
                                                                           РЕЦЕНЗИЯ

На дисертационен труд на тема: „Социалните конфликти и тяхното 

преодоляване чрез обществения посредник“, разработен от Мая 

Димитрова Конова за присъждане на образователна и научна 

степен „доктор“ в област на висше образование: 1.Педагогически 

науки; професионално направление: 1.2. Педагогика; научна 

специалност „Теория на възпитанието и дидактика“ (Социална 

педагогика)

Научни ръководители: проф. д.и.н. Георги Колев

                                            Проф. д.с.н. Соня Илиева

Рецензент: доц. д-р Петър Петров

І. Кратки биографични данни за кандидата

    М. Конова завършва висше образование в ШУ „Еп. К. Преславски“, 

специалност Българска филология (магистър). Започва своята 

професионална дейност като редактор в „Север-Изток“ ООД-Шумен 

и гл. редактор в „Телевизия Шумен“. Последователно изпълнява 

редакторски функции във вестниците „Труд“, „24 часа“, „168 часа“. 

От м. ноември 2012 год. до настоящия момент е технически 

сътрудник към Обществения посредник на Община Шумен. 

Посочените професионални ангажименти допълват впечатленията 

за притежавани компетентности в областта на обществената и 

журналистическата дейност.

ІІ. Общо описание на дисертационния труд

     Точното и описателното представяне на задължителните 

процедури и документален материал е доказателство за 

изпълнението на преките отговорности от докторанта. В структурно 

отношение дисертационния труд отговаря на изискванията за 

придобиване на научна и образователна степен “доктор“. 

Подчертаваме този факт защото теоретичните идеи, 
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експерименталните данни, анализираните резултати се предлагат с 

премерена плътност , за да станат те достояние на специалисти,  

интересуващи се от разглежданата проблематика. Разработката е  с 

обща текстова част от 187 стр.: въведение, концепция, три глави, 

заключение. Използвани са 30 фигури и 2 приложения. 

Представителният вид на използваната литературата  е съответно: 

на кирилица- 84 източника; на латиница-39 източника; Интернет 

ресурси-23. Дисертацията се отличава със своята концептуалност и 

езикова прецизност.

ІІІ. Описателна характеристика на дисертационния труд

 Актуалност и значимост

      Компетентният анализ на всеки дисертационен труд се оценява 

не само като стойностен и значим за настоящия момент. Той се 

анализира,  пренасочва и в перспектива, с все по-нарастваща 

стойност проблем, който допринася  за обогатяване на научното 

пространство, за извеждане на нови идеи в сложния спектър на 

социалното познание. Несъмнено авторът на дисертацията  

представя разработка на актуален и значим проблем за 

съвременното демократично устройство на обществото чрез 

комплексно изследване на социалните конфликти и тяхното  

разрешаване от омбудсманите-обществените посредници.   

Известна е тезата, че социалния динамизъм задължително се 

представя чрез разрешаването на социалните конфликти, за да 

функционира оптимално  общественото устройство. На пръв поглед, 

а и в житейското мислене, понятието  социален конфликт има 

предубедителен, презрителен (т.н. пейоративен) характер. Но 

именно чрез социалните конфликти се разрушава старото  

равновесие, извеждат се нови форми на порядък в обществените 

системи (по Р. Дарендорф). Според  нашите научни представи 

разрешаването на социалния конфликт е вид конструкт, който е 

продукт на мислене, съотнесен към реалната действителност, т.е. в 

определен негов формат се засягат определени отношения, както 
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между събития, така и между субекти.

      След като изяснява методологическите, технологическите и 

приложните аспекти на разработката М. Конова компетентно 

изгражда своята представителна визия за решаващата роля на 

обществения посредник при разрешаване на социалните 

конфликти. Неговите функции се преоценяват и като рефлективен 

фактор, влияещ върху общественото  мнение, разрушаващ 

съществуващите деструктивни стериотипи при функционирането на 

обществото и местните общности. Несъмнено анализираните факти 

и данни доказват наличието на богата информационна база за 

тълкуване, изясняване на теоретическите и съдържателните основи 

на разглежданата проблематика по  темата на дисертационния труд. 

Реализирането на адекватни управленчески и организационни 

решения, имащи своите  правни, нравствени и др. основания, 

изисква дълбинно проучване на процесите, особеностите, 

трудностите в дейността на обществените посредници с насоченост 

към  разрешаването на значими за гражданите социални конфликти. 

Целенасочените изследователски умения на М. Конова са 

допринесли за оформяне на един прецизно очертан периметър, в 

който се засяга значимостта на националния омбуцман с конкретна 

ориентираност към дейността на местните обществени посредници.  

 Съдържателен анализ на дисертационния труд 

      В структурно отношение, и като постановъчна част, 

дисертационния труд притежава качествата на социологическо 

изследване с ярко откроена позиция за приноса на българските 

омбудсмани при разрешаване на многообразните  социалните 

конфликти в личната жизнена територия на гражданите. Научната 

стратегия е построена съобразно логиката на  изследването, на 

неговата методика. Очертани са параметрите му в следната 

последователност: теза, цел, обект, хипотеза, задачи. Пряката 

ориентация към предметното поле насочват читателя към 

изследователските намерения и научните прозрения на автора. 

Дисертационният труд притежава издържана структура, с 
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уточняващи се понятия, с предписания и препоръки за социалната 

практика. Специално внимание заслужават разграничените 

методологически равнища. Те се прилагат в зависимост от 

социологическите принципи за единство между теоретично и 

емпирично, на обективно и субективно. Общонаучната и частната 

методология се обясняват от позициите на системния подход за 

доказване ефективността от дейността на омбудсманите при 

разрешаването на социалните конфликти. 

