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СТАНОВИЩЕ 

 

ОТНОСНО: представения дисертационен труд на докторант Цветослав 
Младенов Николов на тема: „СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

ПРОБЛЕМИ НА РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯТА НА БЕЗНАДЗОРНИ ДЕЦА” 
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в област на 

висшето образование: 1. Педагогически науки; професионално направление 
1.2. Педагогика; научна специалност: Теория на възпитанието и дидактика 

(Социално-педагогическа работа с деца). 
 

 

От доц. д-р Георги Добрев Петров, научна област „Педагогически науки”, 
професионално направление «Педагогика», 

е-mail petrov.g@abv.bg тел. 0878 929 434 
 

 Предложеният за разглеждане дисертационен труд третира актуален 

съвременен социално-педагогически проблем, отнасящ се до социално-

педагогическото подпомагане на част от подрастващите деца на България – 

тези, които са изпаднали поради различни обстоятелства в ситуативна или 

трайна безнадзорност. 

Актуалността произтича и от факта че тази категория деца са 

подложени на редица допълнително стресиращи ги фактори, като 

възможността да станат жертва на сексуално или психическо насилие, на 

склоняване към проституция, кражби и употреба на наркотици. Нерядко сред 

тези деца има случаи на ранни раждания – известни като „деца раждат деца“. 

Тези деца са изложени на опасността от отвличания с цел продажба на 

органи или трафик, с цел склоняване към проституиране. 

Друг факт, подкрепящ актуалността на тази проблематика и 

сполучливият избор на изследователска тема от страна на докторанта е 

отстъплението на държавата в лицето на нейните институции в средата на 90-

те години на 20 век, и до днешни дни, от обхващането на всички деца в 

училище и особено на тези, които са останали без родителски контрол и 

грижи, което е сериозна предпоставка за изпадането им в състояние на 
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безнадзорност, а от там и в ситуирането им като потенциални или реални 

правонарушители. 

Не на последно място следва да се посочи и това, че значителна част от 

безнадзорните деца от раждането, до идентифицирането им като безнадзорни 

не са включвани в процес на социализация. Те са социално изостанали, 

трудно адаптивни, някои от тях – маргинализирали се и перспективността 

пред тях се свежда само до осигуряване на ежедневната прехрана и до 

заплахата да станат жертва на даден вид насилие. 

Представеният от докторанта Цветослав Николов дисертационен труд 

отговаря на методическите изисквания за разработки от подобен тип. 

Дисертацията включва увод, две глави, използвана литература, включваща 

113 източници, от които 106 на кирилица, 1 на латиница и 6 интернет 

източници и 3 приложения в общ обем от 262 стр., като текстуалната част е 

от 245 стр. Приложена е Декларация за оригиналност. В отделно книжно тяло 

е приложен автореферат в обем от 47 стр.. 

За онагледяване на резултатите от теоретичното и емпиричното 

изследване са изготвени 3 схеми, 55 фигури и 5 таблици. Към 

дисертационния труд има приложен Списък на използваните съкращения. 

В увода на дисертационния труд се разкрива актуалността на 

изследваната проблематика и научните инструменти, необходими за неговото 

осъществяване. Определена е целта на изследването и задачите, спомагащи за 

нейното реализиране. Коректно е определен обектът и предметът на 

изследването. Двусъставната хипотезата в достатъчна степен показва какви 

са теоретичните и емпиричните очакванията на автора, които биха се 

реализирали с приложените изследователски инструменти. В модела на 

емпиричното изследване са включени 6 показатели с 18 индикатори, 

насочени към изясняване спецификата на работата на специалистите в и чрез 

общността. 
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В Първа глава на дисертационния труд „Теоретична постановка на 

изследвания проблем“ се прави теоретичен анализ на въпросите, отнасящи се 

до същността, основните характеристики и проявления на процеса на 

социализация, а така също и на съпътстващите го препятствия и нарушения. 

Централно мясно в този процес заема фигурата на безнадзорното дете с 

неговите основни социално-педагогически характеристики. Един от 

акцентите в това направление са факторите, способстващи, или обуславящи 

детската безнадзорност. На първо място, естествено, като основен фактор за 

липсата или недостига на социализация, или десоциализацията на детето е 

посочено и разгледано семейтвото. 

