
 

С Т А Н О В И Щ Е 

                  От доц. д-р Снежана Атанасова Попова  
 

Член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност 

ПРОФЕСОР по професионално направление 1.2. Педагогика 

(Превантивна педагогика), обявен от СУ „Св. Климент Охридски“ в ДВ, 

бр. 9 / 02.02. 2016 г. 
 

ОТНОСНО научната, научно-приложната и професионално-

академичната дейност и продукция на участниците в конкурса. 

 

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

СУ „Св. Климент Охридски“ конкурс за заемане на академична длъжност 

„ПРОФЕСОР“ по професионално направление 1.2. Педагогика 

(Превантивна педагогика). Конкурсът е обявен в ДВ, бр. 9 / 02.02. 2016 г. 

 

Георги Добрев Петров е роден на 22.03.1952 г. в гр. Банкя. Средното 

си образование завършва в Техникум по силнотокова електротехника “С. 

М. Киров” – гр. София през 1971 г. През 1977 година завършва висше 

педагогическо образование във Философския факултет на СУ ,,Св. Кл. 

Охридски”, специалност ,,Педагогика” (,,Педагог и редовен преподавател с 

допълнителна специалност български език”). 

В периода от 1977 до 1978 година работи като дружинен ръково-

дител в столичното 139-то основно училище ,,Захарий Круша”. От 1978 г. 

до 1979 г. работи като ученически организатор за Текстилния техникум, 

Икономическия техникум, Техникума по полиграфия и фотография 

,,Юлиус “Фучик” и 73-то ЕСПУ ,,К. Драмалиев” в гр. София. 

През м. януари 1980 г. е назначен за щатен инспектор на Детска 

педагогическа стая в 05 РУ на МВР - гр. София. Още като студент от 2 до 4 

курс и впоследствие работи като нещатен инспектор в Детска 

педагогическа стая към столичната община ,,Триадица” – 4-то РУ на МВР. 

От 1986 г. до 1990 г. работи  в отдела за възпитателна работа при 

Софийско градско управление на МВР, като се занимава с организацията 

на служебната подготовка на служителите от столичните районни 

управления на МВР и по въпросите на възпитанието, дисциплината, и 

дисциплинарната практика сред личния състав на столичната полиция. 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 – 

полицейски участък ,,Панчарево”. 
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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. Осъществявал е 

методическа, организаторска и контролна дейност в работата на 

инспекторите от детските педагогически стаи и обединяващите инспектори 

към Регионалните дирекции на МВР в Северозападна България. 

В периода от 1991 – 1996 година е хоноруван преподавател във 

Висшия институт на МВР (ВИПОНД) по учебната дисциплина 

,,Педагогика в дейността на полицията”. От 1996 година е преподавател в 

катедра ,,Управление на полицията”, факултет ,,Национална полиция” на 

ВИПОНД. В края на 1999 г. , след успешно спечелен конкурс заема 

длъжността ,,доцент“ в катедра ,,Социални науки” при факултет 

,,Сигурност” на ВИПОНД – МВР. 

От учебната 1997-1998 г. до 2003 г., работи като хоноруван 

преподавател към катедра ,,Теория на възпитанието” на Факултет 

,,Педагогика” при СУ ,,Св. Кл. Охридски” и води лекционен курс по 

следните свободно избираеми 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. и понастоящем е 

преподавател в катедра ,,Теория на възпитанието”, Факултет по педагогика 

при СУ ,,Св. Кл. Охридски”. 

През 1987 година, като задочен аспирант в Академията на МВР - гр. 

Москва защитава успешно докторска дисертация на тема: ,,Превантивно - 

педагогическа дейност на детските педагогически стаи към милицията с 

малолетните правонарушители, намиращи се под влиянието на асоциални 

микрогрупи”. 

Хабилитира се през 1999 година, като доцент по педагогика във 

ВИПОНД – МВР. 

Преподавателската дейност на доц. д-р Георги Д. Петров обхваща 

провеждане на лекционни курсове със студенти от следните специалности:  

Педагогика, Неформално обучение, Социални дейности, Испански и 

португалски филологии и др. (ОКС Бакалавър и магистър) по учебните 

дисциплини: Педагогика, Превантивна педагогика, Социална работа по 

закрила и превенция на децата от насилие, Диагностика на криминално 

проявени лица, Методи за работа с деца и младежи с девиантно и 

делинквентно поведение, Пенитенциарна педагогика, Социална работа по 

време и след изтърпяване на наказанието, Социална работа с хора с 

девиантно и делинквентно поведение, Образование на лишени от свобода, 

Педагогически методи за работа с криминално проявени деца и младежи, 
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Диагностика на криминално проявени деца, Социално-педагогическа 

работа с осъдени на пробация и др. 

Преподавателската дейност на доц. д-р Георги Д. Петров във 

Факултета по педагогика при СУ „Св. Климент Охридски“ на 

бакалавърско и на магистърско равнище е по профила на конкурса. 

Доц. д-р Георги Добрев Петров е член на няколко неправителствени 

организации и като такъв участва активно в тяхната дейност: Сдружение 

,,Пренебрегнати деца”; Сдружение ,,Закрила на детето” и Дружество SOS 

,,Детски селища” – България. Член е и на съюза на учените в България и 

съюза на българските журналисти.  

Като представител на сектор ,,Детска престъпност” при Дирекцията 

на Националната полиция, през периода 1996-1997 г. участва в 

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 

година взема участие в разработването на проект за ,,Наредба за условията 

и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето”.  

