
 

 

СТАНОВИЩЕ 
 
на дисертационен труд на тема: “Теоретични аспекти на социално- педагогическата 
дейност в базите от социалната система”, разработен от Лора Миткова Рашкова- 
докторант в задочна форма на обучение в ШУ „Епископ Константин Преславски“, 
Педагогически факултет за получаване на образователната и научна степен „доктор” в 
област на висше образование: 1. Педагогически науки, Професионално направление: 1. 
2. Педагогика, по научната специалност „Теория на възпитанието и дидактика 
(Социална педагогика)”  
      Научен ръководител: проф. д- р Живка Енчева Военкинова   
      Изготвил становището: проф. д- р Живка Енчева Военкинова- ШУ „Еп. 
Константин Преславски”, Педагогически факултет. 
 

І. Обща характеристика и професионална биография 
 
  Лора Рашкова е родена на 26.02.1977г. През 1995г. е завършила средно 

специално образование в Технимум по Икономика в гр. Шумен специалност 
„Икономика на промишлеността и придобита квалификация „Икономист- 
счетоводител“. През 2000г. завършва Икономически университет гр. Варна, бакалавър, 
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация „Икономист“. През 2007г. 
завършва магистърска програма „Счетоводство и контрол“ в Стопанска академия 
„Димитър Ценов“ гр. Свищов. Професионална квалификация Учител по икономика 
придобива през 2013г. в ШУ „Еп. К. Преславски“- Департамент за информация, 
квалификация и продължаващо образование. От 25.02. 2015г. е зачислена в докторска 
програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) в ШУ „Еп. К. 
Преславски“.  От 27.11.2006г. до 31.07.2007г. работи в Счетоводна къща „ЕКСПЕРТ- 
КОНСУЛТ“ ЕООД гр. Шумен като Оперативен счетоводител. От 01.01.2015г. до 
20.11.2014г. работи в Община гр. Шумен в Други дейности по образование, Единно 
бюджетно счетоводство.  От 01.01.2015г. до момента работи като технически 
сътрудник в „Плам- Стоянка Рашкова 2010“ ЕООД гр. Шумен.  

 
ІІ. Общо описание на представените работи 
 
 Лора Миткова Рашкова е представила  дисертационен труд на тема  

„Теоретични аспекти на социално- педагогическата дейност в базите от социалната 
система”, Автореферат по дисертационния труд и осем публикации свързани с темата 
на дисертационния труд, от които 2 са в съавторство. 

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

обхваща: Въведение, Глава първа: Теоретични аспекти на социално- педагогическата 
дейност в базите от социалната система; Глава втора: Социално- педагогическа дейност 
в базите от социалната система в Република България“; Глава трета: Социално- 
педагогическа дейност в базите от социалната система в Европа, Заключение, изводи, 
препоръки, Литература. Обемът е 230 страници. В Литературата са цитирани 181 
източника, от които 105 източника на български, 18 на руски, 8 на латиница, 50 от 
интернет сайтове. 



 

 

Във Въведението се подчертава актуалността на проблема и необходимостта от 
разработването на тази проблематика като вниманието е насочено към социално- 
педагогическата дейност в базите от социалната система. 

Дисертационният  труд има теоретичен характер.  Разгледани са базите от 
социалната система у нас  и в Европейския съюз. На тази база е направен 
съпоставителен анализ  между базите у нас и в Европейския съюз, търсят се приликите 
и отликите между тях. Това дава възможност да се направят, изводи, препоръки и да се 
дадат идеи за усъвършенстване на социално педагогическата дейност в базите от 
социалната система у нас. Структурата и езикът на дисертационния труд отговаря на 
изискванията за такъв вид разработки. Разгледани са голям брой публикации на  наши и 
чужди автори. Цитирането е коректно и точно. В първа глава докторантът прави 
задълбочен анализ на теоретичните аспекти на социално- педагогическата дейност в 
базите от социалната система, като е разгледана и социализацията на личността. Във 
втора глава е отделено специално внимание на социално- педагогическата дейност в 
базите от социалната система в Република България. Подробно са представени 
видовете, тяхната  същност и спецификата на дейността извършвана в тях.  Социално- 
педагогическата дейност в базите в европейския съюз е разгледана внимателно в трета 
глава на дисертационния труд. Резултатите от анализите от теоретичното изследване са 
прецизни и представени в края на всяка глава на дисертационния труд. В заключението 
са посочени изводите и препоръките от направеното проучване. Дисертационният труд 
на докторант Лора Рашкова е завършен.  

 
ІV. Учебно- преподавателска дейност 
  
Лора Миткова Рашкова няма учебно- преподавателска практика в университета. 

По време на обучението в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика 
(Социална педагогика) е участвала на семинарни упражнения и изпити заедно с 
преподавателя по следните дисциплини: Социална педагогика, Теория на възпитанието, 
Дидактика. 

 
V. Оценка на основните научни приноси  
 
Основните научни приноси на кандидата са в следните насоки: 
 
- на базата на обстоен научен анализ на литературни източници и нoрмативно- 

законова база са изведени съществени теоретични аспекти на социално- 
педагогическата дейност в базите от социалната система; 

- обстойно са разгледани базите от социалната система, тяхната структура и 
форми на дейност; 

- направен е пълен сравнително- съпоставителен анализ на базите от социалната 
система в България (обл. Шумен) и Европейския съюз, и са изразени приликите, и 
отликите между тях; 

- изведени са препоръки и становища в теоретичен аспект за възможностите за 
преустройство и усъвършенстване на базите от социалната система. 

Представените за рецензиране дисертационен труд, автореферат и 8 статии 
свързани с темата на дисертационния труд по съдържание представят многостранните 
интереси и ерудицията на Лора Рашкова в научното направление. 



 

 

Езикът и стилът на автора са на необходимото за целта научно ниво. Броят на 
публикаците на Лора Рашкова сочат, че актуалните проблеми, които тя разглежда са 
получили гласност сред научната общност. 

 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  социално- педагогическата дейност 
в базите от социалната система. 

 
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 осем 

публикации по темата на дисертационния труд имат теоретичен 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 Лора Миткова Рашкова е  работата 
и в община Шумен, което и дава възможност да се запознае с редица социално- 
педагогически проблеми и други дейности в образованието на територията на 
общината.  

 
Заключение 
 
Въз основа на посоченото по-горе дисертационният труд на Лора Миткова 

Рашкова отговаря напълно на изискванията за присъждане на образователната и научна 
степен “доктор”. 

Поради всичко това, моята оценка за работата на докторант Лора Миткова 
Рашкова  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 Лора Миткова 
Рашкова в област на висшето образование 1. Педагогически науки, 1.2. Педагогика, 
Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика).              

 
 
12.11.2018 г.                                `Автор на становищeто:   
 
 
гр. Шумен                                                    (проф. д- р Живка Военкинова) 

 


