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 Р Е Ц Е Н З И Я 

 

на дисертационния труд на Десислава Асенова Цанкова  на тема: 

«ПРЕВЕНЦИЯ  НА НАСИЛИЕТО СРЕД МАЛОЛЕТНИ В ДЕЙНОСТТА 

НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ ПОЛИЦЕЙСКИ СЛУЖИТЕЛ ЗА РАБОТА 

С ДЕЦА» 

за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в научната 

област „Педагогически науки”, професионално направление 1.2 

„Педагогика”, научна специалност -Теория на възпитанието и дидактика 

(Работа с деца в риск ) 

 

от проф. д.п.н. Емилия Миленкова Рангелова, хабилитирана в област на 

висшето образование 1. “Педагогически науки“, професионално направление 

1.2. „Педагогика“, научна специалност „Теория на възпитанието и 

дидактика“, е-mail – erangelova@abv.bg 

 

 

 Предложеният за защита труд е посветен на значим, недостатъчно 

изследван, социално-педагогически проблем – превенция на насилието сред 

малолетни в дейността на специализирания полицейски служител за работа с 

деца. 

Трудът е целесъобразно структуриран в увод, три глави, заключение, 

литература, приложения.  

 В увода аргументирано е обоснована значимостта на изследвания 

проблем. Въз основа на това са очертани целта, предмета, задачите, 

хипотезата и методите на изследването. 

 В първата глава убедително е разкрита същността на работните 

понятия: агресия, насилие, превенция. Те са разгледани и като понятия, и като 
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актуални социални и педагогически феномени. Представени са вижданията на 

редица български и чужди автори, върху които докторантката се опира при 

формиране на собствената позиция. Основателно докторантката очертава 

общото и специфичното в двете понятия: „агресия“ и „насилие“. 

Специално внимание е отделено на същността, особеностите и видовете 

превенция. В тази връзка е отредено мястото и ролята на полицията и 

специализирания полицейски служител за работа с деца като един от 

значимите фактори за превенция. Разкрито е и мястото на останалите фактори 

за превенция на агресията и насилието сред децата: семейството, училището, 

приятелската  среда, общността. 

 Основанията на докторантката за този анализ са, че „В България голяма 

част от децата твърдят, че в семействата им има случаи на насилие, като по-

често то се изразява във викове и обиди и сравнително по-рядко в побой. 

Установено е, че дори в случаите, когато детето не е жертва на насилие, а се 

явява пряк наблюдател на насилническо поведение спрямо негови близки или 

роднини, това събитие оставя траен травмиращ отпечатък в психиката му и е 

предпоставка за появяване на пречки по пътя на пълноценното развитие на 

личността му.   

 Израстването, наблюдението и животът в среда, изпълнена с насилие 

като жертва или свидетел, подчертава докторантката, е предпоставка както за 

формиране на насилнически прояви, така и за непълноценното развитие на 

личността“(стр.19). 

 Анализирани са съществуващи изследвания, които разкриват 

причините за насилието в училището, семейството и детската общност. 

Втората глава на труда е посветена на ролята и мястото на дейността, 

насочена към превенция на насилието. Отличното познаване на националното 

и международно законодателство в областта на детската превенция, 
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позволява на г-жа Цанкова, да анализира задълбочено дейността на 

институциите по превенция на насилието сред децата в три аспекта: 

 дейност на държавните и държавно-обществените институции за 

превенция на насилието сред децата; 

 дейност на неправителствените организации за превенция на 

насилието сред децата;  

 взаимодействие между институциите при работата с деца, жертви 

на насилие или извършители на насилие. 

Анализиран е Националният план за превенция на насилието над деца 

2012-2014г. и програмите на различни държавни институции, чиято цел е 

превенция на насилието сред деца. Специално внимание е отделено на ролята 

и мястото на координационните механизми и екипната работа при кризисна 

интервенция. На базата на собствения опит докторантката очертава системата 

на екипната работа. 

