова/ 

 


