
СТАНОВИЩЕ

за дисертационния труд на Мая Конова на тема „Социални 

конфликти и тяхното преодоляване чрез обществения посредник” за 

присъждане на образователна и научна степен „доктор” в област на 

висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.2. Педагогика, по научна специалност „Теория на 

възпитанието и дидактика” (Социална педагогика)

от проф. д-р Любомир Попов

1. Изводи във връзка с професионалната автобиография на 

докторант Мая Конова. Докторант Мая Конова професионално е 

свързана с дейността на обществения посредник, притежава 

комуникативни умения, умения за работа в екип и компютърна 

грамотност. На този фон ориентирането ѝ към дисертация с такава 

проблематика е логично и е предопределило нейната качествена 

разработка.

2. Качествен анализ на дисертационния труд.

Дисертационният труд се състои от Въведение, Концепция, три 

глави, Заключение, Литература и Приложения, с общ обем от 205 

страници.  Текстът е илюстриран с 30 фигури. Литературата 

включва общо 146 заглавия, от които 84 на кирилица, 39 на 

латиница и 23 он-лайн източници. Във връзка с научните 

постижения на автора в дисертационния труд може да се отбележи 

следното:

А) Насочването към подчертано актуален за страната проблем, 

на който докторантът посочва три равнища – методологическо, 

технологично и практическо; 

Б) Постановката на изследването (формулирането на целта, 
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задачите, тезата и пр.), както и структурирането му в този им вид са 

изцяло приемливи. Правят впечатление усилията на автора към 

мотивиране на своите действия при отделни моменти от 

изследването (например обосновката на изследователските методи, 

инструментариума и извадката в Трета глава обхваща няколко 

страници). Това показва наличието на необходимите компетенции 

на докторант Мая Конова за разработването на такъв род научен 

труд; 

В) Познаване и ползване на голям брой разнородни 

литературни източници и автори по темата за теоретичната част. 

Интерпретирането им от докторант Мая Конова доказва нейните 

безспорни умения за задълбочени анализи на отделните аспекти на 

проблема, като особено бих подчертал изясняването на редица 

категории, свързани с конфликта: същността му като явление 

(дефиниции за него), значение на конфликтите в живота на хората, 

преки и косвени участници в конфликта, ранг на участниците в 

конфликта, обект на конфликта, етапи в развитието на конфликта, 

същността и значението на институцията омбудсман (в национален 

и световен мащаб) и пр.; 

Г) Относно емпиричната част на дисертацията следва да се 

подчертаят следните основни постижения:

► Адекватен избор на основни социални конфликти и 

съответно обект на дейност за разрешаването им от местните 

омбудсмани, групирани от автора в сферите:  а) социални дейности, 

здравеопазване, образование и спорт, екология; б) собственост, 

трудово-правни отношения, съдебна власт, полиция, държавни 

служби, обществен ред и сигурност; в) благоустройство и 

строителство, устройство на територията, общинска собственост, 

2



транспорт, улици и паркинги, местни данъци и такси; г) 

топлофикация, мобилни оператори, електроснабдяване, 

водоснабдяване; д) други конфликти.

► Съчетаване на количествен и съдържателно-качествен 

анализ на регистрираните случаи в градовете-извадка. Тази част на 

дисертацията следва да се оцени също много високо и като 

безспорно научно постижение на автора.

►Направените обобщения и изводи са с висока научна и 

практикоприложна стойност.

3. Оценка на публикациите и автореферата. Приноси.

Авторефератът е оформен според стандартите. Очертаните 

теоретични и практикоприложни приноси са действително налични 

в труда. Приложените за рецензиране статии са изцяло по темата на 

дисертацията, а това означава, че идеите на автора са получили 

публичност и критичната оценка на научната колегия.

4. Въпроси. Какво е различието между понятията 

„противоречие” и „конфликт”, респективно – „социално 

противоречие” и „социален конфликт”?

Заключение. Научните достойнства на дисертационния труд 

доказват, от една страна, компетенцията на докторант Мая Конова 

по темата (което е важно от гледна точка на това, че докторантурата 

е образователна степен), а от друга – уменията ѝ да реализира 

научен труд от такъв ранг (качество, нужно за присъждане на 

образователна и научна степен  „доктор”). Ето защо декларирам 

своя положителен вот да бъде присъдена образователната и 

научната степен „доктор” в област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, 
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по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика” 

(Социална педагогика) на докторант Мая Конова.

4.05.2016 г.          Изготвил становището:                                                            

                                                              проф. д-р Любомир Попов
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