
Р  е  ц  е  н  з  и  я 

От проф. д-р Нели Бояджиева, СУ „Св. Кл. Охридски” 

                           върху трудовете на доц. д-р Георги Петров 

който участва в конкурс, обявен в ДВ, бр.9 от 02.02.2016 г.г. 

За академична длъжност „Професор” във СУ ”Св.Климент Охридски”- ФП  

 Катедра „Теория на възпитанието” 

Област на висшето образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 

1.2.  Педагогика (Превантивна педагогика) 

 

Биографични данни –образование и академично развитие 

Доц. д-р Георги Петров е единствен кандидат в обявения конкурс. 

Той е роден на 22.03.1952 г. в гр. Банкя. Средно образование завършил е 

завършил през 1971 г. в техникума по силнотокова електротехника “С.М.Киров” – гр. 

София. Завършил висшето си образование в специалност „Педагогика” в СУ „Св. Кл. 

Охридски” през 1977 г.  с професионална квалификация ,,Педагог и редовен 

преподавател с допълнителна специалност български език”. От 1982 година спечелва 

конкурс за задочна аспирантура към Академията на МВР - гр. Москва и през 1987 г. 

защитава кандидатска дисертация на тема: ,,Превантивно - педагогическа дейност на 

детските педагогически стаи към милицията с малолетните правонарушители, 

намиращи се под влиянието на асоциални микрогрупи”, за присъждане на научна 

степен ,,Кандидат на педагогическите науки”. През 1999 г. в качеството си на 

преподавател във Висшия институт за подготовка на офицери и научноизследователска 

дейност за нуждите на МВР (ВИПОНД) участва в конкурс и му е присвоено научното 

звание ,,доцент” по педагогика.  

Трудовата му дейност от 1977 г. до 1986 г. включва работа като дружинен 

ръководител в ОУ, ученически организатор в техникум –гр.София, нещатен сътрудник 

и по-късно щатен  инспектор в ДПС в РУ – Гр. София.  От 1986 до 1990 г. работи в 

отдела за възпитателна работа при Софийско градско управление на МВР. В началото 

на 1991 г. е преназначен и до м. февруари 1993 г. работи като инспектор в Детска 

педагогическа стая към 10-то РПУ МВР гр. София и в този период публикува поредица 

от статии в столичния ежедневен печат посветени на проблемите на  превенция на 

детската престъпност. От м. март 1993 г. започва работа като главен инспектор в сектор 

,,Детска престъпност и контингент” при направление ,,Криминална полиция” на 

Дирекцията на националната полиция като осъществява методическа, организаторска и 

контролна дейност в/над работата на инспекторите от детските педагогически стаи . 

През есента на 1996 г. е преназначен за ръководител на секция в катедра ,,Управление 



на полицията” при факултет ,,Национална полиция” на ВИПОНД-МВР и преподавател, 

а от1998 г. е началник на сектор ,,Учебна и научна дейност” при ВИПОНД.  

В края на 1999 г. заема длъжността ,,Доцент” в катедра ,,Социални науки” при 

факултет ,,Сигурност” на ВИПОНД – МВР. От учебната 1997-1998 г. до 2003 г. като 

хоноруван преподавател води курс лекции и упражнения  в СУ „Св. Кл. Охридски” -

ФП по свободно избираемите дисциплини ,,Диагностика на криминално проявени 

деца”, ,,Методи за работа с криминално проявени лица” и ,,Педагогически проблеми на 

ресоциализацията на деца в посткорекционния период” в специалностите ,,Педагогика” 

и ,,Социални дейности”(бакалаври и магистри). След спечелен конкурс, от 16.12.2004 г. 

е назначен за щатен преподавател - доцент в катедра ,,Теория на възпитанието” при 

факултета по Педагогика на СУ ,,Св. Кл. Охридски”.  

Научните му интереси са в областта на педагогическата и психологическата 

науки и на социалните дейности, а именно: превенция на противообществените прояви 

и престъпленията сред малолетните и непълнолетните; закрила на децата;социална 

работа с хора с девиантно и делинквентно поведение; теория и методика на 

възпитанието- патриотично възпитание, естетическо възпитание 

През периода 1996-1997 г.  взема официално участие в дейността на работни 

групи за разработването на проекти за: Закон за закрила на детето; изменение и 

допълнение на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните; Правилник за социално-педагогическите интернати и Правилник за 

възпитателните училища-интернати. През 2001 г. участва в работна група за 

разработване на проект за ,,Наредба за условията и реда за предоставяне на полицейска 

закрила на детето”,  утвърден без съществени изменения. Член е и участва в работата 

на няколко специализирани неправителствени институции  за сдружени  работа с деца ( 

,,Пренебрегнати деца”, ,,Закрила на детето”;  SOS ,,Детски селища” – България,) ,,Съюз 

на учените в България”, „Съюз на българските журналисти“ и др. 

