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Дании за докторнитурати 

Дисертацианният труд на Светоспава Йорданова Уай.нова представлява 

завършено оригинално изеледване, коректио оформено и придружено от необходимата 

документация. IIредоставеният комплект от документи е еъобразеи с всички 

изисквания и усллвия на ЗРАСРБ и Правилника за условията и реца за tгридобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности в ШУ "Еп. К. Преелавски". 

Актуалнос`r и познавапе на изследнаиия проб;пем 

I1lзбраната от дакторант Хайнова тема е актуална за социалиыпедаrоrическата 

теорин и црактика, и коресттонцира с действящата нормативна уредба zга съвременнота 

законода•гелство в сферата на алтернативните грижи. І-Iамереrхията на доктаранта са в 

посока асигуряване на здравославна среда за израстване на дете при своевременнота 

му извеждане от рискава среда и настанявакеro му в падходяиtа приемно семейства. 

Прлблемите, разработени в дисертацията третират особена значим въпрос в 

съвремениа социална система от алтернативни услуги - подобряване качеетвато на 

услугата „Приемна грижа", асиrуряваща навременнг и адекватна подкрепа на дeuaxa в 

риск с възможност за предоставяне на здравословна средаза развитие и израстнане след 

настаияването им в подходищо приемно свмеиство. Мярката за закрила приемна rрижа 

все павече се утвърждава ката възмажна и па-добра алтврнативна грижа за дгца в риск. 

И въпреки полученото признание през последнитв десетилетин, много 
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професианалистн, биолоrични семейства и приемни рсгдители споделят, чв тззи услуга 

е безпорно необходима. При анапиз на съвремеиното закnнодателство могат да се 

отбележат някаи ггропуски, сиързани с нормативао определена пределна възрзстова 

rрыница за каидидатите; краткато и с иедостатьчна продължителност на обучение; 

трудно прилагане на единна методика за приемна грижа ла общини; и др. 

Решавагiето на постзвените проблеми ще доведе да намаляване на неrзтивните 

мнения при съпостаика на двата вида приемна грижа и подабряване процеса на 

приемничество. Gравнението между пазитиви и иеrативи при прилагане на мярката за 

закрила Приемна грижа задава и важен ракуре в трансфармацията на семсйството - 

фокусирането към личносття на детето от страгУа на приемните родители, 

тран~формира семейството избрало да бъде приемно, социални кампетенции и 

възможност за интегриране в обществото на приемните деца и др. предизвикателства, 

които се nткриват при предоставяне на мярката за закрила Приемна грижа и се 

разглеждзт в представення дисертационен труд. 

Изеледваният проблем в дисертационната разработка е закономерно следствие от 

дългогодишната професианалиа и научна дейнаст (от 2012 rод.) на доктаранта в 

социалната сфера. Професионалната алтажираност на r-жа Хайнавз дава атражеиие не 

само върху изборът иа твма, но докторзитьт е с ясното съзггзние, че би дnпринесъп за 

ра.зреиiаване на възникиалите дефицити в содиалната сфера, свърsани с промяната на 

съвременнотсг законодателство в сферзта на алтериативните rрижи. КомпетЕнциите и 

опитьт й в социалио-педагогическата сфера са предпоставка за очакването да бъдат и 

са реапизирани цезrrа и задачите, формулирани в увода. Подобен тип проучване има 

интердиециплинарен карактер и много възможиоети за теаретнчгги и особено за 

прзктически изводи и еоциагtно-педагогическата практика. 

Общота впечатлеиив на разглеждания труд може да се апредели по следнии нзчхн 

— цялостност, многоаспектност, съвременни теоретико-лрилажии идеи, анализи и 

заключения. 

ХаРактеристика и научни приноси на дясертацнонпнн труд 

Дисертационният труд е с общ обем 211 страници. Библиоrрафията вкточва 93 

източника, от които 63 на кирилица, 17 на латиница и 13 интернет източници. Към 

дисертацията са включени 4 приложения, разпопожегiи нз 14 страниди и 56 фигури'. 

Стругrгурата е обмислена и логическн построена, и лтговаря на научио-метадическите 

изисквания към разработката на подобен труд кята фарма и съдържаияе. 
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Диеертацнонният труд се състаи от увод, три глави, изводи, заключение и 

литература. Първите две глави са с тгоретичен характер и обхващат 2/3 от обема, а в 

последната трета се излага методологията на изследването. Изпалзвайки метода 

анкетиране се анализира състоянието на приемната грижа в България и по-конкретна в 

област Шумен, като са изведеии слабостите в сега функционираща нормативна урвдба. 

