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С Т А Н О В И Щ Е 

 

от доц. д-р Нина Нечева Белова 
за дисертационен труд на тема: 

 

„Превенция на насилието сред малолетни  

в дейността на специализирания полицейски служител 

за работа с деца“ 

 

За присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ 
научна специалност 05.07.01.  Теория на възпитанието и 
дидактика (Работа с деца в риск) 
 

Автор на дисертационното изследване: 
Десислава Асенова Цанкова 

 
 
 

І. Основни биографични данни за автора 
 

Десислава Асенова Цанкова е служител в сектор „Детска 

престъпност“ - ГДНП. Има трайни интереси и значителен практически 

опит в работата с деца.  Изследователската й дейност е насочена главно 

към причините за детската агресия, ролята на превенцията за намаляването 

й, социалната работа с деца, жертви на престъпления, ролята на 

наказанията за превенция на насилието 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, Десислава Асенова Цанкова е отчислена с право на защита. 

Не са допуснати нарушения по процедурата. 

 
 
ІІI.Характеристика на дисертационния труд 

 

1.Актуалност на темата на дисертационното изследване 

Темата на дисертационния труд, представен от Десислава Цанкова 

има непреходна стойност. Тя привлича вниманието на изследователи и 

практици, тъй като превенцията на детската престъпност е превенция и на 

общата престъпност. Ограничаването на насилието сред децата е 

предпоставка за запазване на моралните устои на обществото не само в 

настоящето, но и в бъдеще. На проблема за детската престъпност са 

посветени немалко изследвания, но насилието сред малолетни е 

сравнително по-слабо проучено. Редица тенденции, свързани с развитието 

на детската престъпност – ювентизация, увеличаване тежестта на 

престъпленията, извършени от деца, поява на нови форми на насилие, 

напр. кибертормоз между деца и др. показват, че този проблем става все 

по-актуален. Актуалността на темата е добре обоснована от автора, като са 

посочени редица аргументи в тази насока. Сред тях са нарастващата 

агресия в обществото и нейното влияние върху децата, тежките 

последствия от насилието между деца, устойчивостта на факторите, които 

го пораждат, поради връзката им със семейството и училището,  

необходимостта от добра подготовка на специализираните полицейски 
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служители за работа с деца, нуждата от висок професионализъм при 

реализирането на превантивни програми и др. 

Дисертационния труд е подготвен на базата на изследване, чийто 

елементи са добре дефинирани. Целта, задачите, обекта, предмета, 

хипотезата, изследователските методи  са правилно определени и ясно 

формулирани. 

 

2. Структура и съдържание на дисертационния труд 

Предложената за обсъждане разработка включва 280 печатни страници, от 

които  214 са основен текст, включващ увод, три глави, изводи и 

обобщения Методическото пособие към дисертацията съдържа 147 

стр.Списъкът с източници включва 124 заглавия, от които  20 от интернет. 

Включени са и 8 приложения. 

 Първа глава е теоретична  и е посветена на същността на насилието, 

на причините и последствията, свързани с него. Разгледано е 

съотношението между понятията агресия и насилие. Анализирани са 

различни схващания за същността на насилието и в частност на 

посегателствата върху деца. 

Авторът с основание отделя голямо внимание на ролята на 

семейството, училището и приятелската среда като основни сдфери, в 

които се осъществява социализацията на децата. В рамките на 

общотеоретичните разсъждения е отбелязана и практическа дейност по 

превенция на детското насилие, осъществена от различни субекти. Такива 

са например двата инструмента за превенция  „Връстници обучават 

връстници“ и „ Деца обучават деца“, а също и проектната дейност на 

неправителствени оранизации и държавни институции. Разгледана е и 

ролята на общността в процеса на превенция. 
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Втора глава е посветена на дейността по превенция на насилието, 

осъществявана от държавни и държавно-обществени институции и 

неправителствени организаци. Анализирано е междуинституционалното 

взаимодействие и функционирането на координационния мехавиъм при 

работа с деца – жертви на насилие и в риск от насилие. Направеният 

анализ е много обстоен и се базира на богат фактически материал. Авторът 

показва много добро познаване на нормативната база, на която се основава 

превантивната дейност, а също и умение да свърже основните идеи, 

залегнали в нормаитвните документи със задачите, които произтичат от 

тях за полицейските служители. 