Специализирал е във Франция департамент ,,Нантер” – Париж по теми детска 

проституция, наркомания, превенция и закрила на децата от посегателства; вземал е 

участие в международен семинар (България и Германия) по въпросите на полицейската 

превенция на противоправното поведение сред подрастващите под егидата на фондация 

,,Ханс Зайдел”. Бил е водещ на едноседмичен семинар за обмен на опит по въпросите 

на превенцията на противоправното поведение сред подрастващите с участието на 

български, френски и немски полицаи. Командирован е в графство ,,Гуент” – Южен 

Уелс– Великобритания за обучение по Българо-английската програма ,,Работа на 

полицията в училищата”, финансирана от английския Ноу-хау фонд. Има отличия и 

награди за добри резултати в превантивната дейност с деца – правонарушители като 

инспектор в Детска педагогическа стая. Присвоено  му е на званието ,,Отличник на 

Министерството на вътрешните работи” за тази дейност. За постигнати положителни 

резултати в превантивно-педагогическата, методическата и научноизследователската 

дейност по проблемите на превенцията на детската престъпност и защитата правата на 

децата е удостоен с почетния знак на МОН - ,,Неофит Рилски”. 



Работата на доц. Петров като преподавател в Алма Матер наброява вече близо 

20 години  - първоначално на хонорар, а от 2004 г. и като щатен преподавател- доцент. 

Преподавателска дейност и академичен опит 

Доц. д-р Г. Петров води основни лекционни курсове във ФП по превантивна 

педагогика (ОКС „Бакалавър”), Пенитенциарна педагогика(ОКС „Магистър”) и други 

избираеми курса в специалност „Педагогика”(общо 6). В „Социални дейности” води 

лекции по Социална работа по закрила и превенция на децата от насилие и множество 

други избираеми дисциплини(общо 5), както и по образование на лишени от свобода в 

специалност „Неформално образование”(1) и по педагогика във ФКНФ(1)- общо 13.   

Има активност в 11 научно-изследователски проекта от 1999 г досега като 

академичен супервайзор по европейска програма Еразмус+ (1), ръководител на проекти 

по НИС (3), научен рецензент(1), консултант(1) член на екип и участник(2) и експерт 

(3). Пет от тях са международни, пет-национални и един регионален. 

Ръководител е на докторанти в областта на вече защитил успешно дисертации и 

работещи като преподаватели – асистенти по педагогика в университета. Имал е 185 

дипломанти за периода от 1998 г. насам – средно по 10 на година. 

Практически опит  в полето на социалната педагогика и социалната работа 

Доц. Г. Петров се отличава с богат професионален опит в полето на социалната 

педагогика  по проблемите на превенцията и на детската престъпност и противо-

обществените прояви и на социалната работа с деца. Той умело съчетава своята 

академична дейност с граждански и обществени инициативи за закрила на децата.  

Научно-изследователска дейност –  публикации 

Доц. д-р  Г. Петров е представил общ списък на всички свои научни трудове и 

други публикации , който обхваща 115 заглавия. Има отделен списък с тези от тях, 

които подлежат на рецензиране – 27 заглавия на публикации в сферата на социалната 

педагогика, социалната работа с деца и семейства в риск, за период от 2000 до 2015 г. 

академично развитие в продължение на 15 години.   

В конкурса за професор той участва с 27 публикации, които са разпределени 

както следва: 3 монографии, 3 учебни помагала, 1 методическо ръководство, 3 студии, 

13 статии в сборници от научни форуми, 2 статии в специализирани научни издания, 2 

научни съобщения. Пет от статиите са на руски език. Всички трудове са самостоятелни. 

По отношение на жанровото определяне в рубриките, които е предложил 

кандидата имам бележки във връзка с това, че едно от заглавията, представено като 

монография има друг характер и е по-скоро от научно-публицистичен вид(„четиво”).  В 

списъка имената на автора не са изведени отпред.   

Публикационната активност за 15 години от 2000 г. насам е средно по две 

публикации от различен тип на година. Две от монографиите са отпечатани през 



последната година и имат научни рецензенти. Има студии в научна периодика – 

Годишник на СУ- ФП (1 бр.), сборници от доклади научни конференции на ВУ -  СУ-

ФП с международно участие, както и от конференции в чужбина.  

