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№1. Данни за дисертанта. 

Образователната подготовка и научното творчество на дисер-

тантката пряко кореспондират с проблематиката на разработката. С 

оглед тематичната област на дисертацията, оценявам нейния харак-

тер като интердисциплинарен. Като социален педагог приемам, че 

водещо значение има нейната бакалавърска степен "Социални дей-

ности". Едновременно с това, далеч не мога да подценя очакваната 

компетентност като магистър по "Управление на институциите за 

социална работа" ,"Богословие" и "Културология". Други аргументи 

за теоретичната и практическа подготвеност на автора представляват 

съпътстващата академичното й развитие  квалификация; професио-

нална практика; чуждоезикова компетентност; участието в проекти; 

научни форуми и преподавателска дейност. 
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№ 2. Данни за докторантурата. 

Научно-изследователската дейност на докторантката в пълна 

степен покрива нейните ангажименти по цялостните характеристики 

на дисертационната процедура. Реализираните методически основи 

на изследването са резултат от дългогодишнa теоретична 

подготовка, професионална реализация, творчески търсения и ана-

литична последователност. По отношение на дисертационната про-

цедура няма допуснати нарушения на нормативните изисквания. 

 

№ 3.Данни за дисертацията и автореферата. 

Дисертационният труд е в размери, надвишаващи необходи-

мия и достатъчен минимум на този формат разработки. Състои се от 

увод, теоретична част с три глави, емпирико-приложна част с четири 

глави,  заключение, използвана литература и приложения. Общият 

обем на труда е 337 нестандартни страници. От тях 276 - текст, 8 

страници литература и 61 стр. приложения. Използваната литература 

съдържа 131 източника, от които 60 на кирилица и 71 на латиница. 

 Изследователските резултати са илюстрирани чрез 73 таблици 

и 5 графики. 

Разработката представлява валиден опит за очертаване грани-

ците и изясняване на съдържателните характеристики, причините, 

факторите и условията, провокиращи многообразието от варианти на 

девиантно поведение в младежката възраст. На този фон, се предлага 

и сполучлив анализ на специфичните методически и  институцио-

нални възможности за оказване на помощ и подкрепа на тяхната  со-

циална интеграция – помощ, разбирана приоритетно като разкрива-

не, мобилизиране и активизиране на личностния  ресурс в процеса на 

тяхната социална рехабилитация в условията на  виктимна ситуация. 

 В същия план, чрез задълбочен емпиричен анализ се аргумен-

тира ролята на мотивацията като изходна позиция в процеса на соци-
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ално-адекватна личностна промяна. Допълнителен аргумент за акту-

алността на разработката е променящата се ситуация в българското 

общество и многообразието от съответстващи на социалната промя-

на психологически, поведенчески и организационно-

институционални ефекти.  

Убедително могат да бъдат отбелязани и основанията за избора 

на конкретната изследователска територия:  

  В преобладаващата част научните разработки по проб-

лемите за девиантността са ограничени в рамките на детската и 

юношеската възраст, като основен акцент в генезиса на детската 

асоциалност и асоциалните посегателства срещу децата, докато пре-

ходът от юношеството към младостта и съпровождащата го възрас-

това криза остава извън полезрението на изследователите. 

 Проблемът за необходимостта от социална, педагогичес-

ка и психологическа подкрепа на децата и младежите и ролята на со-

циалните работници в превантивно-педагогическия процес. Това е 

така, защото динамиката на асоциалните прояви и социално-

педагогическите взаимоотношения неотменно следва динамиката на 

развитие на обществените отношения. 

 На фона на непрекъсващия интерес към изследването на 

проблемите на детската и младежка девиантност, се наблюдава де-

фицит в сферата на необходимостта от проучване на връзката на ме-

тодиката и практиката на социалната работа и вътрешно-

личностните проблеми на нуждаещите се от помощ и подкрепа.   

 Обществото има интерес от реализацията на система от 

мерки и действия, както за предотвратяване на причините и условия-

та, провокиращи асоциалното поведение, така и от превенция на 

виктимни ситуации, водещи до десоциализиращи и/или престъпни 

посегателства и в основата на тази необходимост научно-

изследователската работа намира неотменимо място. 
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Именно към отговор на тези теоретични и научно-приложни 

въпроси са насочени и изследователските търсения на авторката. 

 Съдържанието на дисертацията е структурирано в логическа 

последователност и разбираемост на изследователските идеи. В доб-

ре композиран вид са разгледани теориите за девиантното поведение 

и мотивирането за промяна. 

Докторантката прави и сполучлив опит за визиране на актуал-

ните проблеми и специфични измерения на актуалните политики и 

практики в процеса на социалната работа с младежите с девиантно 

поведение, съотнесени към методическите подходи и специфични 

възможности за мотивиране към личностна и поведенческа промяна. 

Резултативна част от разработката е и представянето на автор-

ска идея за „Методическо указание за социална работа, ориентирана 

към поведенческа промяна, с приложение в сферата на социалните 

услуги и терапевтичната помощ за младежи с девиантно поведение„ 

и приложения технологичен инструментариум. 