За постигнати положителни резултати в превантивно-

педагогическата, методическата и научноизследователската дейност по 

проблемите на превенцията на детската престъпност и защитата правата на 

децата и във връзка с 24 май – денят на българската писменост и култура, 

по предложение на ръководството на Дирекцията на Националната 

полиция през 1997 г. е удостоен с почетния знак на Министерството на 

образованието и науката - ,,Неофит Рилски”. 

Специализирал е в Русия, Франция и Великобритания (Южен Уелс), 

което затвърждава убедеността ми за кандидат с високо ниво на 

професионална компетентност и професионална адаптивност и мобилност. 

Със своите научни и лични качества и достойнства доц. д-р Георги 

Добрев Петров допринася за поддържането на високия престиж на 

Факултета по педагогика при СУ „Св. Климент Охридски“ сред 

академичната общност. 

Той е научен ръководител на седем докторски дисертации (четири 

от тях вече успешно защитени – през 2003 г., 2008 г., 2010 г. и 2016 

година), както и научен ръководител на множество дипломни изследвания. 

Участвал е в общо 11 научно-изследователски проекта (международни и 

национални) с висока приложна стойност (научен ръководител е на 3 от 

тях).  Има общо 67 цитирания в книги и монографии, в студии и статии, в 

дисертации и пр. Относно списъка от цитирания на доц. д-р Г. Петров 

определено трябва да подчертая сериозното му присъствие не само в 

публикациите на млади изследователи, докторанти и асистенти, но и на 

утвърдени имена в педагогическата наука.  
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Резултатите от научно-изследователската и преподавателската 

дейност на доц. д-р Георги Д. Петров са достижение за широк кръг 

специалисти, посредством участието му в 49 международни и национални 

научни форуми: в международни конференции и конференции с 

международно участие (общо 19 проведени в нашата страна и 11 

конференции в чужбина) и в национални конференции, обучителни 

семинари, дискусионни форуми и кръгли маси (общо 19). 

Доц. д-р Георги Добрев Петров участва в конкурса с 3 монографии: 

„Превенция на насилието срещу деца“ (2015), „Как да предпазим децата 

от злополуки“ (2015), „Размисли за бъдещето на България. Сб. с разкази – 

педагогеми” (2008); 3 учебни помагала: “Превенция, възпитание и 

превъзпитание на деца. Защита правата на децата (Библиографски 

справочник)“ (2006), „Справочник на институциите, подпомагащи деца“ 

(2015), „Сборник нормативни актове за защита правата на децата и за 

превенция на противообщест-вените прояви и престъпленията на 

малолетните и непълнолетните. Книга първа(международно и 

национално законодателство)“ (2015); 1 методическо ръководство (в 

съовторство): „Малолетните и непълнолетните в качеството им на 

субект и обект на престъпни посегателства.  Специфика на 

разследването“ (2005); 3 студии; 13 статии в сборници (от които 4 

издадени в чужбина); 2 статии в специализирани научни списания и 2 

научни съобщения (едното е от международно участие в чужбина).  

Представената научна продукция съответства на профила на 

обявения конкурс и отразява изследователските интереси и приноси на 

кандидата. 

В представените монографии се анализират и обсъждат актуални и 

значими проблеми, свързани с концептуалното изясняване на превенцията 

на насилието срещу деца; разработването на методи за диагностика на 

проявено насилие срещу деца; анализирането на процеса, свързан с 

предпазването на децата от злополуки; проучването на факторите, 

способстващи за формирането на противоправно поведение сред 

подрастващите и пр. 

Основните научноизследователски акценти в другите научни 

публикации на доц. д-р Георги Д. Петров са: политика и възпитание; 

международни и национални нормативни актове, регламентиращи 

защитата правата на децата, и тяхното приложение; полицейска 

закрила на децата; превенция на сексуалното насилие срещу деца; 

същност и проблеми във взаимодействието между възпитателните 

училища интернати и детските педагогически стаи; специализация на 

полицейските служители, работещи по превенцията на детската 

престъпност и престъпленията срещу деца в Република България; 

средствата за масова информация като носители на криминогенност 

сред подрастващите; водещи принципи в дейността по закрила на 
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децата; децата и въоръжените конфликти; проекции на 

институционалната агресия и институционален нихилизъм върху 

положението и поведението на децата и пр. 

В разработването на визираните проблеми доц. д-р Георги Добрев 

Петров проявява  научна компетентност и добросъвестност, задълбоченост 

и прецизност, критичност, практически усет и съобразяване с новите 

тенденции в превантивната педагогика.  

Като цяло бих искала да подчертая, че трудовете на доц. д-р Георги 

Добрев Петров го очертават като активен изследовател с висока 

професионална компетентност, устойчиви научни интереси и силно 

изразена авторова позиция, в контекста на проблематиката на 

превантивната педагогика. 

Съгласна съм с приносните моменти, очертани в предоставената 

справка за приноси. 

Обемът и съдържанието на представената от кандидата научно-

изследователска продукция безспорно го определят като напълно 

отговарящ  на изискванията и критериите за придобиване на академичната 

длъжност „ПРОФЕСОР“. 

 

 

Заключение: Въз основа на осъществените задълбочени научно-

изследователски постижения и на цялостната преподавателска и експертна 

дейност, предлагам на уважаемите членове на научното жури да гласуват 

за присъждането на академичната длъжност „ПРОФЕСОР“ по 

Педагогика (Превантивна педагогика) на доц. д-р Георги Добрев 

Петров. 

                  

 

                                   

  18.05.2016 г.                                        Подпис: 

  Благоевград                                         /доц. д-р Снежана Ат. Попова/ 

                                                 


