
 

                                                  РЕЦЕНЗИЯ 

от проф., д. ик. н. Лучиян Ангелов Милков, преподавател в УНСС- 

София, Факултет „Управление и администрация“, Катедра 

„Публична  администрация“ 

                                    на дисертационен труд  

за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“, в област на 

висше образование: 1. Педагогически науки, Професионално направление: 

1. 2. Педагогика, Докторска програма: „Теория на възпитанието и 

дидактика (Социална педагогика)“.  

Автор: Светла Колева Недева  

Тема: „Теоретични аспекти на възможности за валидиране на 

професионална квалификация в България“. 

Научен ръководител:  Доц., д-р по педагогика Чавдар Георгиев Сотиров- 

Ръководител на Катедра „ТОПО и ПУНУП“ при Педагогически факултет 

на  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и Декан на 

ПФ на ШУ. 

 

 

 

1. Общо описание на представените материали 

      Със заповед № PД-16-004/22. 01. 2019 година на Ректора на Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски“ съм определен за 

рецензент- член на Научно жури за осигуряване на процедура за защита на 

дисертационен труд на тема „Теоретични аспекти на възможности за 

валидиране на професионална квалификация в България“, за придобиване 

на образователната и научна степен „Доктор“, в област на висше 

образование: 1. Педагогически науки, Професионално направление: 1. 2. 



Педагогика, Докторска програма: „Теория на възпитанието и дидактика 

(Социална педагогика)“.   

      Автор на дисертационния труд е Светла Колева Недева- задочен  

докторант към  катедра „Социална и специална педагогика“, с научни 

ръководители доц., д-р Чавдар Георгиев Сотиров от ВУЗ- Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, 

Катедра „ТОПО и ПУНУП“ и доц., д-р Нели Димитрова- преподавател в 

катедра „ТОПО и ПУНУП“ на ПФ при Университета.  

      Представеният от Светла Недева комплект-материали на хартиен 

носител и в електронен вид е в съответствие с Правилника за развитие на 

академичния състав на ШУ и включва следните документи: 

- молба до Ректора на ШУ за разкриване на процедурата за защита на 

дисертационен труд; 

- автобиография в европейски формат; 

-  протоколи от катедрени съвети, свързани с докладване на готовност за 

откриване на процедурата и с предварително обсъждане на 

дисертационния труд; 

- дисертационен труд; 

- автореферат; 

- списък на научните публикации по темата на дисертацията; 

- копия на научните публикации; 

- справка за приносните моменти. 

 

2. Кратки биографични данни за докторанта 

      Светла Недева притежава висше образование (магистърска степен) по 

Английска филология от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“- Велико 

Търново, придобита в периода 1980 година- 1985 година.  



    Редом с това, в периода 1997 година- 1998 година, придобива 

магистърска степен по специалност „Управление на туризма“ от 

Университет „Манчестер Метрополитен“, Великобритания. 

      Професионалният й опит, придобит за  30 години, е предварителна 

гаранция за наличието на научна компетентност, интелектуални 

възможности и практически умения за разработване на  дисертационно 

изследване със социално-педагогическа проблематика. Отличното 

владеене на английски език позволява достъп до водещи автори, пишещи 

на този език, които работят в областта на валидизацията на резултатите от 

процесите на обучение, образование и възпитание във висшите училища в 

ЕС и други англо-езични страни. 

 

3. Актуалност на тематиката и целесъобразност на поставените цели и 

задачи 

      Тематиката на предоставения ни за рецензиране дисертационен труд е 

значима в настоящия момент от развитие на нашето образование- за много 

европейски държави различни аспекти на валидирането се разработват и се 

реализират практически от 2000 година на основата на Меморандума за 

учене през целия живот на Европейската комисия. Националните практики 

за валидиране на резултати от обучението в страните-членки на ЕС са 

твърде различни и се определят от националните законодателства. 

Отличават се, както използваните инструменти за валидиране на 

резултатите от ученето, така и институционалната координация, 

прилаганата методология, степента на участие на всички заинтересовани 

страни и др. 

      Важен мотив за актуалността на темата са препоръките за ускоряване 

на реформите и поетият ангажимент на страните-членки до края на 2018 

година да въведат в съответствие с националните условия и особености и 

по подходящ, според тях, начин разпоредби за валидиране на резултати от 



формалното и неформално обучение и самостоятелното учене на 

личността.  

 

4. Познаване на проблема 

      Педагогическият опит на Светла Недева й  гарантира познаване на 

издигнатата проблематика. В дисертацията са налице опити за анализ на 

използваните литературни източници, които са съпроводени със собствени 

постановки, позиции и възгледи. В професионалния си път докторантката, 

като преподавател във висше училище- Колеж по туризъм към 

Икономическия университет в град Варна, има възможност да придобие 

допълнителни квалификации, нова и модерна научна информация, 

включително и по разглежданата проблематика. През 2017 година 

преминава обучителен курс на тема: „Валидиране на неформалното и 

информално учене чрез ECVET” в конференция организирана от ЦРЧР- 

Национална агенция на програма Еразъм в гр. София.  

