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N 1. Данни за автора на дисертационния труд- Светослава Йорданова Хайнова е 
завършила СОУ „Васил Левски" гр. Шумен през 1998г. специалност „Биология и химия". 
През 2003г. е завършила в ШУ „Епископ Константин Преславски", Педагогически 
факултет, специалност Социална педагогика, ОКС бакалавър. По- късно през 2016г. е 
завършила ОКС магистьр специалност „Социално консултиране" в ШУ „Епископ 
Константин Преславски" Педагогически факултет. През 20 1 8г. е зачислена в докторска 
програма Социална педагогика в катедра „Социална и специална педагогика". От 2008г. 
до 2009 г. работи в СОУ „Сава Доброплодни", като преподавател. От 2009г. до 2011 г. е 
социален работник и медиатор в Българо-Испанска асоциация „Св. Св. Кирил и 
Методий". През 2011 г. работи като обществен възпитател в Местна комисия за борба с 
противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Работи, като социален 
работник от 2012г. до 2020г. в Община Шумен по проект „И аз имам семейство" и 
„Приеми ме 2015г." От 2018г. до 2021г. е главен специалист- студентска канцелария в 
ШУ „Епископ Константин Преславски", Педагогически факултет. През 2021 г. е главен 
специалист Кандидат студентска кампания в ШУ „Епископ Константин Преславски", 
факултет по технически науки. От 2021 г. до момента е главен координатор в ШУ 
„Епископ Константин Преславски", Факултет по технически науки. 

N 2. Данни за докторантурата- Светослава Йорданова Хайнова е зачислена, като 
докторант в Педагогически факултет, катедра "Социална и специална педагогика" в ШУ 
„Епископ Константин Преславски". Докторанrьт изпълнява учебните задължения и 
успешно полага изпитите по време на обучението по докторската програма. Паралелно с 
това е работила по различни проекти, участвала е във форуми, свързани с 
популяризирането на социално- педагогически проблеми- Приемната грижа- един от 
пътищата за деинституционализация на деца в риск в област Шумен. 



При реализирането на дисертационната процедура няма допуснати нарушения на 

нормативните изисквания. Представените от докторанта материали отговарят на 

минималните национални изисквания по Чл. 23. (доп. - АС от 12.10.2018 г.), чл. 26, ал. 

2 и 3 от ЗРАСРБ и чл. 1 а, ал.1 от ППЗРАСРБ във ШУ "Епископ Константин Преславски". 

N 3. Данни за дисертацията и автореферата- Представената от Светослава 

Йорданова Хайнова разработка върху проблеми свързани с„приемната грижа - един от 

пътищата за деинституционализация на деца в риск в област Шумен" е актуален 

социален проблем. 

Той е свързан със съдбата и потребностга от подкрепа на значителен брой деца в 
риск, текните семейства при осъществяването на деинститулизацията. Авторът 
подчертава, че Конвенцията за правата на детето на ООН подрежда йерархично местата 
за отглеждане на деца - на първо място биологичното семейство, следвано от приемната 
грижа и осиновяването, и на последно място - институцията. Приемната грижа е 
подходяща за временно извеждане на детето извън семейството поради: заболяване на 
родителите; развод или смърт в семейството, алкохолна или наркотична зависимост; 
физическо, психическо или сексуално малтретиране на детето, неглижиране; изоставяне. 
Темата е актуална, защото приемната грижа е форма на закрила за деца, които временно 
или трайно са лишени от родителска грижа, благодарение на която се дава възможност 
детето да расте в семейна среда и да продължи да получава индивидуални грижи и 
подкрепа. Основна цел на приемничеството е да осигури на децата сигурност, 
грижовност, семейна обстановка, отношение, обич и разбиране, за да могат да израснат 
в семейна среда и да получат възможност за развитие и придобиване на определени 
социални умения. Приемната грижа, като мярка за закрила възниква естествено в 
обществото и намира своето приложение под една или друга официално закрепена 
форма в почти целия свят. Независимо от всички усилия полагани през годините 
актуалностга на проблема свързан с процеса на приемничество не престава да бъде също 
толкова значим, колкото и назад във времето. Ясно са посочени организацията, 
методиката на изследване и резултатите от изследването. В дисертационния труд още в 
Увода прецизно 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, тьй 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 изчерпани. Авторът има сполучливи анализи, коментарии и оценки. 
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. 

