
С Т А Н О В И Щ Е 

 

от доц. д-р Снежана Атанасова Попова, преподавател във Факултета 
по педагогика на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – 
Благоевград 
 
на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 
„доктор“ 
 
в област на висшето образование: 1. Педагогически науки 
професионално направление: 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и 
дидактика - Методи на социалната работа) 
 
Автор: Теодорина Петрова Милушева 
 
Тема: Мотивиране за промяна на младежи с девиантно поведение в 
процеса на социална работа 
 
Научен ръководител: доц. д-р Гинка А. Механджийска  

 
Докторантът е представил необходимите документи, свързани с 

процедурата за защита на дисертационния труд. Приложени са: 
- дисертационен труд на тема: „Мотивиране за промяна на младежи с 

девиантно поведение в процеса на социална работа“, който се състои от 
287 страници и 21 приложения към него; 

- автореферат /проект/; 
- европейски формат на автобиография; 
- списък с 7 публикации върху научната проблематика на 

дисертационния труд; 
- ръкописи на отпечатани научни трудове, свързани с дисертационния 

труд; 
- ксерокопия на заповеди за зачисляване на редовна докторантура по 

професионално направление: 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и 
дидактика - Методи на социалната работа) и за отчисляване с право на 
защита; 

- ксерокопия на протоколи от проведени докторантски изпити.   
Кандидатът за образователна и научна степен „доктор“ Теодорина 

Петрова Милушева завършва Бакалавърска степен по Културология 
(Теория и история на културата) във Философския факултет през 2006 
година, а три години по-късно и Бакалавърска степен по Социални 
дейности във Факултета по педагогика на Софийски университет „Св. 
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Климент Охридски“. Теодорина Милушева получава магистърска степен 
по Богословие през 2009 година /Богословски факултет на Софийски 
университет „Св. Климент Охридски“/, а през 2011 година става магистър 
по Управление на институциите за социална работа към Факултета по 
педагогика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 

От 2011 година е редовен докторант по Теория на възпитанието и 
дидактика - Методи на социалната работа в Софийски университет „Св. 
Кл. Охридски“, с научен ръководител: доц. д-р Гинка А. Механджийска.  

Докторантът Теодорина Милушева има двегодишен практически 
опит като социален работник. Още преди завършване на магистърската 
степен по Богословие тя започва работа като социален работник в център 
за обществена подкрепа „Св. София“ към Фондация „За нашите деца“. От 
януари 2010 г. до ноември 2010 година е възпитател / социален работник в 
Дом за деца „Асен Златаров“ – град София. 

Кариерното развитие на Теодорина Милушева като социален 
работник спомага за адекватното ѝ ориентиране в значима проблемна 
област за усъвършенстване на теорията и практиката на социалната работа. 

Дисертационният труд е фокусиран върху изследване на твърде 
актуален и значим проблем. Актуалността се определя от обстоятелството, 
че темата за преосмислянето и концептуализирането на ролята на 
интервенциите в сферата на социалната работа относно мотивирането за 
личностна и поведенческа промяна на младежи с девиантни поведенчески 
прояви все още не е намерила своето достатъчно адекватно решение в 
контекста на мащабните социално-икономически трансформации в нашето 
общество. 

Предизвикателствата в ежедневието на хората в нашето общество, 
свързани с нарастващата младежка девиантност извеждат на преден план 
необходимостта от поставяне на сериозни акценти в научните изследвания 
върху мотивацията за личностно саморазвитие на клиента в процеса на 
предоставянето на социалните услуги. 

Поради широкото разпространение на разнообразните форми на 
девиантно поведение на подрастващите в наши дни проблемът за 
адекватното теоретично обосноваване на връзката между ефективността на 
процеса на социална работа и мотивацията за промяна на клиента става все 
по-актуален. 

Значимостта на разработката е свързана с това, че 
професионализирането на социалната работа днес се нуждае от нова, 
адекватна на социокултурния контекст визия, която да съответства на 
новите реалности в ежедневието ни и да подпомага преодоляването на 
специфичните предизвикателства, пред които е изправено съвременното 
българско общество. 
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Именно поради това представеното дисертационно изследване е 
ценен принос в теоретико-приложен аспект, тъй като предлага за 
обсъждане ключови за ефективността на процеса на социалната работа 
компоненти.  

Темата е дисертабилна, досега този проблем не е изследван детайлно 
в теорията и практиката на социалната работа у нас. 

Представеният за рецензиране дисертационен труд е структуриран в 
две части, балансирани по отношение на своя обем. Първата част 
(Теоретична част) на дисертацията е разработена в три глави (Теории за 
девиантното поведение и мотивирането за промяна; Социалната работа 
с младежи с девиантно поведение; Методи за мотивиране към промяна. 
Специфични възможности на мотивационното интервюиране като 
метод за мотивиране към промяна) и съответните параграфи и 
подпараграфи към тях. Втората, Емпирико-приложна част на  част е 
разработена в четири глави (Модел на емпирично изследване; Анализ на 
статистическите резултати по категории променливи; Мотивиране за 
промяна на младежи с девиантно поведение  процеса на социална работа. 
Проверка на научноизследователските хипотези; Приложни резултати) 
със съответните параграфи и подпараграфи към тях.  

Дисертационният труд съдържа още увод, заключение, 
библиография, списък на таблиците и фигурите и 20 приложения, и е с 
общ обем от 287 страници (без приложенията). Структурата на 
дисертационния труд е логически свързана с темата и дава възможност да 
се откроят по-осезателно научните и научно-приложните аспекти на 
изследването. Така използваната структура на дисертационния труд 
допринася за последователното и научно обоснованото интерпретиране на 
проблемите, свързани с мотивирането за промяна на младежи с девиантно 
поведение в процеса на социална работа. 