Характерът на труда е колкото теоретико-аналитичен, толкова 

и практико-приложен. Извадката в пълна степен задоволява мащаби-

те на този формат изследване. Изследователската методика е пре-

цизно разработена, с добре подбран инструментариум. Проведена е 

обемна експериментална работа, което подкрепя валидността на 

обобщенията и изводите. 

Набраните емпирични данни са обработени при ползване на 

надеждни статистически, математически методи и софтуерни прог-

рами, даващи възможност за разрези и корелационни връзки.  

 

 Теоретичната част на разработката е структурирана в три 

глави и има концептуално-описателен и аналитичен  характер. 

Откроена е същността и съдържанието на теориите за девиантното 

поведение,  като специфично знание, теория и практика и са 
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съотнесени към теориите за мотивацията и поведенческата промяна 

като резултативна цел на социалната работа. Изследвани са нейните 

теоретичните основи, като акцентът е поставен върху връзката с 

актуалната практика и с основните й направления и идеи. В 

корелативна свързаност са изведени и основните позиции, касаещи  

теорията за планираното поведение и респ. теориите за стадиите на 

промяна. Съобразявайки се с полето на приложна дейност,  Т. 

Милушева анализира актуалните психологически измерения на 

работата с младежи с девиантно поведение и тяхното съответствие с 

процеса на реалната помощ и подкрепа за социална рехабилитация и 

/или интеграция, предлагайки сполучлив опит за прагматична връзка 

с мотивационната промяна като изходна позиция в помагащия 

процес.  

 Като логично продължение на аналитичните разсъждения на 

този теоретичен анализ, авторката прави адекватен преход към 

верификация на теоретичните постановки, описвайки методите за 

мотивиране към личностна и поведенческа промяна, поставяйки 

акцент върху интервюирането като метод за диагностика и 

педагогическо повлияване. 

 Втората част на дисертационния труд е посветена на резулта-

тите от емпиричното изследване, което прави впечатление със своя 

обхват. Не знам дали да го отбележа в критичен план, но смятам, че, 

с оглед формата на разработката, се срещаме с „излишно” задълбо-

чаване. Погледнато под друг ъгъл пък, вероятно това е бъдещето на 

българската наука. 

 Описаният изследователски модел гарантира надеждноста на 

резултатите и респ. обосновка на изводите. Т. Милушева формулира 

две хипотези /отнасяща се до мотивацията за промяна при младежи-

те  и отнасяща се до процеса на социалната помощ и подкрепа/, кои-

то намират логична връзка с целите и задачите на изследването. 
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Според мен, по-удачно би било да се формулира една обща /главна 

или генерална/ хипотеза, с последващо ранжиране на очакваните 

конкретни допускания. Анализът на статистическите резултати 

предлага достатъчна аргументация за обосноваването на описаните в 

разработката обобщения и изводи. Друг въпрос е, че част от илюст-

риращите таблици би могло да се съкратят и да се представят във 

вид на отделно книжно тяло като документация към изследването.  

 Особен интерес представлява разработената идея за 

„Методическо указание за социална работа, ориентирана към 

поведенческа промяна, с приложение в сферата на социалните 

услуги и терапевтичната помощ за младежи с девиантно поведение„, 

което е и значим приложен резултат от изследването. Мога да отбе-

лежа, че значимостта на тази идея донякъде е подценена от авторка-

та – в текста тя е визирана твърде лаконично, а нейната методична 

част е прехвърлена в приложението и съпътстващи дисертацията 

публикации. В тази връзка, препоръчвам доработване и издаване ка-

то самостоятелен труд. Отново „едновременно с това" не възприе-

мам термина „указание” поради неговото чиновническо–

администриращо звучене. 

 В заключението намират място основните идеи и изводи от 

дисертационния труд. Те представляват обосновани препоръки, 

кореспондиращи с развитието и усъвършенстването на социалната 

работа, насочена към помощ и подкрепа на младежите с девиантно 

поведение по пътя на мотивирането на личностна и поведенческа 

промяна. 

В критичен план може да бъде направена препоръка, касаеща 

дизайна на структурата на дисертацията. Текстът е съставен от две 

части с повтаряща се поредност на главите в тях и последващо 

цифрово обозначаване на съдържанието. За по-доброто възприемане 
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на структурата бих препоръчал само цифрово изражение или пък 

продължаващи от първата към втората част параграфи. 

Обобщение: 

Дисертационната разработка съответства на изискванията на 

нормативната база за придобиване на научни степени. Отличава се с 

оригиналност и иновативни характеристики, с достатъчна степен на 

готовност за внедряване в практиката. Изследването е проведено 

чрез умело подбрани валидни методи за събиране и анализ на ин-

формация. Научният стил е прецизиран и четивен. Авторефератът е 

коректно разработен и дава достатъчно обобщена информация за 

цялостния научно-изследователски труд. Резултатите от проведеното 

теоретико-методологическо изследване разкриват, както основните, 

така и специфичните детерминанти на девиантното поведение,  

съотнесени към профилирането на мотивационното поведение, 

нуждите на практиката и професионалната роля на помагащия. 