Изводите в труда са резултат от задълбочена дългогодишна работа и изпълнение 
на поставените задачи. Проблемът е представен задълбочено и цялостно от докторанта и 
това личи от цялостното изложение на дисертацията. Представените данни са 
доказателство за достатьчно обемна, прецизна и задълбочена работа, и познаване на 
проблема, постигане на поставената цел, и изпълнение на задачите. 



Приемам за сполучлива избраната цел на дисертационния труд на докторант 

Светослава Хайнова- целта на настоящия дисертационен труд е да се подобри качеството 

на услугата „Приемна грижа" от гледна точка на децата в риск. 

Дисертационният труд е в обем от 211 страници и се състои от увод, три глави, 

заключение, използвана литература и приложения. В увода са дефинирани значимост и 

актуалност на избраната тема, обект и предмет на изследването, цели, задачи и хипотеза. 

Описани са и използваните в научното изследване методи. Подчертано е, че през 

последните години в България в публичните дискусии все по-често присъства темата за 

децата в риск, за правото на всяко дете да расте в спокойна и щастлива семейна среда. В 

унисон с европейските движения и програми за обгрижване на деца, в първите 

десетилетия на века и у нас започна активно популяризиране на усилията за намаляване 

броя на социалните домове, в които живеят сираци или деца с увреждания. С развитието 

на идеята за приемната грижа, тръгнала - според първоначалната й философия, като 

"социална услуга", но развила се постепенно до цялостна социална система, тази грижа 

навлезе в нов етап и за българското общество. Посочено е, че процеса на модернизация 

на обществото, държавата с нейните органи и институции фокусира върху младите 

поколения и децата някои от най-важните си проекти за настоящето и бъдещето. 

В първа глава са разгледани и анализирани световните практики в областта на 

приемната грижа. На базата на този анализ са изведени „добри" практики подходящи за 

нашите условия. Тя съдържа следните параграфи: Модел на приеманата грижа в САЩ; 

Модел на приемната грижа във Великобритания- Определени са основните елементи на 

квалифицираната приемна грижа на „Виенския модел"; Модел на приемната грижа в 

Австрия; Модел на приемната грижа в Германия; Модел на приемната грижа във Франция; 

Модел на приемната грижа в Белгия; Модел на приемната грижа в Русия; Модел на приемната 

грижа в Румъния; Модел на приемната грижа в Словакия; Модел на приемната грижа в 

Финландия; Модел на приемната грижа в Китай; Модел на приемната грижа в Холандия; 
Модел на приемната грижа в Чекия; Модел на приемната грижа в Швеция; Модел на 
приемната грижа в Полша. В края на главата е направен анализ на практиките в посочените 
държави и законодателните рамки на европейския сьюз. изведени са предимства и 
недостатьци и са посочени добри практики, приложими у нас. 

Във втора глава ретроспективно е разгледано развитието на приемната грижа в 
България от създаването и до сега. Фокусът в тази глава на настоящия дисертационен 
труд се насочва към развитието на приемната грижа в област Шумен. Направен е анализ 
на текущото състояние на тази услуга и наред с предимствата са изведени някои 
недостатъци, които са съществени за настоящото дисертационно изследване. 

Разгледано е понятието приемна грижа, дадени са дефиниции на това понятие и е 
анализирано развитието на приемната грижа в България, през годините. Анализирани са 
нормативните документи свързани с приемничеството и тяхното развитие през 
годините. дефинирани и анализирани са етапите за реализирането на услугата приемна 
грижа според българското законодателство. дефинирани са основни принципи за 
настаняване на деца в риск. Определена е целта на приемната грижа и са дефинирани 
видовете настаняване. Представени са нормативните изисквания заложени в Наредбата 
за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и 
настаняване на деца в тях, както и целите на приемната грижа като социална услуга и 



мярка за закрила. Дефинирани са участниците в процеса на приемничество. Описана са 

процедурите за кандидатстване, проучване, обучение и утвърждаване на приемни 

родители, според установените в момента в България нормативни документи. 

