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Във всички наши (Конституция, закони, правилници, 

наредби), европейски (Европейски съюз, Съвет на Европа, 

Европейска комисия) и международни (ООН, ЮНЕСКО, 



УНИЦЕФ) документи категорично са записани местата, в които 

може да се отглеждат деца, лишени от родителски грижи, сираци 

и полусираци- приемни семейства, осиновявания и държавни, 

частни, религиозни или меценатски институции. Приемната 

грижа се оказва най-добрия вариант за страдащи деца. В 

приемното семейство им се осигуряват всички необходими грижи 

за тяхното развитие и израстване като пълноценни личности и 

лоялни на страната граждани. 

Дисертационният труд на Светослава Хайнова е посветен 

именно на приемната грижа, като основен фактор за 

деинситуционализацията на деца в риск в област Шумен. 

Архитектонично трудът съдържа: увод, три глави, 

заключение, приноси, използвана литература и приложения, в 

общ обем от 211 страници. 

В уводната част се посочва същността и значимостта за 

днешния ден на приемната грижа за деца в риск, които са 

подкрепени с позоваване на редица международни документи. 

Тук е намерил място целият изследователски 

инструментариум: цел, обект, предмет, задачи, методика, 

хипотеза на изследването. 

Първа глава е твърде обемна, където в логическа 

последователност са изложени особеностите на приемната грижа 

в 15 държави от Европа, Азия и Северна Америка. Направен е 

исторически преглед на появата на движението „приемна грижа" 

в неговите разновидности в Скандинавия, САЩ, Южна Европа. 



Втора глава съдържа обстоен анализ на аепектите на 

приемната грижа в Република България- нормативна уредба, 

настаняване на децата, процедури по наетаняването и, в 

чаетноет, приемната грижа в област Шумен. 

В историчееки аспект се проеледява появата на 

настойничеството и осиновяването, както и вземането на 

„храненици". Анализира се тяхната социална и юридическа 

същноет и се извеждат спецификите на съответния вид. 

Цялостно е анализиран пътят на създаване на системата 

„Приемна грижа" в област Шумен и в отделните общини. 

Поеочва се броят на семейетвата по общини и общо за областта. 

Не са пропуснати и множеството трудности и нерешени, все още, 

проблеми. 

Трета глава: Експерименталиата част ни въвежда в 

изследователеката дейност на докторанта, провеждането на 

експеримента, участници, получени резултати и анализ на 

данните. 

В изеледването учаетват 136 предетавители на еледните групи 

лица: кандидати за приемни семейства; утвърдени приемни 

семейства; заличени приемни семейство; социален работник. 

Чрез предложената анкета се уетановява нивото на познаване 

на процеса „приемна грижа". Редом с нея, е използван и т. н. 

„авторски въпроеник" с 24 въпроса. Въпросите са в три 

диференцирани модула, вееки е шеет въпроса и включват 



тьрсенето на отговори в областта на подкрепата, мониторинга и 

информираността. 

Анализът е последователен, следвайки въпросите в анкетата. 

Наситен е с множество цветни графики, които допълнително 

улесняват възприемането на резултатите от изследването. 

В заключението на дисертационния труд, Светослава 

Хайнова прави сравнително-съпоставителен анализ на 

позитивните страни на англо-саксонския модел на приемната 

грижа с руската и европейска школа и с българската практика в 

момента. Посочва се, че поставените цел и задачи пред 

изследването са изпълнени. 

Приносни моменти 

В резултат на обстойния анализ на изследваната тема, 

Хайнова е извела осем приноса. Те са, както с теоретически, така 

и с практически характер и могат да послужат за 

усъвършенстване на системата „приемна грижа" на територията 

на Шуменска област. 

Публикации 

Авторът има три публикации в Годишници на ШУ от 2019 и 

2020 година. Те са по самостоятелни проблеми от областта на 

дисертационното изследване. 

Литература 

Разделена е на наша (българска), чужда литература и 

Интернет сайтография. 



В първата част са посочени 63 източника на български език- 

закони, наредби, правилници, монографии, студии, статии и 

доклади в научни конференции, проведени у нас. 

Литература на латиница и кирилица (руски език)- 16 

източника, а сайтове- 14. 

В литературата намирам водещи наши и чужда автори, 

работещи в областта на социалните грижи и социалното 

подпомагане, приемната грижа. Това дава възможност на 

Светослава Хайнова да добие добра научна осведоменост по 

изследвания проблем, да повиши своите компетенции и 

ерудиция. По този начин се създава и готовността за 

разработване на дисертацията. 

Цитиранията и позоваванията на отделни автори са коректни. 

Не намирам данни за плагиатство. 

Автореферат 

Той съдържа всички необходими елементи, задължителни за 

труд от този вид. Следва точно структурата на дисертацията. 

Авторефератьт е в обем от 27 страници. В него са отразени 

публикациите и приносните моменти, формулирани от автора. 

ЗАКЛЮЧЕИИЕ 

дисертацията е собствено научно-практическо изследване, с 

ясно формулирани цел и задачи. Използваната методика е 

проверена и резултативна. Обхватът на изследваните лица, 



според мен, е напълно достатъчен за доказване на издигнатата 

хипотеза. 

От направения анализ на резултатите от изследването са 

формулирани за теорията и практиката редица изводи и 

заключения, които очертават решените и нерешени проблеми 

пред приемната грижа в Шуменска област. Категорично е 

защитена постановката, че тази форма на отглеждане, грижи и 

възпитание на децата е дълбоко хуманна, резултативна и криеща 

в себе си огромни възможности пред системата „Социални 

грижи" в България. 

Поради гореизложеното, анализът на данните от изследването 

и получените резултати, си позволявам да изразя своето 

позитивно отношение към дисертационния труд на Светослава 

Хайнова. 

Предлагам на членовете на Многоуважаемото Научно жури на 

ШУ „Еп. К. Преславски" да присъди образователната и научна 

степен „Доктор" на Светослава Йорданова Хайнова, в Област на 

висше образование 1. Педагогически науки, Професионално 

направление 1. 2. Педагогика, Докторска програма „Социална 

педагогика". 

12. 04. 2022 година Рецензент: 
~ 
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