 Теоретичните и методически постановки и обоснованите 

изводи са сериозно основание за преосмисляне на генезиса и 

актуалното състояние на социално-помагащите политики и практики 

и могат да бъдат използвани в нови изследователски, методически и 

практически проекти на социалната работа с деца и младежи, 

израстващи във виктимни до асоциални ситуации. 

 Основни резултати от изследването са отразени в студии и 

статии, в периодични издания и сборници. По този повод, не мога да 

не обележа използвания, както в  публикациите, така и в 

дисертацията "качествен анализ" на конкретни случаи. 

 

№ 4. Научни приноси. 

В заключителната част на автореферата на дисертационния 

труд Т. Милушева в обобщен вид представя пет приносни моменти, 
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които са нейно лично дело. Като такива ги приемам и коментирам в 

четири насоки:  

 Новост за науката:  

 Анализирани са теоретично, изследвани са емпирично и са 

статистически доказани взаимовръзките между набор от характерис-

тики на съзнанието и поведението на клиентите, от една страна и 

степента на мотивацията за промяна, от друга. 

 Обоснована е взаимовръзката между социално-помагащите 

практики, възникнали и функциониращи в различни условия и са 

разкрити възможности за пренос и адаптация на техни елементи към 

визираното поле на приложна дейност. 

Установени са  особеностите и взаимовръзката между вътреш-

но-личностния процес на поведенческа промяна и практическата ре-

ализация на помагаща интервенция в индивидуалните случаи, като  

са идентифицирани спецификите в мотивирането за промяна и ин-

тервенциите върху мотивацията за промяна, характерни за двата 

процеса. 

 Обогатяване на съществуващите знания:  

Анализирани са ключови социално-педагогически идеи, като 

са систематизирани водещи теории, концепции и модели с особена 

теоретична и практическа значимост. Представени са основни 

теории и схващания и изледователски резултати за девиантното 

поведение, мотивацията, поведенческата промяна. 

Теоретично са изяснени механизмите на мотивирането за 

поведенческа промяна, характерни за младежката възраст и за 

типични за нея поведенчески девиации. 

Изяснени са основни категории и понятия в контекста на 

социално-педагогическото познание, уточнени са взаимовръзките и е 

обоснована спецификата на социално пегагогическата съвкупност от 

знания, като е утвърдена рефлексивната значимост на методическия 
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инструментариум,  представен в неговите ключови функции и роля 

по отношение на рехабилитацията и адаптацията на застрашените от 

десоциализация младежи. 

 Обогатяване на методологията:  

Установени са емпирично и статистически обосновани техники 

и стилове на работно поведение и отношение на специалистите от 

практиката, които благоприятстват и които задържат мотивацията за 

промяна на клиентите.  

Анализирана е взаимовръзката между качество на 

подготовката на социалните работници и структурата и 

съдържанието на помагащата дейност, имаща пряко отношение към 

коректност на  документация, регионални  програми, планове за 

действие, длъжностни характеристики, кореспондиращи с 

необходимата система от професионални компетентности на 

социалния работник. 

 Приложимост в практиката:  

Установени са специфичните  условия и адекватни индикатори 

на промяната, които могат да служат в практическата социална рабо-

та по индивидуални случаи, като ориентири на интервенциите в тези 

ключови области в съзнанието и поведението, които имат най-

голямо значение за развитието на мотивацията за промяна.  

Разработено е методическо указание за социална работа, ори-

ентирана към поведенческа промяна, с приложение в сферата на со-

циалните услуги и терапевтичната помощ за младежи с девиантно 

поведение, в което са обосновани методически препоръки и начини 

за съгласуване и синхронизиране на процеса на социална работа по 

индивидуален случай, съобразно индивидуалната динамика на про-

цеса на промяна на личността и поведението на клиента. 

Конструиран е апробиран изследователски инструментариум, 

предназначен за две групи лица – младежи с девиантно поведение -   
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потребители на социални услуги и специалисти в областта на 

социалната работа. Разработени са технологични оценъчни форми с 

очакване за ефективен приложен модел за оценка на готовността за 

промяна, който би дал възможност на социалните работници да пос-

тигнат реалистична прогнозна  за личностна промяна (мотиви, съп-

ротиви и съзнание за жизнено самоопределение).  

Предлага се и професионална оценка на условията на 

жизнената реалност, нейните доминантни, рискове и възможностите 

за адекватно практическо отреагиране. Обоснована е връзката между 

успешната адаптация на децата и младежите към социалната среда и 

потребностите от личностно-професионална, организационно-

управленческа и методическа промяна в системата за помощ и 

подкрепа. 

 

№ 5. Заключение. 

Като имам предвид теоретичните приноси и практико-

приложна стойност на дисертационния труд, считам, че разработката 

съответства на стандарта, покрива необходими и достатъчни законо-

ви изисквания, което ми дава основания убедено да препоръчам на 

Научното жури да предложи присъждане на образователната и науч-

на степен “доктор” по Професионално направление "Педагогика (те-

ория на възпитанието и дидактика – Методи на социалната работа)". 

 

В.Търново,      /..................................../ 

15.07.2014г.                       проф. д-р  Тодор Минев      

 


