
С Т А Н О В И Щ Е 

 

по конкурс за „професор” по професионално направление: 1.2. Педагогика 

/Превантивна педагогика/,  обявен в ДВ, бр. 9 от 2 февруари, 2016 г. 

 

В настоящия конкурс участва само един кандидат – доц. д-р Георги 

Добрев Петров. Той завършва висшето си образование  през 1977 г. във 

Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент 

Охридски”, специалност „Педагогика” /”Педагог и редовен преподавател с 

допълнителна специалност „Български език”/. През 1987 г. защитава 

дисертация на тема „Превантивно-педагогическа дейност   на детските 

педагогически стаи към милицията с малолетните правонарушители, 

намиращи се под влиянието на асоциални микрогрупи” в Академията на 

МВР,  Москва. През 1999 г. в качеството си на преподавател във Висшия 

институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност 

/ВИПОНД/ за нуждите на МВР е удостоен с научното звание „доцент по 

педагогика”. От 1997 до 2003 г. работи като хоноруван преподавател към 

катедра „Теория на възпитанието” във Факултета по педагогика на СУ „Св. 

Климент Охридски”. От 2004 г. след успешно участие в конкурс е назначен 

на основен трудов договор във ФП, катедра „Теория на възпитанието”, 

където преподава  към настоящия момент. 

. 

Учебно-преподавателската работа на Георги Добрев Петров е пряко 

свързана с профила на настоящия конкурс, както в бакалавърска, така и в 

магистърска степен. Научните му интереси са в сферата на „Превенция на 

престъпността и противообществените прояви сред малолетните и 

непълнолетните”, „Диагностика на криминално проявени деца”,  „Методи 

за работа с криминално проявени лица”, „Ресоциализацията на деца 

правонарушители” „Закрила на децата с противообществени прояви” и пр. 

Общият брой на публикациите и други разработки, вкл. научни 

съобщения  и интернет публикации възлиза на 115. Списъкът на научните 

публикации и други разработки, представени за рецензиране по настоящия 

конкурс  включва 23 източника. От тях – един монографичен труд на тема 

„Превенция на насилието срещу деца” /2015 г./; втори труд „Как да 

предпазим децата от злополуки” /практически съвети за родители, учители 

и деца/; авторови размисли на тема „Размисли за бъдещето на България” . 

Сред публикациите, представени за рецензиране са и 1 библиографски 

справочник, включващ източници, свързани със защита правата на децата; 

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. Книга първа. /международно и национално 

законодателство/. 



 Георги Петров е съавтор в Методическо ръководство на тема 

„Малолетните и непълнолетните в качеството им на субект и обект на 

престъпни посегателства” /2005 г./; Също така три студии са предложени 

за рецензиране – една в Годишника на Софийския университет, книга 

„Социални дейности”, т. 96  и две са публикувани като материали от 

научни конференции. Статиите в сборници и научни списания са свързани 

тематично с научните интереси на доц. Георги Петров и са по посока 

тематиката на настоящия конкурс. Кандидатът по настоящия конкурс има 

и публикационна дейност на руски и полски език. 

Георги Петров участва в редица проектни дейности – национални и 

международни като ръководител на научно-изследователски екипи и като 

експерт-консултант. В съдържателно и методическо отношение темите на 

проектите съответстват на професионалните му интереси и на профила на 

настоящия конкурс. 

 

Георги Петров участва в множество обучения  и специализации през 

последните години, в организирането на редица научни форуми. Удостоен 

е с награди, почетни грамоти и благодарствени писма от правителствени и 

неправителствени организации. Част от тях разкриват привързаността му 

към обществени каузи, свързани със закрилата на деца в уязвимо социално 

положение, вкл. малолетни  и непълнолетни правонарушители.  

Кандидатът по настоящия конкурс участва активно и в редакционна 

дейност - като член на редколегии в сборници, посветени на значими 

педагогически проблеми. 

