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      N 1. Данни за дисертанта- Веселина Николаева Илиева през 2004 

година е завършила средно образование в 113- то СОУ „Сава Филаретов“, 

гр. София. През 2011г. завършва  ШУ „Еп. Константин Преславски“ гр. 

Шумен, бакалавър, специалност „Социални дейности”. По- късно през 

2012г. е завършила висше образование във Нов български университет гр. 

София, бакалавър, „Мултимедия, компютърна графика и анимация“. През 

2014г. завършва  ШУ „Еп. Константин Преславски“ гр. Шумен, магистър, 

специалност „Регулиране и контрол в системата на социалните дейности“. 

От месец февруари 2015 г. е зачислена като редовен докторант в катедра 

„Социална педагогика“  в ШУ „Еп. Константин Преславски“ гр. Шумен. 

От 2008г. до 2011г. Веселина Илиева работи в „Мегаборд България“ 

ЕООД, гр. София, външна реклама като технически сътрудник. От месец 

април 2013г. до месец октомври 2013г. работи като старши инспектор в 

Столичен инспекторат към Столична община, гр.София в Общинска 



администрация. От месец Септември 2014г. до момента работи като 

управител на „Смарт айдиас“- Уайс Десижънс“ ЕООД- издаване на 

Международно научно реферирано онлайн списание „SocioBrains”. От 

месец май 2015г. до месец септември 2016г. работи като социален 

работник в сдружение „Информация и консултации“- Дневен център за 

възрастни хора с ментални увреждания „Света Марина“, гр. София. От 

месец май 2016 г. до момента работи като преподавател в катедра 

„Социална педагогика“, ШУ „ Еп. К. Преславски“ гр. Шумен. Осъществява 

преподавателска дейност с годишен норматив определен от АС и провежда 

учебни часове с неспециалисти според изготвения от Учебен отдел график. 

N 2. Данни за докторантурата- Веселина Николаева Илиева 

изпълнява в срок учебните задължения и успешно полага изпитите по 

време на обучението по докторската програма. 

 При реализирането на дисертациoнната процедура няма допуснати 

нарушения на нормативните изисквания.  

N 3. Данни за дисертацията и автореферата- Представената от 

Веселина Илиева социално- педагогическа разработка върху съвременните 

социално- педагогически аспекти на социалната  идентификация на 

децата- бежанци в България е актуален психологически, педагогически,  

социален проблем. Той е свързан със съдбата на значителен брой деца - 

бежанци  имащи потребност от социално- педагогическа подкрепа. 

Въпросът за общественото поведение към децата- бежанци има място  в 

дейността на образователните, правосъдните, обществените и социалните 

организации. Независимо, че са деца- бежанци те са преди всичко деца, 

които временно или постоянно са лишени от подкрепящата ги семейна 

среда и имат право на специална закрила, и помощ. 

Избраната тема е изключително актуална, тъй като докторантът 

разкрива спецификата на съвременната обществена ситуация. Подчертава, 

че при решаване проблемите  на децата- бежанци е важно да се търсят и 



използват съвременни модели на работа, защото в рамките на Европа 

държавите са изправени пред реални предизвикателства свързани с 

намирането на трайно решение на проблема. В представеният за 

рецензиране дисертационен труд се проследява базовата научна 

информация третираща проблемите на децат- бежанци като проблем на 

психологическата и социално- педагогическата литература /глава първа на 

дисертационния труд/. Разглеждат се Закони и Конвенции свързани със 

закрилата на децата- бежанци. Очертани са насоките за социална 

идентификация и защитата на индивидуалната, и груповите идентичности 

като човешко право /глава втора на дисертационния труд/. Авторът 

изчерпателно търси и доказва, чрез емпирично изследване, че е напълно 

възможно да се осъществи социална идентификация в Република България. 

Веселина Илиева на базата на експертна оценка подчертава, че са 

необходими спешни мерки по отношение на децата бежанци в България. За 

да се преодолеят или предотвратят нежелателни и отрицателни мения, и 

отношения към децата бежанци докторантът идентифицира социални 

услуги за деца- бежанци, и идентификация на политики, мерки, и 

процедури /глава трета на дисертационния труд/. Направените социално- 

педагогически анализи са важен професионален принос на В. Илиева и 

особено в желанието, и да предложи възможни решения за цялостна 

социална идентификация на децата- бежанци. Друг съществен момент е,че 

вещо и внимателно е представена образователната социална интеграция на 

децата- бежанци в България. В дисертационния труд ясно са посочени 

целта, обекта, предмета на изследване и задачите, които произтичат от 

поставената цел. Хипотезата и понятийният апарат са формулирани 

прецизно, и ясно. Приемам структурата и вътрешната организация на 

дисертационния труд, тъй като отговарят напълно на научните изисквания 

за подобен род разработки. Основните части на дисертационния труд са 

логически свързани. Научният апарат е много добър, цитирането- 



достоверно и коректно, източниците и авторите- съдържателно 

изчерпателни. Авторът има сполучливи анализи, коментари и оценки. На 

тази база извежда изключително актуални препоръки относно социалната 

идентификация на децата- бежанци и препоръки относно цялостната 

работа на институциите по отношение на децата- бежанци. 

