
СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Любомир Ников Попов 

за дисертационния труд на Веселина Николаева Илиева на тема „Социална 

идентификация на децата бежанци в България” за придобиване на 
образователната и научна степен „доктор” по докторска програма Теория 
на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) от  професионално 

направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. 
Педагогически науки 

1. Биографични данни за докторанта. 

Веселина Илиева е родена на 25 февруари 1985 г. Завършва 
специалност „Мултимедия, компютърна графика и анимация” (бакалавър) 
в Нов български университет, специалност „Социални дейности” в ШУ 
„Еп. Константин Преславски” (бакалавър) и магистратура по „Регулиране 
и контрол в системата на социалните дейности” в ШУ. От февруари 2015 г. 
е редовен докторант в катедра „Социална педагогика” в ШУ. 
Професионално се е реализирала като технически сътрудник в „Мегаборд 
България” ЕООД, старши инспектор в Столичен инспекторат към 
Столична община, Управител в „СМАРТ АЙДИАС – УАЙС ДЕСИЖЪНС” 
ЕООД, социален работник в Сдружение „Информация и консултации” – 
Дневен център за възрастни хора с ментални увреждания „Света Марина”, 
София. От май 2016 г. до момента е преподавател в ШУ. Владее английски 
език. Притежава компютърна култура и умения за работа в екип и в 
мултикултурна среда, както и за справяне с конфликти.  

2. Съдържателно-качествен анализ на дисертационния труд. 

Замисълът на дисертационния труд е да изясни процеса на социална 
идентификация на децата бежанци у нас, за да могат да се предприемат 
адекватни мерки спрямо тях. Темата е изключително актуална и е типична 
илюстрация за нуждата определени социално-политически проблеми, 
възникнали в даден исторически момент, да бъдат научно осмислени. 

Трудът се състои от 218 страници, от които 198 основен текст. 
Структуриран е в компонентите: Съкращения в текста, Въведение, 
Концепция, три глави, Заключение, Литература и Приложения. Използвани 
са 170 литературни източници (122 на кирилица, 42 на латиница и 6 он-
лайн източници). Важно е да се подчертае, че те са различни по характер, а 



именно: научно-теоретични публикации (предимно за социалната 
идентификация на децата бежанци) и фундаментални (според израза на 
докторанта) нормативни документи (с. 15). 

В съдържателно-качествен аспект могат да се посочат следните 
характеристики на дисертацията: 

►Върху предварително добро познаване на проблемите на 
миграционните вълни като цяло (посочените по-горе теоретични 
публикации и нормативни документи), авторът е изградил адекватна 
постановъчна част (Концепция – с. 9 – 18 на труда). Изцяло са приемливи 
формулировките на целта, задачите, обектът, предметът и хипотезата. 
Реализираната методология на изследването включва обща, частна 
методология, както и съвкупност от конкретни методики за емпирично 
социологическо проучване и може да се квалифицира като целесъобразна с 
оглед характера на проблема, който се изследва. 

►В първа глава – Базова научна информация за разгръщането и 
разбирането на дисертационната разработка, докторантът 
последователно изяснява явленията и понятията: бежанец (вкл. статута на 
бежанец и неговите права според Закона за убежището и бежанците в 
Република България) и дете бежанец (според Конвенцията на ООН за 
правата на детето, според Дъблинския регламент, според Закона за 
убежището и бежанците, вкл. придружени и непридружени деца бежанци); 
същността на закрилата на детето бежанец според Закона за закрила на 
детето у нас; достъпът до територия и процедура на децата, търсещи 
закрила  и правата на децата в производството по оценка на молбата 
закрила); бежанската криза и бежанските вълни в България. 
Впечатлението от тази част на труда е изключително добрата 
информираност и компетентност на докторанта в тази сложна историческа, 
социална и правна проблематика. 

►Във Втора глава – Процесът на социална идентификация, 
авторът изяснява понятията идентичност и идентификация (като понятия 
на психологията), разглеждайки разнообразни дефиниции и теории за тях; 
посочва основните личностни ориентации на идентичността (размита, 
преждевременна, мораторий и зряла); множествената идентичност, 
колективната идентичност и защитата на индивидуалната и груповите 
идентичности като човешко право; съотнасяне на понятията социална 



идентичност и социална идентификация и въпросът за 
самоидетнификацията. Специално внимание се обръща на проблема за 
необходимостта от социална идентификация на бежанците в България. 

В тази част на дисертацията проличава умението на дипломанта да 
интерпретира мнението на впечатляващо много автори, научни 
публикации и нормативни документи, което е направено с нужната 
коректност и компетенция. 

►В Трета глава – Социална идентификация на децата бежанци в 
България, е реализирано емпиричното изследване на проблема. Тук 
докторантът демонстрира уменията си за провеждане на такъв тип 
изследване. Като научни достижения могат да се откроят: цялостната 
постановка на изследването, която осигурява логичност при реализирането 
му; ориентацията към методологията и методиката му; анализите на 
констатациите от прилагането на методиката; собствените разсъждения по 
въпросите за евентуално най-ефективните решения на проблемите, 
свързани със социалната идентификация; разнообразието от форми за 
илюстрация на данните; направените в края на главата обобщения и 
изводи. При реализирането на емпиричното изследване се констатира една 
особеност на стила на автора - това е наличието на известно 
„теоретизиране” във връзка със същността на метода, който се използва. 
На пръв поглед това е излишно, защото читателската аудитория (би 
трябвало да) е наясно с тези неща. Но като имаме предвид, че докторската 
дисертация е все пак „образователна степен”, демонстрирането на тези 
теоретични знания говори за съответната компетенция на докторанта, а в 
случая това е целесъобразно.  

►В Заключението авторът обобщава два вида препоръки във връзка 
със социалната идентификация на децата бежанци у нас. Тъй като са 
изведени върху основата на солидно теоретико-емпирично проучване, 
следва да се подчертае, че те имат изключително солидни основания.   

3. Авторефератът изцяло отразява същността на дисертацията. 
Той отговаря на изискванията за такъв вид труд и може да служи в 
качеството си на такъв за потребностите на научната общност. 

4. Приносите на дисертационния труд (посочени в 
Автореферата) са действително с теоретичен и практико-приложен 



характер и могат да рационализират работата на институциите, отговорни 
за социалната идентификация на децата бежанци у нас. 

5. Препоръки. Изследването е с безспорни научни и практически 
достойнства. Поради това препоръчвам неговите изводи и предложения да 
станат масово достояние чрез популяризирането им в разнообразни по 
предназначение публикации, далече надхвърлящи научните, особено и в 
такива, адресирани до съответните институции у нас. 

6. Заключение. Считам, че дисертационният труд на Веселина 
Николаева Илиева на тема „Социална идентификация на децата бежанци в 
България” притежава несъмнени научни достойнства, съответстващи на 
изискванията за такъв вид научен труд. Ето защо изразявам своя 
положителен вот за придобиване на образователната и научна степен 
„доктор” по докторска програма Теория на възпитанието и дидактика 
(Социална педагогика) от  професионално направление 1.2. Педагогика, 
област на висше образование 1. Педагогически науки на докторант 
Веселина Николаева Илиева. 

 

29.12.2017 г.                                       Изготвил становището: 

                                                                                проф. д-р Любомир Попов 

 