 Много обстойно и компетентно е разгледана превантивната дейност 

на специализираните служители за работа с деца, като е аргументирана 

необходимостта от осъвременяване на някои елементи от превантивните 

програми. Посочени са и редица трудности, свързани с осъществяването на 

взаимодействие между институциите. Като цяло тази глава прави добро 

впечатление както с детайлното познаване на практиката, така и с 

акуратността с която е анализирана дейността на полицията. Това се 

отнася както за точката, свързана с деца, извършители на насилие, така и за 

тази, която се отнася за работата с жертвите. 

Трета глава представя емпиричното изследване, осъществено от 

дисертанта. Изследването е проведено сред полицейски служители, 

учители и ученици от различни градове на страната. Методиката на 

изследзването е богата и добре структурирана. Въпросите, зададени на 

анкетиранитее предоставят изобилен материал по темата. Резултатите са 

добре представени и онагледени. 

 Дисертационният труд завършва със заключение, в което се 

акцентира върху необходимостта от по-добра координация в дейността на 

институциите, от синхронизиране на усилията на полиция, училище и 

семейство и  от повече екипност при провеждане на превенция с деца.  
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 Разработеното методическо пособие за полицейски служители, 

работещи с деца, впечатлява с богатството на предложения материал, с 

неговата практическа насоченост и достъпност. 

 

 

ІV.Основни бележки, препоръки и въпроси към автора 
 

 1. Критичните ми бележки са свързани главно с нееднократното 

отклоняване от темата, допуснато от автора. Често се говори общо за деца, 

поради което се замъглява спецификата на проблемите за насилието, 

свързани с малолетните. Срещат се и немалко разсъжденията по проблеми, 

свързани с непълнолетните, без обаче те да са достатъчно обвързани с тези 

на малолетните. Това важи и за част от дадените примери.  

 Отклонението се изразява също и в това, че на места се срещат 

излишни разсъждения и описание на документи, които нямат пряка връзка 

с темата. На с. 133, 134 , 135 например подробно да се изброяват 

категориите лица, с които полицията следва да осъществява индивидуална 

превантивна дейност, в съответствие с определена инструкция. 

Изброяването на катеогриите лица е излишно, особено като се има 

предвид, че повечето от тях не са деца и нямат връзка с разглежданите 

проблеми. Превантивните мерки, изброени на с. 214, също представляват 

известно отклонение от темата, доколкото някои от тях нямат пряко 

отношение към работата с деца.Такива отклонения създават впечатление за 

недостатъчна целенасоченост и не допринасят за доказване или отхвърляне 

на хипотезата.  

 

 2. Въпреки че методиката като цяло е добре подбрана и 

структурирана, към някои от въпросниците могат да се отправят 

определени бележки.  
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 В увода, на с. 9, се посочва, че анкетното проучване сред полицейски 

служители се отнася за проявите на насилие, без да се спомене, че чрез 

него ще се събере информация и за превантивната  дейност на полицията. 

В анкетната карта за инспекотри от детска педагогическа стая  и 

инспектори за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни – ПРИЛОЖЕНИЕ №5 обаче има доста, при това добре 

формулирани  въпроси, отнасящи се за тази дейност. Би било по-коректно 

това да се посочи още при описанието на изследователските методи. 

Анкетната карта за учители  - Приложение №4, би трябвало да  

съдържа въпроси за взаимодействие с полицията, което би допринесло в 

по-голяма степен за събиране на информация, нужна за потвърждаване или 

отхвърляне на хипотезата. 

 

3. Налице са някои неточни и неприемливи твърдения, а също и 

повторения, чието отстраняване би подобрило предложения труд.  