Разгледана е процедурата за настаняване на дете в приемно семейство в съответствие с 

разработените през 2008 стандарти описващи основните стьпки. Описани са основните 

права и задължения на приемното семейство при настаняване на деца и са представени 

финансовите показатели заложени в Правилника за прилагане на Закона за закрила на 

детето. Описана е и процедурата за прекратяване на настаняването. Разгледано е 

предоставянето на услугата приемна грижа от гледна точка на доставчиците. 

Представени са статистически данни за издадени лицензи за предоставянето и. Изведени 

са някои от недостатьците на сега действащата в Република България нормативна 

уредба. Анализиран е модела на приемна грижа в област Шумен през годините и са 

представени статистически данни за предоставената услуга в областта и прилежащите и 

седем общини. В края на глава втора са анализирани разгледаните по горе нормативни 

документи и са съпоставени със световния опит в обласгга на приемничеството. 

Избрани са основни акценти за оценка на приемната грижа в област Шумен. 

На базата на анализа от предните две глави в трета глава е направен 

изследователски експеримент базиран на анкетно проучване. Въпросите в това анкетно 

проучване са насочени към трите основни проблема на приемната грижа - 
информираност на участниците, адекватност на методологията и оптималност на 

структурата предлагаща тази услуга. Направен е анализ на получените от анкетното 

проучване резултати и са дефинирани основните проблеми пред приемната грижа в 

област Шумен. Направеният анализ очертава някои важни въпроси за по-нататьшното 

развитие на приемната грижа в страната, като промяна на сега действащата „Методиката 
за условията и начина на предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа", промяна 
в структурата на организацията доставчик на услугата и повишаване на 
информираността на обществото и участниците в процеса. Въз основа на резултатите 
може да се каже, че професионалните общности в област Шумен имат общо разбиране 
за истинското значение на приемната грижа. На практика това означава, че когато става 
въпрос за прилагане на приемна грижа са налице условия за координация на действията 
между професионалистите и че бенефициентите на услугата са ясни. Съществуват 
пречки за достьпа на някои групи деца и младежи до приемна грижа - децата с 
увреждания, деца с противообществени прояви, тийнейджъри. Затруднено развитие на 
приемната грижа в Област Шумен, може да се подобри с разработване на инструмент и 
система от индикатори за оценка на резултатите от приемна грижа, каквато до момента 
липсва. Изработването на единна система от индикатори за оценка на качество ще даде 
възможност за повишаване и гарантиране на качеството на услугата, както и за 
навременни промени в съществуващите процедури и практики. 

В заключението се обосновава фактьт, че анализът на съвременното 
законодателство в сферата на алтернативните грижи, дава основание да се отбележат и 
някои пропуски, свързани с нормативно определена пределна възрастова граница за 
кандидатите; кратко обучение; трудно прилагане на единна методика за приемна грижа 
по общини; недостатьчна продължителност на обучението. Съпоставката на видовете 
грижа, сочи че е необходимо внимание за преодоляване на негативи, които възникват 
при прилагането й. Същевременно, сравнението между позитиви и негативи на 
приемната грижа задава и важен ракурс в трансформацията на семейството - 



фокусирането към личносrга на детето от страна на приемните родители, трансформира 

семейството избрало да бъде приемно, и то тьрпи промени. 

Хипотезата, която е поставена в началото на дисертационния труд е потвърдена. 

Дисертационният труд е с обем от 211 стр., състоящ се от увод, три глави с общи изводи, 

заключение, списък на приносите в дисертацията, списък на публикациите, списък на 

приложенията, 93 бр. литературни източници на български, чужди и интернет 

източници, 56 фигури. По темата на дисертацията са направени 3 публикации. 

Представени са Приложения на изследването. Авторефератьт към дисертационния труд 

съдържа всички необходими атрибути. Той достаrьчно пълно и адекватно отразява 

съдържанието му, коректно представя научните резултати и лриносите от изследването. 

