
 

С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е 
 

за трудовете на доц. д-р Георги Добрев Петров,  

участник в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” 

в Софийския университет „Св. Кл. Охридски” по направление 1.2. 

Педагогика (Превантивна педагогика), обявен в Държавен вестник, 

бр.9/02.02.2016 г.  

 

 

 Най-напред трябва да се отбележи богатата и продължителна 

творческа биография на доц. д-р Г. Петров, при това става дума не само за 

академичната му кариера, но и за една мащабна палитра от практически 

разработки и реално собствено участие в експертни дейности, свързани с 

областта, в която той работи. Това несъмнено е от особено значение, 

когато се оценяват качествата на кандидата за заемане на академичната 

длъжност „професор” в такава област на научното познание, каквато е 

превантивната педагогика. 

 На второ място, доц. Г. Петров е много продуктивен автор. Той 

участва в този конкурс с 3 монографии, 3 учебни помагала, 1 методическо 

пособие, 3 студии, 11 научни статии и 2 научни съобщения, от които 5 са 

публикувани в чужбина. Като цяло научните му публикации са 115, 

създадени за един период от около 30 г. творческа научна дейност. Това 

говори за неговата последователност и отдаденост на професията и науката, 

още повече, че през тези години той активно се е занимавал и с 

практическа дейност по превенция и противодействие на 

противообществените прояви и престъпността при малолетни и 

непълнолетни в органите на МВР, а впоследствие и в Академията на МВР. 

 На трето място, доц. Г. Петров е уважаван и ценен от своите 

студенти, на които съумява да предаде не само научните концепции, но и 

богатия си практически опит в превенцията и справянето с асоциалното и 

делинквенто поведение на подрастващите. Доказателство за това е напр. 



фактът, че в годините на академична активност той е бил научен 

ръководител на 184 дипломанти и на 7 докторанти. 

 Той участва активно и в разработването и реализирането на научно-

приложни проекти (11 бр.), както и в редакционни колегии (12 бр.), има и 

участия с научни доклади в научни конференции. 

 Монографията „Превенция на насилието срещу деца” е един 

интересен и полезен труд, в който са събрани всички значими аспекти на 

поведенческата типология и диагностика и превенцията на насилието 

върху деца. Трудът е практически ориентиран и е чудесен пример за 

възможностите на научното осмисляне на ежедневната проблематика. В 

този смисъл монографията контрастира положително и изпъква значимо на 

фона на тенденцията на самоцелен академизъм и непродуктивно 

теоретизиране. Именно автори, като доц. Г. Петров, които са съчетавали в 

своята творческа история научните познания с реалната дейност в 

социална среда, могат да постигнат тази ефективна симбиоза между знания 

и практика. 

 Книгата, освен другото, носи в себе си и характеристиките на 

компендиум, понеже, заедно с подробното изложение на основния предмет, 

тя съдържа богата палитра от приложения (16 бр.). Става дума напр. за 

статистическа криминологична информация за престъпленията срещу деца, 

както и за поредица от програми и справочници, свързани с превенцията 

на престъпността срещу деца. Представянето на всичко това в една книга е 

много полезно за специалистите и практиците, които биха могли директно 

да прилагат тези алгоритми в дейността си. 

 Другата монография, която е представена в конкурса, „Как да 

предпазим децата от злополуки”, отново е насочена към практиката, този 

път обаче тя има за целева аудитория родителите, учителите и самите деца. 

Основното качество на труда е неговата изчерпателност и достъпност. 

Постигането на тази естественост на изказа със сигурност означава, че 



авторът има богат набор от знания, които са проверени в собствената  

практика. Книгата представлява ръководство по превенция на рискове от 

различен тип при децата – социални, медицински, психологически и 

криминални. В монографията е публикуван много изчерпателен списък на 

институциите, които подпомагат децата в беда. Посочени са и практики на 

психиатри и психолози, които работят с деца.    

 В групата „учебни помагала” впечатление правят книгите 

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

децата” и „Справочник на институциите, подпомагащи деца”. Първат 

книга по същество е библиографски справочник, в който са описани 

подробно 1239 заглавия на латиница и 2001 заглавия на кирилица, които са 

разделени в три категории – нормативни актове; студии, статии и доклади; 

монографии, учебници и сборници. 

 Втората книга е събрала в себе си подробни данни за всякакъв тип 

държавни, общински и неправителствени институции, които работят по 

защита правата на децата. Сборникът е впечаляващ с информацията, която 

съдържа (3218 колективни и индивидуални субекти), и е предвиден като 

непрекъснато обновяваща се база данни, която авторът се е ангажирал да 

поддържа. 

 Специфично място сред трудовете, представени за участие в 

конкурса, заема книгата „Малолетните и непълнолетните в качеството им 

на субект и обект на престъпни посегателства”, която е в съавторство. Доц. 

Г. Петров е написал първа глава, представляваща задълбочено изследване 

на девиантното поведение при подрастващите. Разгледани са факторите, 

които предизвикват социални отклонения, като особено задълбочено са 

анализирани взаимоотношенията между родители и деца. Ясно са очертани 

значимите от детерминативна гледна точка дефицити в родителското 

функциониране, като е обърнато внимание и на допълващото или 

моделиращо влияние на училищната среда. Отделено е място и за 



психологическите и социално-психологическите вектори за формиране на 

девиантно поведение при подрастващите. 

 По-нататък авторът е направил впечатляващ анализ на някои 

основни форми на социална девиация в този възрастов период, като 

злоупотребата с алкохол и наркотици и участието в деструктивни 

религиозни секти. 

 От останалите публикации, бих отделил студията „Полицейска 

закрила на децата”, която е поместена в Годишник на Софийския 

университет „Св. Кл. Охридски”, т. 96. Става дума за едно много 

стойностно изследване, в което са обединени задълбоченият исторически 

преглед на институционалните и методически практики в тази област – от 

една страна, и перспективната гледна точка към организацията и 

функциите на полицията в дейността по превенция на насилието върху 

деца – от друга. 

 

 Като имам предвид всички посочени качества на научната 

продукция на доц. Г. Петров, както и несъмнените му достойнства на 

преподавател и изследовател, си позволявам да предложа на 

почитаемите членове на научното жури да гласуват за заемане на 

академичната длъжност „професор” по направление 1.2. Педагогика 

(Превантивна педагогика) от доц. д-р Георги Добрев Петров    

 

 

София, 17.05.2016 г. 

 

Автор на становището: проф. д-р Калин Кънчев Гайдаров 