 Затова, подчертавам общата си представа за дисертационния труд- 

той апробира важно социално- педагогическо изследване, с достоверни и 

социално полезни резултати, най- вече техният синтезиран вариант в 

изводите и препоръките в края на дисертационния труд.  

 Препоръките в труда са резултат от задълбочена работа и изпълнение 

на поставените задачи. Проблемът е представен задълбочено от докторанта 

и това личи от цялостното изложение на дисертацията. Доказателство за 

достатъчно обемна, прецизна и задълбочена работа, и познаване на 

проблема, постигане на поставената цел, и изпълнение на задачите са 

представените данни.    

       Приемам за сполучлива избраната цел на дисертационния труд на 

докторант В. Илиева- да се систематизира, обобщи и анализира научната и 

практическа информация за социалната идентификация на децата бежанци 

в република България. 

Дисертационният труд е в обем от 213 стандартни машинописни 

страници, с подходящи и отлично разработени 3 таблици и 21 цветни 

фигури. Включва три глави, заключение, литература, приложения. 

      Библиографията включва 170 автора на кирилица и латиница, от 

които 122 на кирилица и на латиница 48. Убедена съм, че всички 

източници са правилно проучени, анализирани и сравнявани, което се 

доказва и от отличното качество на дисертационния труд.  

Първа глава представя анализ на базовата научна информация за 

разгръщането и разбирането на дисертационната разработка. Прецизно е 



анализиран и представен  статута на бежанците в това число и на децата- 

бежанци, бежанската криза и бежанските вълни в България. 

     Втора глава представя процесът на социална идентификация. 

Резултатите от изследването на социалната идентичност на децата 

бежанци и както вече подчертахме данните са представени таблично, и с 

фигури. 

 Трета глава представя процесът на социална идентификация на 

децата бежанци в България. Подчертана е необходимостта от социална 

идентификация. Прецизно са идентифицирани празноти в 

законодателството и предложения за допълнения, и изменения. 

Авторефератът към дисертационния труд съдържа всички 

необходими атрибути. Той достатъчно пълно и адекватно отразява 

съдържанието му, коректно представя научните резултати, и приносите от 

изследването.  

 Дисертационния труд отговаря на изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България и изискванията по 

л. 31, ал. 2 от Правилника  за условията, и реда за придобиване на научни 

степени, и заемане на академични длъжности във ШУ „Еп. Константин 

Прескавски“.  

N 4. Научни приноси- Съдържателните качества на дисертацията на 

Веселина Илиева са на необходимото научно равнище като с основание 

отбелязвам постиженията му. 

Теоретичните приноси са следните: 

- социалната идентификация на децата- бежанци в България е 

представена в контекста на определени теории и категориално- 

понятийния апарат на социологията, социалната психология и правото; 

- систематизиране на теоретичните представи за социалната 

идентификация на личността; 



- формулиране на конкретна роля на социалната идентификация на 

децата- бежанци за формулирането на политики по отношение на тяхната 

интеграция; 

- извеждане на теоретични изводи за социалната идентификация на 

децата- бежанци като важно условие за приобщаването им в приемащата 

страна. 

Практическите приноси са: 

- извеждане по пътя на разработване на дисертацията на 

инструментариум за изследване на проблемите на децата- бежанци, главно 

тяхната социална идентификация; 

- формулиране на практики с пряко отношение към децата- бежанци 

в България; 

- представяне на научна разработка със съдържание, което дава 

възможност да бъде използвано в практическата дейност на специалистите, 

работещи с децата- бежанци в Република България. 

 

N 5. Публикации и участия в научни форуми- 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. Публикациите на докторанта по темата на дисертацията са 1 на 

брой в България и 6 в международно издание. В. Илиева е представила 

други публикации е България 4 на брой и  в международно издание 8 на 

брой, което доказва широкият аспект на научните и интереси. 

N 6. Заключение- Въз основа на посоченото по- горе, считам, че 

предложеният за рецензиране дисертационен труд на тема: „Социална 

идентификация на децата- бежанци в България” разработен от Веселина 

Николаева Илиева е завършен. 



Поради всичко това оценката за десертационният труд е 

ПОЛОЖИТЕЛНА.  

 Постигнатите научни резултати дават основание убедено да 

препоръчам на уважаемото Научно жури да даде положителна оценка на 

Веселина Николаева Илиева- докторант на в катедра „Социална 

педагогика“ на  Педагогически факултет при Шуменски Университет 

„Епископ Константин Преславски“ и да присъди  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)”. 

 

22.12.2017.    Изготвил рецензията:  

 

гр. Шумен     проф. д- р Живка Военкинова 

 

 