N 4. Научни приноси- Съдържателните качества на дисертационния труд на 

Светослава Хайнова са на необкодимото научно равнище като отбелязвам постиженията 

му: 

1. Направен е обстоен анализ на добрите практики в приемната грижа на 

развитите страни, изведени са тези, които са приложими в наши условия и на тяхна 6asa 
са направени предложения за промяна на процеса на приемничество. Например 

осъществяване на повече информационни кампании с цел популяризиране на приемната 

грижа и по доброто и разбиране, от обществото, като необходима социална услуга, за 

подкрепа на деца в риск. 

2. Анализирано е състоянието на приемната грижа в България и по-конкретно в 

област Шумен, изведени са слабостите в сега действащата нормативна уредба и са 

определени насоките за провеждане на анкетно проучване. Създадени са авторски 

анкетни карти, чрез които е проведено проучване за състоянието на приемната грижа в 

Област Шумен. Предложена е промяна на информационните кампании за приемната 

грижа с цел по добра информираност на обществото и повишаване на подкрепата и 

разбирането на приемничеството от общността. 

3. Предложени са подобрения на „Методиката за условията и начика на 

предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа" изразяващи се в увеличаване броя 
на надграждащи и поддържащи обучения, групи за консултиране, групи за 
взаимопомощ, супервизии и специализирани обучения за деца с увреждания, както и за 

деца с противообществени прояви. 

4. Предложени са промени в процеса на приемна грижа в етапа на раздяла. 

Задължителни обучения за подготовка на приемните родители в процеса на раздялата и 
при необходимост провеждане на консултации с психолог. 

5. Предложена е промяна в структурата на организацията доставчик, предлагаща 
услугата приемна грижа, чрез добавянето на ново звено — областен координатор, с цел 
подобряване на нейното качество и мониторинг. 

6. Разработена е длъжностна характеристика за предложената длъжност с цел 
ефективно координиране и организиране на дейностга на областните екипи на 
регионален принцип. 

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 п0 темата на дисертаци0нния труд са 3 на брой. 

Светослава Хайнова е участвала в 3 научни форума свързани с научните и интереси. 

N 6. Оценка на личния принос на кандидата 

Приемам личния принОс на докторант Сввтослава Хайнова и давам отлична оценка 

на научно-изследователската и дейност. Показател за успешн0 свършената работа по 

дисертационният труд са предложените прОмёни в пр0цеса на приемна грижа в етапа на 

раздяла и задължителни обучения за подготовка на приемните роди•reли в процеса на 

раздялата, и при необходимост провеждане на консултации с психОлОг. 

N 7. Критични бележки 

Нямам критични бележки към првдставената ми за рецензиране научна продукция на 

докторант Светослава Хайнова. 

N 8. Лични впечатления 

Познавам от дълги години докторант Светослава Йорданова Хайнова като отличен 
професионалист, отзивчива и внимателна в работата си със студентите и преподавателите. 
В дългогодишната си практика с много опит и прОфесионални умения е участвала при 
решаване на проблеми свързани с приемната грижа в България. Участва успешно в научн0 
изследователски пр0екти. Всичк0 тОва е показател, че тя е ОтгОвОрна и упорито Осъществява 
целите, които си е поставила. 

N 9. Заключение- Въз ОснОва на посоченОто п0- гОре, считам, че предложеният за 
рецензиране дисертаци0нен труд на тема: „Приемната грижа - един от пътищата за 
деинституционализацйя на деца в риск в област Шумен" разработен от Светослава 
Йорданова Хайнова е завършен. Поради всичко това оценката за дисертаци0нният труд е 
ПОЛОЖИТЕЛНА. Постигнатите научни резултати дават оснОвание убедено да препоръчам 
на уважаемот0 Научно жури да даде ПОЛОЖИТЕЛНА оценка на Светослава Йорданова 
Хайнова дОкторант в катедра „Социална и специална педагогика" на Педагогически 
факултет при Шуменски университет „Епископ Константин Преславски" да присъди 
образователната и научна степен „доктор" в област на висше образование: 1. Педагогически 
науки, Професи0налн0 направление: 1.. 2. Педагогика, п0 доктОрска програма „Социална 
педагогика". 

20.04.2022г. 
гр. Шумен 
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