В трети параграф на първа глава е анализирана нормативната уредба, 

отнасяща се до закрилата на децата и осигуряването на техния най-добър 

интерес. Обърнато е внимание както на международни, така и на наши 

нормативни документи. Паралелно с това са разкрити и мерките за закрила и 

за оказване на превантивно корекционно-възпитателно въздействие на деца, 

склонни към скитничество и безнадзорност. Не са забравени и 

специализираните институциите, предоставящи социални услуги в 

общността. 

По нататък в първа глава е изследвано и показано актуалното състояние 

на безнадзорността у нас и съществуващите социално-педагогически 

проблеми в работата с безнадзорните деца. На теоретико-практично ниво са 

изследвани и изведени основните характеристики на мобилната социална 

работа с нейните принципи, параметри и практическа приложимост. 

Във Втора глава на дисертационния труд – „Емпирично изследване“ в 

логическа последователност е указана организацията на изследването, 

представянето и анализът на резултатите от изследването и конкретен анализ 

на случай. За целта: изследвани са 92 специалисти от 13 града – София, 

Пловдив, Шумен, Пазарджик, Варна, Дупница, Кюстендил, Русе, Стара 

Загора, Сливен, Самоков, Видин и Лом.  
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В резултат на анализа на теоретичното и емпиричното изследване 

докторантът е формулирал основните изводи и препоръки, отнасящи се до 

оптимизиране на социално-педагогическата работа с безнадзорните деца. 

Представеният за обсъждане докторският труд дава възможност да се 

откроят и изведат следните негови достойнства, които са съответно и 

достойнства и на самият автор: 

1. Направен е задълбочен теоретичен анализ на изследваната 

проблематика.  

2. Изведени са функциите на институциите – държавни и 

неправителствани, работещи по превенция на безнадзорността сред децата, 

като е анализирано взаимодействието между тях. 

3. Основен акцент е поставен върху мобилната социална работа, като 

основен метод за осъществяване на пряка работа с безнадзорните деца на 

терен. Подробно са разработени първите и последващите стъпки в работата с 

децата, което се явява приносен момент в дисертационния труд. 

4. Подобаващо място е отредено и на работата в центровете за работа с 

деца на улицата(ЦРДУ). Изведени са основните характеристики на работата 

на екипите в тази центрове, които включват: 

- наличие на специфични умения и подходи за работа на терен; 

- умения за справяне в критични ситуации; 

- умения за самозащита и работа с агресивни ползватели; 

- разработване на стратегии за собствена сигурност и за защита на 

децата на улицата от насилие. 

5. Изготвен е задълбочен анализ и интерпретация на резултатите от 

емпиричното изследване. 

6. Безспорно, един от основните приноси от изследването са 

представените два проекта за работа по случай. В тях стъпка по стъпка са 

указани дейностите по изучаването, анализирането, консултирането, 

мотивирането и подпомагането на отпадналите от училище ученици и 
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техните семейства, като дейност, превентираща вероятността тези деца да 

изпаднат в състояние на безнадзорност. Основа за това са два проекта – 

единият на фондация „Партньори – България“, а другият на фондация „Ръка 

за помощ“от гр. Добрич. 

Към автора на дисертационното изследване могат да се отправят някои 

бележки и препоръки, които ще способстват за усъвършенстване на труда, а 

именно: 

1. Необходимо е в изводната част, а и в самият анализ на резултатите 

от емпиричното изследване по-ясно да се откроят социалните и 

педагогическите проблеми в дейността по ресоциализация на безнадзорните 

деца. 

2. Добре би било да се изследва динамиката на безнадзорността сред 

децата(и техните семейства) в Република България от гледна точка на 

протичащите през последното десетилетие активни процеси на емиграция и 

имиграция. 

В заключение: Представеният автореферат отразява съдържанието на 

труда. Посочените публикации са по темата на дисертационния труд. 

Допуснатите слабости са минимални и отстраними. 

Дисертационния труд на докторант Цветослав Младенов Николов 

„Социално-педагогически проблеми на ресоциализацията на безнадзорни 

деца” отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния състав 

в Република България, което ми дава основание да изразя своето становище 

относно убедеността да предложа на членовете на уважаемото жури трудът 

да бъде одобрен и да му бъде присъдена образователната и научна степен 

„доктор“ в област на висшето образование: 1. Педагогически науки; 

професионално направление 1.2. Педагогика. 

 

22.02.2016г.    Изготвил рецензията: ……………….. 

С о ф и я       /доц. д-р. Георги Д. Петров/  


