
 1 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

за учебната дейност и научната продукция на доц. д-р Георги Добрев 

Петров, 

участващ в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в 

научната област 1.Педагогически науки, професионално направление 

1.2.Педагогика (Превантивна педагогика), обявен от Софийски 

университет “Св. Кл. Охридски“в ДВ брой 9 от 2 февруари 2016г. 

  

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 

 

 

 

 В обявения конкурс в ДВ, бр. 9 от 02.02.2016г. за заемане на 

академичната длъжност „ПРОФЕСОР” в научната област „Педагогически 

науки”, професионално направление „Педагогика” (Превантивна 

педагогика ), участва само един кандидат – доц.д-р Георги Добрев Петров.  

Роден през 1952г, доц. Георги Петров завършва средното си 

образование през 1971г. в София, а висшето – през 1977г.(след изпълнение 

на военните си задължения) в СУ»Св.Кл.Охридски» - специалност 

«Педагогика».  

През 1982г., след спечелен конкурс, става задочен аспирант в 

Академията на МВР- гр. Москва, където през 1987г. защитава успешно 

дисертационен труд на тема:»Превантивно-педагогическа дейност на 

детските педагогически стаи към милицията с малолетните 

правонарушители, намиращи се под влиянието на асоциални микрогрупи». 

 Анализът на цялостната трудова дейност и научната продукция на 

доц. д-р Георги Петров впечатлява с факта, че тя е изцяло свързана с 

темата на конкурса.  

mailto:erangelova@abv.bg
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 След завършване на висшето си образование през 1977г. той става 

дружинен ръководител, а по-късно - ученически организатор. От януари 

1980г. е на работа в системата на полицията като: инспектор в Детска 

педагогическа стая; инспектор в отдела за възпитателна работа в Софийско 

градско управление на МВР; главен инспектор в сектор «Детска 

престъпност и контингент» при направление «Криминална полиция» в 

Дирекцията на националната полиция.  

  От 1991 до 1996г. е хоноруван преподавател, а по-късно и щатен 

преподавател във Висшия институт на МВР по дисциплината «Педагогика 

в дейността на полицията».  От есента на 1996г. е ръководител на секция 

във ВИПОНД – МВР и преподавател по »Превенция на престъпността и 

противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните» и по 

«Педагогика в дейността на службите за пожарна и аварийна безопасност». 

В същото време е хоноруван преподавател в катедра «Теория на 

възпитанието» във Факултета по педагогика на СУ»Св.Кл.Охридски» в 

ОКС Бакалавър и Магистър на специалностите «Педагогика» и «Социални 

дейности» по: «Диагностика на криминално проявени деца», «Методи за 

работа с криминално проявени лица» и «Педагогически проблеми на 

ресоциализацията на деца в посткорекционния период». 

 За развитието му като професионалист силно влияние оказват 

специализациите във Франция, Германия и Великобритания, свързани с 

полицейската превенция на противоправното поведение сред 

подрастващите. 

 През 1999г. Георги Петров е избран за доцент и заема съответната 

длъжност във ВИПОНД. През 2002г. доц. Георги Петров е предсрочно 

освободен от работа след публикуване на 2 критични статии в два 

ежедневника.  

 От 2004 година, след спечелен конкурс, доц. Георги Петров е 

назначен за щатен преподавател в катедра «Теория на възпитанието» при 
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факултета по Педагогика в СУ»Св.Кл.Охридски», където работи и в 

момента.  

Доц. д-р Георги Петров е уважаван, желан и търсен от студентите 

университетски преподавател. Анализът на цялостната му 

преподавателска дейност показва, че тя отговаря на профила на обявения 

конкурс. Той провежда аудиторни и извън аудиторни занятия със студенти 

от: 

  специалност:„Педагогика“ - ОКС „Бакалавър“ по: 

„Превантивна педагогика“, „Методи за работа с деца и 

младежи с девиантно и делинквентно поведение“, 

„Пенитенциарна педагогика“; 

  специалност „Социални дейности“- ОКС „Бакалавър“ по: 

“Социална работа по закрила и превенция на децата от 

насилие“, „Диагностика на криминално проявени лица“, 

„Социална работа по време и след изтърпяване на 

наказанието“, „Социална работа с хора с девиантно и 

делинквентно поведение“, „ Педагогически методи за работа с 

криминално проявени деца и младежи“; 

  специалност „Неформално образование“- ОКС  „Бакалавър“ 

по: „Образование на лишени от свобода“; 

  специалност „Испанска и португалска филология“- ОКС 

„Бакалавър“ по: Педагогика. 

