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    СТАНОВИЩЕ 
 

за дисертационния труд на Цветослав  Младенов Николов 
на тема:”Социално-педагогически проблеми на ресоциализацията на 
безнадзорни деца”, 
за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в научната 
област „Педагогически науки”, професионално направление 1.2 
„Педагогика”, научна специалност -Теория на възпитанието и дидактика 
(Социално-педагогическа работа с деца ) 

 
От проф. д.п.н. Емилия Миленкова Рангелова, хабилитирана в научна 
област „Педагогически науки”, професионално направление 1.2. 
Педагогика, специалност -Теория на възпитанието и дидактика  
е-mail – erangelova@abv.bg 
 
 
 Предложеният за защита труд е посветен на значим социално-

педагогически проблем – Социално-педагогически проблеми на 

ресоциализацията на безнадзорни деца. Трудът съдържа увод, две глави, 

заключение, приложение, използвана литература. 

 В увода е обоснована значимостта  и необходимостта от изследвания 

проблем. Формулирани са целта, задачите, хипотезата и методиката на 

изследването.  

В първата глава са очертани теоретичните основи на изследвания 

проблем. Въз основа на задълбочен анализ на съществуващи теоретични 

виждания е разкрита същността на понятията „социализация“, 

„ресоциализация“, „десоциализация“. Разработен е социално-

педагогически профил на безнадзорните деца и е разкрита ролята на 

семейството като основен фактор за десоциализация на детето. 

Очертана е националната и международна нормативна уредба, 

свързана с ресоциализацията на безнадзорните деца. Посочени са 

законосъобразните начини за закрила на безнадзорните деца, за 

реализиране на превантивната и корекционно-възпитателната работа с тях. 
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С оглед на това е отделено специално място на феномена „социална 

услуга“. 

Въз основа на анализа на проведени изследвания от отделите 

„Закрила на детето“ и данните на НСИ е разкрито състоянието на детската 

безнадзорност и институционалната подкрепа в Република България. 

Специално внимание е отделено на Центровете за работа с деца на 

улицата; приютите за безнадзорни деца; кризисните центрове за деца, 

пострадали от насилие или жертви на трафик; домовете за временно 

настаняване на малолетни и непълнолетни; домовете за деца, лишени от 

родителска грижа; центровете за настаняване от семеен тип; социално-

педагогическите интернати и възпитателните училища-интернати. 

Анализът на проведени социологически изследвания позволява на 

докторанта да очертае социално-педагогическите проблеми на 

безнадзорните деца. Разкрита е  същността на мобилната социална работа с 

деца като процес и като дейност; практико-приложната работа на терен и в 

център за работа с деца на улицата; мобилната работа с юноши, работата с 

общност. Всичко това докторантът ползва в експерименталната си работа 

Във втората глава са анализирани резултатите от проведеното 

емпирично изследване със специалисти от 13 града , извършващи мобилна 

работа с безнадзорни деца. Разкрити са възможностите на общността за 

работа с безнадзорни деца; отношението на специалистите към работата с 

общност; законодателната и институционална рамка по отношение 

работата с общност; системата на работа с общност.  

Изследването доказва основната идея на хипотезата, че „базисните 

социално-педагогически проблеми на ресоциализацията на безнадзорни 

деца са свързани с ефективността на работата с общности“. 

  Цялостният анализ на дисертационния труд позволява да се очертаят 

и приносите му в педагогическото познание, а именно: 
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 Идентифицирани са проблемните зони и потенциалните 

възможности на работата с общност при оказване на социално-

педагогическа помощ на децата на улицата. 

 Очертани са измеренията и възможностите на мобилната социална 

работа за оказване на ефективна социално-педагогическа помощ на 

безнадзорните деца. 

 Към докторанта имам два въпроса: 

 За какъв модел става дума на стр.5, стр.164 и стр.219? 

 Апробирани ли са в практиката представените проекти в параграф 4 

на втора глава?  

Предлагам при публикуването на доктората: 

 да се прецизира употребата на понятията „капацитет“, “холистична 

подкрепа“ и заглавията на параграф 3 и 4 на втора глава; 

 да се обособи в отделен параграф или глава теоретичният модел на 

изследването. 

 В заключение считам, че представеният за защита дисертационен 

труд отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния 

състав в Република България. Авторефератът отразява съдържанието на 

труда. Посочените публикации са по темата на дисертационния труд. 

Всичко това и очертаните приноси ми дават основание да  предложа 

на уважаемите членове на научното  жури да присъдят на докторанта 

Цветослав Младенов Николов образователната и научна степен 

"доктор" по научната специалност Теория на възпитанието и дидактика 

(Социално-педагогическа работа с деца). 
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