В тази връзка е разкрито мястото и ролята на специализирания 

полицейски служител за работа с деца в системата на МВР. Очертани са 

основните му функции и направления на превантивната дейност, която той 

извършва и ръководи по отношение: дейността по превенция на насилието; 

работата с деца – жертви на насилие; работата с деца, извършители на 

насилие. 

  В третата глава са отразени  резултатите от проведеното 

емпирично изследване. Целесъобразно подбраните респонденти – 134 

специализирани полицейски служители за работа с деца, 90 учители, 100 

ученика, позволява на докторанта да направи обективни изводи относно  



 4

трудностите, пред които са изправени полицейските служители в работата си 

с ученици с агресивно поведение. 

Изследването показва: 

 че ефективността на превантивната дейност  зависи от 

подготвеността на специализирания полицейски служител за 

работа с деца; от умението му да включи в процеса и родителите, 

и учителите; 

 че особено значим е личният професионален опит и уменията на 

специализирания полицейски служител за работа с деца и за 

провеждане на индивидуална и обща превенция с цел намаляване 

проявите на насилие сред малолетните; 

  че в превантивната дейност за ограничаване на насилието сред 

малолетните трябва да се включват, както всички учители, така и 

помощния персонал в училището;че една част от учителите имат 

нужда от квалификация в областта на превантивната педагогика.  

 .че родителите не вярват на специалистите, че те нямат време за 

общуване с децата си; че значима част от тях не признават 

проблема на детето си или го омаловажават; 

 че проявите на насилие в училище продължават да се увеличават; 

че подрастващите са запознати с основните правила на 

поведение, но не разбират собствените си отговорности. 

Съпоставителният анализ на резултатите от изследванията, дава 

възможност на докторантката да очертае основните направления в 

превантивната дейност на специализирания полицейски служител за работа с 
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деца, насочена към преодоляване на агресията и насилието сред малолетните 

в съвременните социални реалности. 

 Цялостният анализ на труда показва, че докторантката Десислава 

Цонева не само познава задълбочено проблема, както в теоретичен, така и в 

практико-приложен аспект, но сама реализира идеите си в ежедневната 

практика като полицейски служител. Всичко това й дава възможност да прави 

верни изводи и да търси и предлага оптимални решения за постигане на 

изследователската цел.  

 Основните приноси на труда мога да формулирам в следното: 

 Експериментално е разкрита системата на работа на 

специализирания полицейски служител за работа с деца 

относно превенцията на насилието сред малолетните, в 

основата на която е оптималното му взаимодействие със 

семейството, училището и другите институции за работа с 

деца. 

 Разработената методика за специализирания полицейски 

служител за работа с деца за намаляване на насилието в 

училищна среда е работеща и може да бъде прилагана в 

масовата практика. 

 Представеният автореферат изцяло отразява съдържанието на 

труда и може да бъде отпечатан. 

Посочените публикации са по темата на дисертационния труд. 

Съдържателният им анализ показва още веднъж, че докторантът не само 

познава изследвания проблем като теория, но намира и предлага оптимални 

педагогически решения за практиката. Необходимо е да се публикува и 

създаденото методическо пособие, адресирано към полицейския служител за 

работа с деца. 
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 Към докторанта Десислава Цанкова имам и няколко въпроса: 

 Какво е личното мнение относно природата на феномена 

„агресия“? 

 Какъв е ефектът от дейността на описаните 12 НПО относно 

превенцията на агресията и насилието сред децата? 

 Налага ли се отмяна на ЗБППМН? 

 В заключение считам, че представеният за рецензиране дисертационен 

труд отговаря изцяло на изискванията на Закона за развитие на академичния 

състав в Република България. Очертаните реални приноси са основание да 

предложа убедено  на уважаемите членове на Научното жури да гласуват с 

положителен вот за присъждане на образователната и научна степен 

„ДОКТОР” на Десислава Асенова Цанкова в научната област 

„Педагогически науки”, професионално направление 1.2 „Педагогика”, 

научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“(Работа с деца в 

риск). 

 

 

28.02.2016г.                                    Рецензент:   

София                                                      /проф.д.п.н. Емилия Рангелова/ 