Участвал е в разработването на учебните планове на посочените 

специалности. Разработил е учебните програми и лекционните курсове на 

всички учебни  дисциплини, които преподава.  

Доц. д-р Георги Петров е изградил система на работа със студентите, 

които имат интерес към научно-изследователска дейност като ги включва в 

научните колективи на ръководените от него изследователски проекти. 
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Успоредно с това той е научен ръководител на 184, успешно 

защитили дипломните си работи, студенти, в професионалното 

направление „Педагогика” и „Социални дейности“. 

Под научно ръководство на доц. д-.р Георги Петров са защитили 

успешно доктората си 5 докторанти (петият докторант е защитил по време 

на процедурата и затова е в списъка на отчислените  с право на защита ), а 

2-ма са отчислени с право на защита.  

Доц. д-р Георги Петров е утвърден учен – изследовател в областта 

на превантивната педагогика. Участвал е в 11 научно-изследователски 

проекта, от които 5 – международни,  4 – национални и 2 – регионални. На 

3 от тези проекти е бил научен ръководител, на 2 - член на екипа, на 1 – 

консултант, на 4 - експерт, а на 1 - рецензент. Анализът на цялостната 

документация на тези проекти, на заложените идеи и изпълнените задачи 

са ярко доказателство за умението на доц. Георги Петров да организира 

дейността на ръководения от него научен екип по изследвания проблем, да 

реализира оптимално провеждането на съответните емпирични 

изследвания и да прави стойностни обобщения и изводи.  

Доказателство за това, например, е начинът на изработване на 

библиографския справочник „Превенция, възпитание и превъзпитание 

на деца. Защита правата на децата“. За получаване на обективна 

информация, доц. Петров използва не само възможностите на 

националната библиотека „Св. Св.Кирил и Методий“; на Софийската 

градска библиотека; на библиотеката на СУ“Св. Кл. Охридски“; на 

библиотеките към: Академията на МВР, научно-изследователския 

институт по криминалистика и криминология към МВР, института по 

психология към МВР; педагогическата библиотека „К.Д.Ушински“- 

Москва, но и възможностите на българското бюро на Интерпол. Чрез 

специално отправена молба-заявка, доц. Георги Петров получава 
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информация относно превантивната дейност с децата като обект и субект 

на престъпни посегателства за Австрия, Белгия, Испания, Италия, 

Украина, Франция, Швеция. 

Към това не мога да не прибавя и един друг, особено значим 

положителен факт: доц. Георги Петров е представил списък на цитирания -

67 на брой, от които 49 цитирания са след избора му за доцент. 

 

Доц. д-р Георги Петров  участва активно в различни научни форуми 

на Университета и Асоциацията на професорите от славянските страни. 

Той е утвърдил се учен в областта на превантивната педагогика в нашата 

страна.  

За ролята и мястото на доц. д-р Георги Петров в педагогическата 

наука и по-специално в превантивната педагогика говори и огромното 

количество публикации в това направление. От представения списък със 

115  заглавия, 7 са монографии, 1 автореферат за получаване на научната 

степен „доктор ”, 4 учебни помагала, 3 студии,  30 статии в сборници с 

ISBM, 13 статии в специализирани научни списания, 4 научни съобщения, 

1 книга с разкази с превантивен характер, 47 статии във вестници, 6 

публикации в интернет. Този факт е показателен за творческата 

продуктивност на доц. Георги Петров.  

В конкурса за профессор доц. д-р Георги Петров участва, съобразно 

ЗРАСРБ и Правилника на СУ“Св.Кл.Охридски“, само с научната 

продукция, която е по темата на конкурса и е създавана след получаване на 

научното звание „доцент“. Общият сбор на тези публикации е 23, от които: 

3 монографии, 3 учебни помагала, 3 студии, 11 статии, 2 научни 

съобщения и една книга с разкази, чието съдържание има превантивен 

характер. Считам обаче, че сборникът с разкази на тема „Размисли за 

бъдещето“ неоснователно е поставен в групата на „монографии“. 
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Монографичен характер има методическото ръководство „Малолетните и 

непълнолетните в качеството им на субект и обект на престъпни 

посегателства“. Ето защо аз го включвам в списъка на „монографии“. 