Теоретичната част се обогатява от задълбочен тсоретичен анализ на лействащите 

политики и практики за закрила на детето в национален и международен план. Задачите 

на анализа включват праучват3е на иормативна и научна литература за системата за 

закрнла на детето в няколко държави, като условно те са разделени на страни от Западна 

Европа, Източна и Централна Еврапа, САЩ и Русия, което се налага с оглед културнитс 

и социалноиконамически особености, клито ги диференцира. За по-обхватното 

изследване на политиките, свързани със закрилата на детето, доктараитът предлага 

преглеп и праучване на законодателната дейн4ст, научните концепции и 

международнитв практики за социаrпiа закрила на рискавите групи деца. 

Теоретичната част се обогатява от задълбочения анализ на състоянието на 

приемната грижа в България и по-конкретно в област Шумен. Подробно са лредставени 

каидидатетване и падбор на приемни семейства,условия за предоставяне на успугата 

приемна грижа, прекратяване на настаняването, контрол, консултации и съвети от 

страна на социалните работници за прецотвратяване сизуациите на проблемна 

па$едение илн трудности във взаимиото приемане и ацаптация на тiриемното цете. 

Друга положителна страна в дисертационния труд са проведеиите изчерпателни 

теnретични анализи ха ситуацията в област Шумен и по-конкретно възлагането на 

услугата Приемна грижа в рамките на проект „Приеми ме", изпълняван в рамките на 

схема за директна предоставяне на безвъзмездиа финансова помлщ пл Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси'° 2014-2020, както и дейносrrа на 

новосъздадения Областен център iта приемна грижа. 

Лнтературният абзор, представен в дисергацията паказва, че се познават добре 

основните източиици, в това число на български и известни чужди автnри, като не са 

пропуст.Уати заключвнията на учени и специалисти, и и:исТитуции ангажирани с 

алтернативиите услуги, като Държавната агенция за закрила на детето, Агенция за 

социална подпомагане, Община, УНИЦЕФ и др. Анализираните професионално и 

компетентно научни факти, и изразената собствена позиция пазволяаат да се тьрси 

отrовор на въпроса за ефективносrrа на прсдлаганата социална успуга Приемна грижа. 

Като принос в дисертацията определям прецложената промяна на 

информационните кампании за приемната грижа с цел по длбра информираност на 



лбществатл, плвишыване на гзлдкрепыты и разбираметл на приемггичесгззлтл лт 

лбщнлстты. За лтбелязване е същл тыкы ныпрывеиите предллжения за плдлбреиия ны 

действыщыты „Метлдикыты за усллвияты и начины на предлстывяне на слциылната услуrы 

,.Гlрисмна грижа". 

Данни за автореферата и публикациите 

1Iубликыцилиггыты активнлст на длктлраггга удлвпетвлряват науклметричггите 

критерии за придлбивыне ны лбразлвытелны и ныучны степеи „длктлр" и представляват 

три брля, сълтнесени с темыта на дисертыцияты, публикувыгги в гrацилнылгги ггаучии 

флруми и списыния. 

Автлреферытът е в лбем 27 страггици. Съдържа лсгглвните рыздели л•г 

съдържаниета, лблбщение на резултытите, лсилвни извлди, преплръки, заключение. 

принлси и списък с публикыциите, свързыни с темыты ua дисертыцилнния труд. Текстът 

в ывтлрефераты е длбре прецизирын, а структурыты и съдържыниетл лсигурявы•г 

нелбхлдимыты инфлрмыция. 

Заклtоченис 

ГIрец.rюженият дисергацилнен труд притежыва нужните длстлйнства на 

телретичiгл и прыктическл рывнище, с клитл удлвлетвлрива изисквынияты за 

длктлрынтскл изсггедвынс. Автлрът демонстриры плзныния и клмпетентнлсти за 

сымостлятелнл прлвеждыне на емпиричгтл педыглгическл изследвыне. катл рызглежды 

лслбеил ыктуылsн прлблем за елциылггл-педагогичеекыта прыктикы. 

Въз лснлвы на послчени•re длстлйнствы давым евлягы плллжителиы лценка на 

дисертыцилнен труд разрыблтен лт Светлслыва Йлрданлва Хыйнлвы и предлыгам на 

научнлтл жури ды бъде присъденl ныучныты и лбразлвателиа сгепен `'длктлр" в лбласт 

на виснге лбразлвание: 1. Педыглгически ныуки и длктлрска прлгряма ❑л Слциална 

педаrлгика. 

19.04.2022 г. 

Гр. Русе 

Автлр на стаилвнщетл: 

(Длц. д-р fiагрягіа Илиева) 


