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І. Обща характеристика и професионална биография 
 
  Мая Димитрова Конова е завършила специалност „Българска филология”- 

магистър в ШУ „Еп. Константин Преславски“ през 1997г. През 2013г. е зачислена  
в докторантура редовна форма на обучение с тема на дисертационен труд 
„Социални конфликти и тяхното преодоляване чрез обществения посредник”, 
в Педагогически факултет на ШУ „Еп. Константин Преславски” . 

 От 2012 г. до момента е технически сътрудник в Община Шумен.  
 От 2005- 2012г. работи като редактор във „168 часа” ЕООД гр. София и 

редактор във в. „24 часа”. През периода 2003- 2005г. е хоноруван редактор във „24 
часа” и „168 часа” ЕООД гр. София. От 2000г. до 2003г. е редактор във в. „Труд”, 
„Медия холдинг” гр. София.  От 1998г. до 2000г. е главен редактор в „Телевизия 
Шумен” гр. Шумен. През периода 1996г. до 1998г. е редактор във в. „Север изток” 
и в. „Шуменски пазар”, „Север изток” ООД гр. Шумен.  

 
ІІ. Общо описание на представените работи 
 
 Мая Димитрова Конова е представила  дисертационен труд на тема  

„Социални конфликти и тяхното преодоляване чрез обществения посредник”. 
Автореферат по дисертационния труд и пет публикации свързани с темата на 
дисертационни труд. 

 
 ІІІ. Обща характеристика 
 
Дисертационният труд представен за рецензиране в структурно отношение 

обхваща: Въведение, Концепция,  Първа глава: Социалните конфликти и тяхното 
преодоляване; Втора глава: Анализ на утвърдените практики за решаване на 
социални конфликти от институцията омбудсман в глобален мащаб; Трета глава: 
Изследване на социалните конфликти решени от омбудсмана в България; 
Заключение; Литература; Приложения.  

Обемът е 205 страници. В Литературата са цитирани 141 източника, от 
които 84 български и  57 чужди автори, а също концепции и законопроекти. 



Във Въведението и Концепцията се подчертава актуалността на проблема и 
необходимостта от разработването на тази проблематика. Коректно са посочени 
тезата, целта, обекта, хипотезата, задачите, методологията на изследване. 
Избраната методика е подходяща за постигане на поставените задачи. 

В  Първа глава вниманието е насочено към същността на социалния 
конфликт и ролята на националния омбудсман за преодоляване на социалните 
конфликти. Внимателно е представена ролята на обществените посредници за 
преодоляване на социалните конфликти.  Разгледана е типологизацията на 
решените социални конфликти в Република България от създаването на 
институцията на Омбудсмана през 2003 до 2015г. 

 Прави много добро впечатление, че авторът разглежда и представя мнения 
на достатъчен брой наши и чужди автори, които разглеждат проблемите свързани 
със социалните конфликти и тяхното преодоляване.  

 Прецизно са анализирани всички съществуващи документи /закони и 
национални концепции/, засягащи политиката на нашата страна относно 
проблемите свързани с дейността на омбудсмана. Това доказва компетентността на  
Мая Конова за извеждане на научни тези, чрез извършване на научен анализ на 
проблема.  

 Във Втора глава на дисертационния труд е представен  анализ на 
утвърдените практики на социалните конфликти от институцията омбудсман в 
глобален мащаб. 

Авторът с основание разглежда подробно работата на омбудсмана в 
развитите демократични държави /Швеция, Скандинавие, САЩ, Франция, 
Германия, Великобритания, Испания, Австрия, Гърция/. Разгледана е институцията 
на омбудсмана в трансформиращите се страни от тоталиризъм към демокрация 
/Русия, Полша, Унгария, Чехия, Словакия, Румъния, Словения/.  В Трета глава М. 
Конова изследва социалните конфликти решени от омбудсмана  в България. 
Достига до изводите, че ефективните практики на българските омбудсмани за 
разрешаването на социални конфликти са свързани със здравеопазване, 
образование, спорт, екология, със собственост, трудовоправни отношения, съдебна 
власт, полиция, държавни служби, обществен ред и сигурност, благоустройство и 
строителство, общинска собсвеност, устройство на територията, транспорт, улици 
и паркинги, местни данъци и такси, мобилни оператори, електроснабдяване, 
водоснабдяване.  