 

5. Методика на изследването 

       Светла Недева подхожда към изследователския проблем, както от 

теоретична, така и от практическа гледна точка. Сред използваните методи 

се отличават утвърдени в днешната практика пътища за проучване и 

решаване на сложни образователни задачи: Интернет-проучвания на 

информационни банки и сайтове, съдържащи документи за валидиране на 

професионална квалификация у нас и в ЕС; проучване и анализ на 

литературни източници по изследваната проблематика; проучване на 

официални документи; социологическо проучване- анкета; математико-

статистически методи. 

      Използван е вариационен анализ за представяне на статистическото 

разсейване между случаите в изследваната съвкупност по разновидности 

на даден признак. Използват се два вида показатели, измерващи влиянието 



на определящите причини и измерващи влиянието на неопределящите 

причини. От първите показатели, най-често, се работи с така наречен 

показател средна аритметична величина, а от вторите- с така наречен 

показател стандартно отклонение. 

 

6. Характеристика и оценка на дисертационния труд 

       Дисертацията е в обем от 214 стандартни машинописни страници и 

съдържа  следните компоненти: въведение, концепция,  три  глави, 

заключение, литература и приложения.   

      Използваната литература съдържа 101 източника- 23 на кирилица и 78 

на  латиница. 

       Във въведението се обосновава актуалността на проблема, избора на 

темата, които са провокирани от прилаганите, в момента, различни 

програми и политики за осъществяване стратегия на Европейския съюз 

„Европа 2020“ за растеж, създаване на работни места, социално равенство 

и приобщаване. Всички те се стремят да отговорят на социално-

икономическите промени и основните предизвикателства за успешно 

интегриране на пазара на труда и повече мобилност, пред които ще бъде 

изправена Европа до края на десетилетието. 

      В концепцията се разглеждат възможностите за валидиране 

(признаване) на професионална квалификация в България, в съответствие с 

прилаганите системи в страните от ЕС чрез въвеждането на общи 

политики за трансфер на кредити. 

     Разглеждат се квалификации с фокус върху „резултатите от ученето”, с 

цел, проектиране на индивидуализирани гъвкави пътеки за учене през 

целия живот: като Европейската квалификационна рамка (EQF), 

Европейска система за трансфер на кредити (ECTS) и Европейската 

кредитна система за професионално образование и обучение (ECVET). 



      В първа глава се дава анализ на процесуалните характеристики на 

валидирането на професионална квалификация. Експертни комисии 

анализират и проучват възможностите за адаптирането на моделите за 

трансфер към страни, където липсва ефективна методика. Основните 

продукти и резултатите от тези проучвания довеждат до изготвянето на 

системи за официално признаване на формално и неформално придобити 

умения и компетенции, както и създаването на съпътстващ общ набор от 

показатели за качество, които да бъдат систематизирани за 

транснационално прилагане, а и да послужат за по-нататъшното развитие 

на Европейската образователна система. 

 

      Втора глава: „Европейска практика за валидизиране на 

професионални квалификации“, ни насочва към историята на 

развитието на професионалните квалификации в Европа. Посочени са 

(според Sutton, 1994), ключовите характеристики, които са предназначени 

да отворят достъп до обучение и квалификация: 

- унифициране на професионалните квалификации с възможности за 

натрупване и трансфер на кредити; 

- спецификации на оценка на резултатите (умения и компетентности) 

отделено от процеса на учене; 

- определяне на националните стандарти за компетентност от водещите 

индустриални организации. 

      Въз основа на направения анализ на Европейска практика за 

валидиране на професионални квалификации, докторантът е направил 

обобщения и изводи. Те са резултат от обстойния анализ на практиката на 

множество страни от ЕС. 

     В трета глава са изследвани  възможностите за валидизиране на 

професионалната квалификация в България, придобита чрез неформално и 

самостоятелно учене. Валидирането е процес на потвърждаване от 



упълномощен орган, че дадено лице е постигнало учебни резултати, 

измерени спрямо съответен стандарт. Диференцирани са  четири  основни 

етапа в този процес: 

- установяване на наличието на конкретен опит у дадено лице чрез 

провеждане на събеседване; 

- документиране на опита на лицето; 

- официално/ обективно оценяване на установения опит; 

- удостоверяване на резултатите от оценяването, които могат да покажат 

частична или пълна квалификация. 

      Като особено позитивен момент приемам наличието на изводи и 

препоръки след всяка от трите глави на дисертацията. По този начин са 

налице възможности за характеристика и анализ на постигнатото на всеки 

етап от разработването на труда. 

      В последната част на дисертационното изследване- заключение, са 

обобщени резултатите от цялостното изследване. Направени са 14 извода 

(твърде много, според мен) и  5 препоръки.   