 Всички публикации са свързани с превантивната педагогика, т.е. с 

научната специалност на обявения конкурс. И по брой, и по качество на 

съдържанието те отговарят на изискванията на Правилника на 

университета. Научните публикации са в утвърдени специализирани 

педагогически издания у нас и в чужбина и имат ISBN, т.е. те официално 

присъстват в книжния фонд на съответната страна. 

Съдържанието на представените публикации е изцяло свързано с 

теорията и методиката на превантивната педагогика в съвременните 

социални реалности, със създаване и утвърждаване на работещи 

педагогически практики, основаващи се на съществуващото национално и 

международно законодателство. 

Представената справка, от доц. д-р Георги Петров, за собствените 

научни приноси в областта на педагогическата наука и по-специално – в 

областта на превантивната педагогика отговаря на действителността.  

 

Принос за педагогическата теория е предложената методика за 

превенция на насилието срещу децата, отразена в монографията 

„Превенция на насилието срещу деца“. Анализирани са често срещани 

престъпни посегателства, упражнявани срещу деца. Значими и в 

теоретичен, и в практико-приложен аспект са очертаните педагогически 

решения за превенция на всеки представен вид насилие в ранната, 

пределиктната и постделиктната превенция. Приложеният справочник на 

институциите, чиито предмет на дейност е свързан с превенцията на 

насилието срещу деца, позволява на родителите и децата, изпаднали в 

ситуация на заплаха от насилие, да търсят помощ и съдействие. 
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 Принос в превантивната педагогика е и предложената методика за 

предпазване на децата от злополуки, отразена в монографичния труд „Как 

да предпазим децата от злополуки“. Научно обосновани и апробирани в 

практиката са педагогически решения за изход от застрашаващи живота и 

здравето на децата ситуации, в които те попадат. Приносен характер има 

избраният подход за представяне на ситуациите, застрашаващи здравето и 

живота на детето- в началото се представя хипотетично какво може да се 

случи и възможните педагогически действия, за да се избегне злополуката. 

Включеният в заключителната част на книгата справочник на 

институциите, дава възможност на потърпевшите и техните близки да 

получат спешна квалифицирана помощ.  

Принос в превантивната педагогика е и направеният анализ на 

факторите, способстващи “ формирането на противоправно поведение сред 

подрастващите“, представени в колективната монография „Малолетните 

и непълнолетните в качеството им на субект и обект на престъпни 

посегателства“. Авторът разкрива при какви условия възрастовите и 

индивидуални особености на детската личност, проблемите в семейната, 

училищната и другарската среда, акцелерацията, злоупотребата с алкохол 

и наркотици, средствата за масова комуникация и сектите се превръщат 

във фактори за появата на противоправно поведение сред подрастващите.  

Принос е и доказаната необходимост от качествено преустройство 

на вътрешноведомствената квалификация на полицейските служители, 

работещи по превенция на детската престъпност. Въз основа на 

задълбочено проучване на състоянието на проблема в нашата страна и 

практиката в Германия, Франция и Великобритания, доц. Георги Петров 

предлага система от шест, работещи за практиката, образователни модула 

за специализираните полицейски служители след постъпването им на 

работа в органите на Министерството на вътрешните работи.  

Към доц.д-р Георги Петров имам и следните препоръки: 
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 Необходимо е при осъвременяване на учебните пособия да се 

включат всички български автори, които имат изследвания, 

отразени в съответни монографични трудове. 

 Полезно за педагогическата практика е да се разработи 

методика за използване на превантивния характер на 

авторските разкази от книгата „Размисли за бъдещето“  

 

В заключение искам да подчертая, че цялостният анализ на учебната 

и научно-изследователска дейност на доц. д-р Георги Петров впечатлява с 

високата компетентност и информираност в областта на Превантивната 

педагогика и с умението му да намира нестандартни, иновационни 

педагогически решения на възникнали проблеми, както в теоретичен, така 

и в практико-приложен аспект. 

 Като имам предвид цялостния преподавателски и научно-

изследователски статус на доц. д-р Георги Добрев Петров и реалните му 

приноси в теорията и методиката на превантивната педагогика, предлагам 

на уважаемите членове на научното жури и на уважаемите членове на 

Факултетния съвет във Факултета по Педагогика на СУ“Св.Климент 

Охридски“, да го изберат за академичната длъжност „Професор“ по 

професионално направление 1.2.Педагогика (Превантивна педагогика ). 

 

 

 

20.05.2016г.                                      Рецензент: 

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

 