В заключението авторът подчертава, че е необходимо да се работи 
гражданите действително да познават спецификата на омбудсмана като институция 
при решаването на социални конфликти, и че институцията на омбудсман е 
абсолютно необходима на българските общини. 

 
 
ІV. Учебно- преподавателска дейност 
  
Мая Димитрова Конова няма учебно- преподавателска практика. 
 
V. Оценка на основните научни приноси  
Основните научни приноси на кандидата са в следните насоки: 



- представено е развитието на теоретичните концепции, идеите и 
практиките, свързани със социалните конфликти и разрешаването им от 
обществените посредници- омбудсманите; 

- систематизирани са теоретичните знания за ролята на обществените 
посредници- омбудсманите при разрешаването на социалните конфликти; 

- изведени са теоретични изводи за ефективността на обществените 
посредници- омбудсманите при преодоляване  на социалните конфликти; 

- практически са изследвани и типизирани социалните конфликти, които 
разрешават в своята дейност обществените посредници- омбудсманите в България; 

- формулирани са възможности за развитие на дейността на обществените 
посредници- омбудсманите за разрешаване на социални конфликти на българска 
територия; 
 - обосновани са креативни предложения относно дейността на обществените 
посредници- омбудсманите при разрешаването на социалните конфликти. 

Представените за рецензиране дисеттационен труд, автореферат и 5 статии 
свързани с темата на дисертационния труд по съдържание представят 
многостранните интереси и ерудицията на Мая Конова в научното направление. 

Езикът и стилът на автора са на необходимото за целта научно ниво. 
Авторефератът към дисертационния труд отговаря на изискванията по Закона за 
развитието на академичния състав и е структуриран съобразно разглежданите 
концепции. Той  пълно и адекватно отразява съдържанието  на дисертационният 
труд. Коректно представя научните резултати и приносите от изследването. 
Списъкът с публикациите на автора, приложен в автореферата, показва, че е дадена 
необходимата публичност на целия изследователски процес във връзка с 
визираната тук проблематика, което е позволило на научната общност да се 
запознае с постиженията на автора, както и да изрази отношението си към тях. 

  Научните приноси на докторанта са значими за нашата социално- 
педагогическа практика и разкриват  същността на  социалните конфликти и 
тяхното преодоляване, чрез обществения посредник. 

 
VІ. Публикации  
 
Актуалността и значимостта на научните приноси на докторанта за мен са 

безспорни. Те следват от факта, че по- голямата им част са в специализирани 
издания. 

Предложените за рецензиране дисертационен труд, автореферат и пет 
публикации по темата на дисертационния труд имат както теоретичен, така и 
практичен принос, и могат да се използват от широк кръг студенти, преподаватели, 
и специалисти, работещи в сферата на социално- педагогическата дейност. 

Важен щрих към професионалния портрет на Mая Димитрова Конова е  
работата и като технически сътрудник в община Шумен и редактор в различни 
медии подпомагащи дисертационното изследване. 

 
Заключение 
 



Въз основа на посоченото по- горе дисертационният труд на Мая Димитрова 
Конова отговаря напълно на изискаванията за присъждане на образователната и 
научна степен “доктор”. 

Поради всичко това, моята оценка за работата на докторант Мая Димитрова 
Конова  е ПОЛОЖИТЕЛНА.   

Постигнатите научни резултати ми дават основание убедено да препоръчам 
на уважаемото Научно жури да дадем положителна оценка и да предложим на 
Факултетния съвет на Педагогическия факултет на ШУ “Епископ Константин 
Преславски” да присъди научната и образователна степен “доктор” на Мая 
Димитрова Конова в област на висшето образование 1. Педагогически науки, 1.2. 
Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика- социална педагогика).              
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