 

7. Приноси и значимост на разработката за науката и практиката 

     Теоретични приноси: 

- Теоретичните аспекти на възможности за валидиране на професионална 

квалификация в България са представени в контекста на определени 

теории и категориално-понятийния апарат, според нормативните 

документи на Европейския съюз. 

- Систематизирани са възможности за валидиране на професионална 

квалификация в различните страни-членки на ЕС, като са изведени 

различни модели и са очертани равнищата и насоките на процеса за 

валидиране на знанията и уменията, необходими за получаване на 

професионална квалификация. 



- Дефинирани са основните съдържателни елементи на квалификационните 

рамки за придобиване на професионална квалификация в различните 

Европейски държави. 

 

Практически приноси: 

- Изведени са основни понятия, които характеризират и определят процеса 

на валидиране на знанията и уменията придобити чрез неформално 

обучение или самостоятелно учене, необходими за получаване на 

професионална квалификация в България. 

- Разработване на анкета за проучване мнението на курсисти за 

възможностите за валидиране на знанията и уменията придобити чрез 

неформално обучение или самостоятелно учене, с цел определяне нивото 

им на заинтересованост. 

- На емпирична основа е доказана необходимостта от валидиране на 

професионална квалификация.  

       В приносите е видно личното участие на докторантката, нейните 

познания, опит и възможности за довеждане до успешен край на работата 

върху дисертационното изследване.  

 

8. Преценка на публикациите по дисертационния труд 

       Налице са 7 публикации, в които е апробирано дисертационното 

изследване- от 2016 година до 2019 година.  Основните части и идеи от 

публикациите на С. Недева са намерили място в дисертацията и по този 

начин се реализира приемствеността между частното, еднократно научно 

изследване и многогодишното дисертационно. Пред автора се разкрива 

възможността за апробация, изчистване, в научно отношение, на основните 

замисли и обогатяване на изследването с данни и факти.  

 

 



9. Лично участие на докторантката 

     Дисертационното изследване е собствен авторов труд. Стилът на 

писане, тезаурусът и езикът, използвани от докторантката са едни и същи. 

Това говори за последователност и приемственост в научната дейност.  

      Формулираните приноси и получени резултати са нейна лична заслуга. 

 

10. Автореферат 

      Авторефератът притежава всички необходими елементи и повтаря в 

съкратен вид дисертационното изследване. Не са открити разминавания 

между него и дисертацията. Той е структуриран, според изискванията на 

закона и правилника за приложение на закона, правилника  на ШУ 

„Епископ Константин Преславски“. В него са отразени основните 

резултати, намерили място в дисертационното изследване.     

   

11. Лични впечатления 

      За съжаление, нямам лични впечатления от Светла Недева- лични 

срещи, рецензиране на публикации или съвместна дейност. 

12. Препоръки за бъдещо използване на дисертационните приноси и 

резултати 

      В този си вид, дисертационното изследване може да се превърне в 

добра  монография, с практическа насоченост. Необходима е, обаче, 

допълнителна научно-изследователска и практическа дейност в проучване 

на документите на ЕС, свързани с валидизирането на образователните 

резултати в страните-членки.  

 

                                         ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

      Дисертационният труд съдържа резултати в областта на теорията на 

организацията и управлението на образователната система, и, по-



конкретно, в областта на резултативността от действията на всички 

образователни институции у нас.

      Получените резултати 

на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за 

прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на 

Константин Преславски“.      

     Поради гореизложеното, 

проведеното изследване, представено от рецензираните по

дисертационен труд, автореферат,

Предлагам на почитаемото Н

Преславски“ да присъди  

Светла Колева Недева в област на висше образование:

науки, Професионално направление

Теория на възпитанието и дидактика (

23.02.2019 г.  

Гр. София                 

 
                                
      

конкретно, в областта на резултативността от действията на всички 

образователни институции у нас. 

Получените резултати отговарят на изискванията на Закона за развитие 

на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за 

прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на ШУ „Епископ 

                

Поради гореизложеното, давам своята положителна оценка

ното изследване, представено от рецензираните по

дисертационен труд, автореферат, постигнати резултати и приноси. 

редлагам на почитаемото Научно жури на ШУ „Епископ Константин 

 образователната и научна степен „Д

в област на висше образование: 1. Педагогически 

рофесионално направление: 1. 2. Педагогика, Докторска програма: 

на възпитанието и дидактика (Социална педагогика). 

  Рецензент:            
                           (Проф., д. ик. н. Лучиян Милков)

конкретно, в областта на резултативността от действията на всички 

на Закона за развитие 

на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за 

ШУ „Епископ 

оценка за 

ното изследване, представено от рецензираните по-горе 

постигнати резултати и приноси. 

на ШУ „Епископ Константин 

Доктор“ на 

1. Педагогически 

Педагогика, Докторска програма: 

 
Проф., д. ик. н. Лучиян Милков)