Оценка за цитиранията и отзивите за научната продукция на кандидата. 

Обобщена справка за цитиранията на трудовете за рецензиране обхваща списък 

с 65 бр. От тях  11 бр.са в книги и монографии, 39 – в студии и статии, 9 – в 

дисертации, 3- в учебни програми, 11 –в интернет и 2- в друг тип публикации. 

Критична преценка на научната продукция и приносите на кандидата 

Доц. д-р Георги Петров е сред това зряло поколение университетски 

преподаватели, което осъществява своята академична кариера съобразно интензивното 

развитие на новите специалности в полето на помагащите професии и особено в 

сферата на превантивната педагогика и работата с деца с противообществени прояви. 

Образованието, научната и образователна степен на доц.д-р Петров, неговата висока 

компетентност в педагогическите и социални науки, професионалният му опит в 

областта на превенцията на детската престъпност, дейността му като педагог, 

обществен деец, изследовател и  преподавател, са достатъчно основание за успех и 

постижения в разработените университетски курсове и публикации.   

Представяне и оценка на приносите в научната продукция на кандидата 

 Монографията „Превенция на насилието срещу деца” представена и като 

хабилитационен обхваща многообразната материя от дейности осъществявани от 

държавните, държавно-обществените, обществените и частните субекти спрямо 

малолетните и непълнолетните, станали жертва на даден вид насилие, или явяващи се 

потенциални жертви поради факта, че живеят в криминогенна среда. Анализирани са с 

вещина най-често срещаните престъпни посегателства, упражнявани срещу деца. На 

всеки представен тип упражнявано насилие са посочени първоначалните и последващи 

стъпки за превенция. Освен пределиктната и постделиктната превенция, особено място 

е отделено на раннопревантивната дейност, насочена към недопускане появата и 

въздействието на условия, фактори и причини, генериращи насилие срещу деца. В края 

на книгата е приложен справочник на институциите, в чийто предмет на дейност 

изцяло или частично е включена работата по превенция на насилието срещу деца. В 

приложната част са дадени онези законови норми, които третират тази проблематика.  

Този труд има силно изразен приложно-методически характер. Като описва 

представя нашият и международния опит по защита на децата от престъпни 

посегателства, анализът  обогатява теорията и практиката на осигуряването на най-

добрия детски интерес в областта на превенцията на насилието над деца. 

В книгата “Как да предпазим децата от злополуки“ се предлагат в достъпен за 

различните категории потребители научно обосновани и апробирани в практическата 

дейност съвети за изход от застрашаващи живота и здравето на децата ситуации, в 

които те преднамерено или непреднамерено са попаднали. Този труд обогатява научно-



методическата литература по консултиране и светване на родители и възрастни за 

превенция на злополуките и травмите с децата. 

В този труд е приложен т.нар. дуалистичен подход при представянето на 

отделните ситуации, които могат да застрашат здравето или живота на децата. Той има 

за цел да въздейства раннопревантивно върху децата. В заключителната част на тази 

книга също е поместен справочник на институции,  които потърпевшите, или техните 

близки могат да се обърнат, за да получат спешна и квалифицирана помощ. 

Двете учебни помагала – „Справочник на институциите, подпомагащи деца“ и 

„Сборник нормативни актове за защита правата на децата и за превенция на 

противообществените прояви и престъпленията на малолетните и непълнолетните“ са 

своеобразно приложно допълнение към книгата „Превенция на насилието срещу деца“    

и „Детската престъпност – теория, методика и практика“ . Те са особено ценни в 

практико-приложната социално-педагогическа и превантивна работа при децата с 

противообщестевени прояви при дейностите по защита на правата им. С това се 

обогатява методическата книжнина в областта на превантивната педагогика и 

социалната работа с деца.  

Авторът има друг съществен принос чрез отпечатването на библиографски 

справочник „Превенция, възпитание и превъзпитание на деца. Защита правата на 

децата“, включващ 3240 заглавия, от които 2001 на кирилица и 1239 на латиница. С 

това той обогатява информационната база както за обучението, така и за научно-

изследователската дейност в областта на социално-педагогическата работа с деца.  

В статията „Специализация на полицейските служители, работещи по 

превенцията на детската престъпност и престъпленията срещу деца в Република 

България”могат да се открояват няколко основни приноса:  аргументирана и 

убедителна обосновка на необходимостта от специализация на полицейските органи, 

работещи по превенцията на детската престъпност и защитата правата на децата и 

представяне на типологията на специализацията, разпределена в система от шест 

образователни модула. 