Смущаващо звучат твърденията на автора, че „кражбата е частен 

случай на насилие“– с.194 и „кражбата е вид насилие“ – с. 206. Кражбата 

не е насилствено престъпление. Тя може да се разглежда като проява на 

насилие условно, доколкото в някои случаи представлява нарушаване на 

личното пространство на жертвата.  

Неудачно е твърдението, че „ упреците трябва да са насочени към 

родителите, тъй като децата са продукт на родителите си“ -  с.48-49. 

Развитието на детската личност е сложен, многофакторно обусловен 

процес, който не може да бъде сведен до горната формулировка. 

Възражения буди и твърдението на автора, че „не са редки случаите, 

когато родителите без причина малтретират и бият децата си“ – с.49. 

Побоят и малтретирането не са оправдани, дори ако детето се е провинило. 

Освен това не е ясно за каква причина става дума, тъй като насилието от 
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страна на родителя може да бъде причинено от обстоятелства, несвързани 

с детето. 

От уточняване се нуждае и изразеното от автора мнение, че „за 

съжаление част от обществото смята домашното насилие за частен 

проблем и не му отделя необходимото внимание“- с. 14. Домашното 

насилие, разбира се, е частен проблем, но наред с това то е проблем и на 

цялото общество, което не винаги се осъзнава достатъчно ясно както от 

гражданите, така и от институциите.  

На с. 16 е употребен, според мене неудачно, изразът „сравнителна 

безнаказаност“.  

Различни направления, свързани с обяснението на същността и 

произхода на агресията, се споменават на с.12 и частично се повтарят на с. 

62, във връзка с разсъждения за домашното насилие. Повторение има и във 

връзка със сините стаи – с. 153 и 154. 

 На с.195 „най-често срещаните препоръки“ за работа с деца, 

извършители или жертви на насилие, са само изброени, без да са посочени 

съответните проценти, което лишава този извод от конкретност и 

убедителност. 

 

 4. Впечатление правят някои особености на стила, които не 

съответстват на характера на разработката. Например на с. 34 и с.35 

ненужно е посочена с подробности местоработата на двама цитирани 

автори. На места изложението има характер не на научно изследване, а на 

доклад или инструкция – например текстът на с. 145-147.   
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ІV. Приносни моменти на дисертационния труд 
 
Научните приноси на изследването са добре формулирани от автора 

на труда. Те се  свеждат главно до: 

 обстоен анализ на дейността на специализирания полицейски 

служител за работа с деца по превенция на насилието сред 

малолетни 

 анализ на видовете превенция и възможностите за прилагането им 

спрямо малолетни 

 извеждане на основните проблеми, свързани с взаимодействието 

между институциите, занимаващи се с превенция на детската агресия  

 изработването на методическо пособие, предназначено за 

полицейски служители, което според мен, е особено приносно. 

 
 

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 развил идеите си в десет научни 

публикации, поместени в сборници от научни конференции и  Годишници 

на ВУЗ, което дава възможност за популяризирането им сред специалисти 

по проблемите, свързани с дисертацията. Разработено е и ценно 

методическо пособие, предназначено за специализирани полицейски 

служители, което има за цел да популяризира добри идеи и практики за 

намаляване на насилието в училищна среда. 
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VІ. Заключение 
 
В заключение трябва да се посочи, че предложеният дисертационен 

труд представя добри резултати в областта на теорията  и едновременно с 

това има и безспорна практическа стойност. Предпоставка за това е както 

изборът на темата, така и сполучливата й реализация. 

Дисертационният труд „Превенция на насилието сред малолетни в 

дейността на специализирания полицейски служител за работа с 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. Климент 

Охридски“. С оглед на това и предвид изброените достойнства на труда, 

предлагам на членовете на уважаемото научно жури да присъди на  

Десислава Цанкова образователната и научна степен „Доктор“, научна 

специалност 05.07.01.  (Теория на възпитанието и дидактика – Работа с 

деца в риск). 

 

 
 
27. 03. 2016      Доц. д-р Нина Белова 
 