Първа глава е посветена на теоретичната постановка на 

изследването. Характеризират се конфликтите, съобразно жалбите 

на гражданите. Те са следствие от социалното неравенство, от 

нарушаване правата на хората от социално уязвими групи, от 

дисфункцията деца-общество, от нарушени граждански права в 

здравеопазването. Откроява се и ядрото на социалния конфликт –

недостатъчният капацитет в организацията на дейността на 

специализираните институции. Типологизират се решените 

социални конфликти в Република България от институцията 

Омбудсман в периода 2003-2015 год. 

     Във втора глава М. Конова обръща специално внимание на 

утвърдените световни практики за решаване на социални конфликти 

от институцията Омбудсман. Разбираема е проекцията за избраната 

диференциация, т.е. обясняват се постиженията в тази област на 

развитите демократични държави и трансформиращите се страни от 

тоталитаризъм към демокрация. Използването на историческия 

подход към разглеждания проблем в посочената глава дава 

възможност на кандидата да формулира важното заключение: 

“омбудсманът подпомага усъвършенстването на правната система, 

като подсказва на държавата за тенденциите в социалното развитие 

и интересите на гражданското общество“. 

       Специално внимание заслужава, посветената на емпиричното 

изследване трета глава. Тя е с впечатляващ обем - от 97 до 182 

страница, с логически правилно изградена структура: 
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методологични основания с обяснителен режим върху използвания 

метод Анализ на документи; инструментариум с функционална 

таблица за получената информация; генерална съвкупност с 

мрежата от 9 общини с институцията Омбуцман; извадка, която 

представлява 63% от генералната съвкупност. Като силни страни в 

трета глава могат да се посочат. Първо, откроява се прецизния 

социологически подход на изследването – принципните изисквания 

и правила за провеждането му. Второ, обоснован и съразмерно е 

представен количествения и качествения анализ на получените 

данни. Трето,  реално се потвърждават  познанията и опита на М. 

Конова в подготовката и етапното реализиране на изследователски 

идеи. Четвърто, детайлизира се значението на държавните 

документи, официалната статистика, документите на социалните 

организации. Авторът демонстрира умения за разкриване и 

интерпретация на причинно-следствените връзки, отразени в 

докладите на омбуцманите. На подходящи места в дисертационния 

труд се правят анализи и изводи за сложната, многостранна и 

отговорна дейност на местните омбуцмани в 7 града в страната на 

базата на регистрираните жалби на гражданите.  Поради богатия 

периметър, многоаспектната съдържателност и документална 

стойност на отделните социални сфери, дейности, услуги пр. не е 

възможно да се направи съответващ и сравнителен коментар на 

тяхната количествена стойност и качествена изразеност  в 

настоящата рецензия. В края на трета глава се показват важни, 

обобщаващи данни за успешна намеса на обществения посредник 

на община Шумен в периода 2012-2016 год. 
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В заключението се потвърждават концептуалните основи на 

изследването в зависимост от неговата проекция (изследователска 

програма). Формулирани са  ценни изводи: осмисляне  

пълномощията на омбуцмана, които да му позволят ефективно 

въздействие върху общинската администрация; по-честото му 

присъствие в печатните и електронните медии; възможността му да 

работи с екип от тесни специалисти в различните сфери на 

обществения живот.

ІV. Приноси и практическа стойност на дисертационния труд

      Научните приноси са коректни, имат своята резонна 

представителност в съответствие с конструктивната схема на 

изследването. Съотносими  са от гледна точка на анализираната 

теоретична и емпирична информация. В синтезиран вид те се 

изразяват във следното: 

        А. Теоретическа значимост

* Представени са в теоретичен аспект концепции и идеи, свързани 

със социалните конфликти и тяхното разрешаване от обществените 

посредници;

*Формулирани са теоретични изводи относно ефективната дейност 

на омбуцманите.

Б. Практическа значимост

* Типологизирани са социалните конфликти, които се разрешават 

при български условия;
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* Предлагат се възможности  за усъвършенстване дейността на 

омбудсманите с обосновка на целесъобразни подходи и 

управленчески решения. 

       Кандидатът представя 5  броя публикации по дисертационната 

тема. Авторефератът достоверно възпроизвежда съдържанието на 

дисертационния труд. 

V. Предложения и препоръки

    Независимо от достатъчната емпирична „тежест“ на рецензирания 

дисертационен труд е възможно  приложението и на други 

изследователски методи  (например анкета, интервю, експертна 

оценка), които биха позволили да се разшири съпоставимостта и 

сравнителната характеристика на определени данни, зависимости, 

отношения. Подобни изследователски намерения увеличават 

вероятността за прецизиране на научния инструментариум от гледна 

точка на определени критерии, показатели и индикатори на 

изследването. Вероятно в бъдещи изследвания ще бъде обогатена 

гамата от емпирични методи. Разбира се конкретните предложения 

и препоръки имат условен характер в зависимост от планираните 

проекти на кандидата за разширено лично присъствие и 

утвърждаване в  научната общност.

Несъмнено качествата на представения дисертационен труд 

могат да станат достояние на по-широк кръг специалисти, ако 

авторът му се ангажира с издаването на монография.
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       Общо заключение: 

      Рецензираният дисертационен труд притежава качествата на 

актуално и задълбочено теоретико-приложно изследване. Това ми 

дава основание да предложа на уважаемото научни жури да 

присъди на Мая Димитрова         Конова научна и образователна 

степен „доктор“ по област на висше образование 1. Педагогически 

науки; Професионално направление 1.2. Педагогика; Научна 

специалност „Теория на възпитанието и дидактика“ (Социална 

педагогика).

18. 05. 2016 год.                                        РЕЦЕНЗЕНТ:

Гр. Русе                                                                 ( доц. Петър Петров)
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