Научно-популярното четиво, както сам го е определил авторът, е книгата 

„Размисли за бъдещето на България“. То съдържа разкази – педагогеми (разкази с 

педагогически внушения), а посланията са отправени както към подрастващите, така и 

към възрастните. Посвещението към студентите отразява лична позиция и загриженост 

на автора за бъдещето им и за професионално-педагогическата им реализация 

Един от интересните и неочаквани приноси на автора е участието в 

разработването на поредица от настолни образователни игри, в една от която е съавтор 

– „Стани най-добрият полицай“. По интересен  и забавен начин децата начин се 

запознати със сложността на полицейската професия, с възможните изненади, които 

крие тя – опасности и предизвикателства. Освен за целите на патриотичното 

възпитание тази игра носи и скрит превантивен характер – възпитава в уважаване на 

полицейската професия и борбата със злото, което изисква изграждането на позитивни 



морално-волеви качества у децата. Децата се приучават да застават на страната на 

закона, а не против него. Тази игра е за деца 6+ и е от семеен тип и би могла да се 

използва и в методиката на семейното възпитание и анимация. С това авторът прави 

своя творческа заявка и областта на педагогическата анимация в работата с деца и 

семейства.  

В останалите трудове, представени за рецензиране, приносът на автора се състои 

в изследването на причинността за детското противоправно поведение и 

престъпленията срещу деца, проблемите на институционалната агресия и 

институционалния нихилизъм и тяхната проекция върху поведението и положението на 

децата, въпросите на публичното насилие, включително на политиката и (анти) 

възпитанието на подрастващите и др. 

Бележки и препоръки  

Основните ми бележки са свързани с по-прецизно представяне на жанра в 

отделните рубрики в списъците с публикации, както и посочване на авторството. Добре 

би било в бъдеще да се представят повече научни публикации в официалната и научна 

периодика у нас и в чужбина, които са достъпни до по-голям брой  и по-широк кръг 

читатели, както и да служат за ориентир и допринасят за разширяване и утвърждаване 

на модерната представа да превантивната педагогика и социалната работа с деца.    

Обобщена преценка за цялостната академична дейност на кандидата 

Цялата продукция на доц. д-р Георги Петров отразява неговата специфична 

насока за научни педагогически търсения в областта на превантивната педагогика. 

Представените монографични трудове отговарят на изискваният за длъжността 

„професор”, а останалата научна продукция допълва представата за обхвата на 

изследванията и интересите. Те  демонстрират не само академичната ерудиция и 

активността, но и гражданската позиция  и високата обществена  и професионална 

ангажираност на автора като водещ специалист у нас,който е публично признат и 

носител на високи държавни отличия за своята работа. 

Доц. д-р Г. Петров има висока активност и като ръководител и участник в 

различни научно-изследователски и социални и образователни проекти,  включва се 

активно в работата за организиране на различни научни форуми - семинари, кръгли 

маси и научни дискусии. Участва като лектор и водещ в разнообразни курсове за 

обучение. Водените многобройни избираеми курсове са доказателство за високата 

преподавателска активност. Видимо той се стреми да предостави винаги не само 

качествена учебно-научна литература за самостоятелната им подготовка, но и да 

ангажира студентите по емоционален начин ида ги спечели за педагогическото 

поприще. Това следва да се оцени високо във връзка с настоящия конкурс. 

Като университетски преподавател, умее да организира различни социални и 

научни акции,  активно насочва и помага за реализацията на студентите от 

специалността, умее да общува с тях непосредствено и да ги ангажира в различни 



изяви. Като активен член на Секцията по педагогика и психология на СУБ участва в 

различен тип изяви последната от които беше представяне на монографичните трудове 

пред членския състав и други учени от областта  педагогическите и социални науки. 

Доц. Петров има множество дипломанти и докторанти, които вече продължават 

своя път в Алма Матер като университетски преподаватели. В процеса на ръководство 

проявява взискателност и изисквания за високо качество на изследванията, рецензира 

студентски и други научни разработки, участва в обсъждане на дисертационни трудове, 

в комисии за защита и член на научни журита като официален рецензент, ръководи и 

успешно извежда до защита докторанти.   

Заключение 

Всичко това и преценката на приносите са основание да предложа с убеденост 

доц. д-р Георги Петров да бъде избран на длъжността „професор” в СУ „Св. Климент 

Охридски”- ФП:  Област на висшето образование 1. Педагогически науки, 

Професионално направление 1.2.  Педагогика (превантивна педагогика) 

 20. 05. 2016 г.                                     Рецензент:  Проф. д-р Нели Бояджиева 

 

 

 