В увода докторантът обосновава актуалността на темата и 
подчертава, че основната цел на дисертационното изследване е да бъдат 
идентифицирани зависимостите и факторите, оказващи влияние върху 
мотивацията за промяна при младежи с девиантно поведение и на базата на 
усановените закономерности да се разработи Методическо указание за 
социална работа, ориентирана към поведенческа промяна, с приложение в 
сферата на социалните услуги и терапевтичната помощ за младежи с 
девиантно поведение. 

Дисертационният труд има ясна парадигмална определеност. 
Основните параметри на изследването (предмет, цел, задачи, хипотези) са 
формулирани прецизно и показват високо ниво на научно-изследователска 
компетентност на докторанта. Използваната методика съответства на 
поставените изследователски задачи. Подбрани са подходящи методи на 
изследване. 
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В частта, свързана с теоретичното обосноваване на изследването 
авторът акцентира върху изясняването и прецизирането на основните 
понятия. На базата на ясното и точното отдиференциране на използваните 
понятия се търсят връзките и зависимостите между изследваните явления и 
процеси. Тази част от дисертационния труд успешно изпълнява своето 
предназначение – да докаже, че избраната тема заслужава конкретния 
изследователски фокус, да очертае основните нерешени аспекти на 
проблема, както и да установи отправните точки за провеждането на 
емпиричното проучване.  

Във втората част на дисертационния труд, на базата на изведените 
теоретични обосновки на спецификата на социалната работа с младежи с 
девиантно поведение се конструира и подхода към анализа на получените 
резултати от направеното емпирично изследване. Резултатите от 
емпиричното изследване са представени много прецизно и коректно от 
докторанта. Научният анализ на получените емпирични данни е на високо 
професионално равнище и отразява основните компоненти на изследвания 
проблем. Направените изводи и обобщения са релевантни на 
предложените анализи. Конкретните практически изводи и препоръки за 
социална работа с младежи с девиантно поведение придават цялостност и 
завършеност на изследването, което има теоретико-приложен характер. 

Като цяло, в съдържателно отношение отделните аспекти на 
дисертационната тема са разработени от автора компетентно, задълбочено 
и детайлно. Присъстват и традиционни схващания, и редица новаторски 
идеи. Налице е богат анализ на авторови подходи и теоретични 
постановки. В разработването на дисертационния труд Теодорина 
Милушева проявява научна компетентност и добросъвестност, 
задълбоченост и прецизност, критичност, практически усет и съобразяване 
с новите тенденции в теорията и практиката на социалната работа.  

Обобщено, бих искала да подчертая, че изследователският процес е 
осъществен цялостно, което проличава особено убедително в постигнатото 
единство – между поставените задачи и структурата на дисертационния 
труд; между формулираните критерии за оценка на резултатите и 
последователността при описанието и анализирането на обработените 
емпирични данни; между формулираните хипотези и спецификата на 
проведеното емпирично проучване. 

Приносите на дисертационния труд са от научно-приложен характер.  
Дисертационният труд предлага задълбочено теоретико-приложно 

изследване, свързано с установяване на условия и индикатори на 
промяната, които могат да се използват в практическата социална работа 
по индивидуални случаи за ориентиране на интервенциите към тези 
ключови области в поведенческата сфера, оказващи съществено влияние 
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върху развитието на мотивацията за промяна у младежите с девиантно 
поведение.  

Дисертантът е разработил Методическо указание за социална 
работа, ориентирана към поведенческа промяна, в което са предложени 
конкретни методически препоръки и начини за съгласуване и 
синхронизиране на процеса на социална работа по индивидуален случай 
(по фази) с вътрешната индивидуална динамика на процеса на промяна на 
поведението на клиента. 

Авторефератът отразява пълно и точно съдържанието, основните 
резултати и научните приноси на дисертационния труд. 

По тематиката на дисертацията Теодорина Петрова Милушева 
представя 7 публикации. От тях: 1) три статии, които са публикувани в 
периодични издания през 2013г. и 2014 година; 2) две студии, 
публикувани в годишник на СУ през 2013 година; 3) две статии, 
публикувани в сборници през 2012 и 2014 година.  

Представените публикации отговарят на изискванията за научност и 
респектират с убедителността на аргументите, подкрепящи формулираните 
авторови позиции и тези.   

В дисертацията е приложена Декларация за оригиналност, с която 
авторът декларира оригиналността на дисертационния си труд, като 
гарантира коректността на библиографските цитирания; както и това, че 
трудът не е ползван за придобиване на други научни степени и звания. 

В заключение, въз основа на изложените аргументи, потвърждаващи 
безспорните достойнства на проведеното теоретико-емпирично изследване 
и авторския научно-приложен принос на Теодорина Петрова Милушева 
убедено давам положителната си оценка за разработения 
дисертационния труд. 
Представеният за рецензиране дисертационен труд на тема: „Мотивиране 
за промяна на младежи с девиантно поведение в процеса на социална 
работа“ отговаря на изискванията на Закона за развитието на академичния 
състав в Република България и  Правилника за условията и реда за 
придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ 
„Св. Климент Охридски”, на основание на което предлагам на научното 
жури да присъди образователната и научна степен „доктор“ на 
Теодорина Петрова Милушева в област на висшето образование:  1. 
Педагогически науки;    професионално направление: 1.2. Педагогика 
(Теория на възпитанието и дидактика - Методи на социалната работа) 

 
 
22.08.2014 година                   Подпис: 
                                                
                                               /доц. д-р Снежана Атанасова Попова/ 