Научните изследвания на доц. д-р Георги Петров са насочени 

приоритетно към актуални социални проблеми, свързани с превенцията на 

насилието срещу деца и от деца, както в теоретичен, така и в практико-

приложен аспект. Заслужават внимание проучванията му върху 

признаците на физическото, психическото, сексуалното насилие срещу 

деца. В разработките си отделя специално внимание върху малко 

проучвания проблем у нас за същността, причините, типологията и 

последиците от икономическото насилие срещу деца. Заслужава висока 

оценка насочеността на Георги Петров към изследване на превенцията на 

различните видове насилие срещу деца – една тематична област значима и 

полезна за педагози, юристи, социални работници, психолози и други 

специалисти, работещи в сферата на закрилата на децата от различни 

посегателства. В заключителната част на труда „Превенция на насилието 

срещу деца” се съдържа ценна информация за родители и деца, изпаднали 

в ситуация на заплаха от насилие, както и законови норми, които третират 

тази проблематика, така и справочник на институциите, в чийто предмет 

на дейност е включена превенцията на насилието срещу деца. 

Една от силните страни на научно-изследователската и 

преподавтелската работа на доц. Г. Петров е прагматичната насоченост, 



ориентацията към даване на „ключ” за ранна превенция и предпазване на 

децата от различни рискови ситуации, застрашаващи здравето и живота 

им. В този аспект смятам, че трудът му „Как да предпазим децата от 

злополука”, съдържащ практически съвети за родители, учители и деца е 

синтез на житейски и научен опит, който може успешно да бъде използван, 

както в сферата на формалното, така и в сферата на неформалното 

образование  /Например по програмите „Деца помагат на деца”, 

„Връстници помагат на връстници” и др/. 

В част от своите статии и други публикации авторът убедително 

защитава тезата за потребността от повишаване на педагогическата и 

юридическата култура на полицейските служители, които работят по 

превенцията на детската престъпност и защитата на правата на децата, 

една перманентно актуална тема за нашата страна. В този контекст 

справочниците, съдържащи извлечения от нормативни документи, са 

добра база за ориентация в ценностите на социално-педагогическата 

работа по превенция на насилието срещу деца. 

Важни педагогически и човешки послания се съдържат в „Размисли 

за бъдещето на България”. Те са насочени, както към възрастните, така и 

към децата и показват социалната чувствителност на автора и умението му 

да се ангажира с обществени каузи. „Стремежът към повишаване на 

националното самочувствие в условията на социален регрес”, е водещата 

теза на автора, която го прави участник в един необходим, значим диалог с 

„неговите” студенти. Тази преподавателска активност, социална 

ангажираност на доц. Петров е свързана с големия брой дипломни работи 

/повече от 100/, защитени под негово ръководство за всички години като 

преподавател във Факултета по педагогика, както  и успешната защита на 

4 докторанти.  

Като един от приносните моменти може да се посочи също – 

участието в разработването на поредица от настолни образователни игри, 

насочени към „възпитаване на уважение към полицейската професия  в 

борбата със злото”; игри, подходящи за деца над 6 години и определяни 

като „игри от семеен тип”. 

   

В редица статии, предложени за рецензиране, приносът на автора се състои 

в изследване на причините за детското противоправно поведение и 

престъпленията срещу деца; проблемите на институционалната агресия и 

нихилизъм и проекциите им върху детското поведение, както и 

възможностите на възпитанието за решаването на проблемите в 

общуването между възрастните и децата, както и между самите деца.        

 

В заключение декларирам, че броят и качеството на публикациите на 

кандидата, както и на действителните приноси, съдържащи се в тях, които 

са доказателства за компетентността му като учен-изследовател и 



преподавател, ми дават основание да предложа на членовете на 

научното жури да изберат доц. д-р Георги Петров за „професор” по 

професионално направление 1.2. Педагогика  /Превантивна педагогика/, 

обявен за нуждите на Факултета по педагогика  при Софийския 

университет „Св. Климент Охридски”.  

 

 

20 май,  2016 г.                                                               Автор на становището:  

                                                                        /доц. д-р Лиляна Стракова/ 
 

 


