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I. Обща характеристика и професионална биография 
Светослава Йорданова Хайнова е родена на 21.05.1980 г. През 2003 

г. завършва специалност Социална педагогика в ШУ "Епископ Константин 
Преславски"- бакалавърска степен, а през 2016 г. магистърска програма 
Социално-педагогическо консултиране. 

В периода от 2008 г. и до сега има професионален опит, като учител, 
социален работник, медиатор и обществен възпитател. 
От 2018 г. главен специалист в Студентска канцелария, главен специалист 
в кандидатстудентска кампания и главен координатор във Факултет по 
технически науки. От 02.07.2018 г. е редовен докторант в докторска 
програма Социална педагогика. Със заповед на Ректора на ШУ № РД-10- 
100/23.02.2022г. е отчислена с право на защита. 

II. Общо описание на представените работи 
Светослава Йорданова Хайнова е представила дисертационен труд на тема 
„Приемна грижа - един от пътищата за деинституционализация на деца в 
риск в област Шумен", автореферат по дисертационния труд, 3 (три) 
публикации свързани с темата на дисертационния труд. 

II1. Обща характеристика 
Дисертационният труд представен за рецензиране в сруктурно 

отношение обхваща увод, три глави, заключение, литература и 
приложения. Обемът е от 211 страници. В литература са цитирани 93 
източника, от които 63 на български език, 5 на английски език, 11 на руски 
език, 14 интернет сайтове. 



Във въведението се подчертава актуалността на проблема и 

необходимостта от разработването на тази проблематика като вниманието 

е насочено към - приемната грижа за детето при временно извеждане извън 

семейството, както и при алкохолна или наркотична зависимост, 

физическо, психическо и сексуално малтретиране на детето, неглижиране, 

изоставяне. Приемната грижа, като форма на закрила на деца, които 

временно или трайно са лишени от родителска грижа, давайки възможност 

на детето да расте в семейна среда и да продължи да получава тези грижи е 

отворена и преразгледана. 

В уводната част 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. 

Първа глава разглежда и анализира световните практики в областта 

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

практики подходящи за нашите условия и време. 

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. 

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. 
Анкетирани са 136 човека от целевите групи в област Шумен-Утвърдени 
приемни родители, заличени приемни родители и специалисти участници в 
процеса на приемничество. Направен е анализ на получените от анкетното 
проучване резултати и са дефинирани основните проблеми пред приемната 
грижа в област Шумен. Предложени са решения, които биха подобрили 
услугата, а те, до известна степен се базират на добрите практики от 
чуждестранните модели, но в по голямата си цаст, според автора са 
иновативни и съобразени с реалните условия. 

В заключение Светослава Хайнова описва направеното в 
дисертационния труд, като са формулирани, на базата на препоръки, 
изложени в трета глава, основните приносни моменти на дисертационния 
труд. 

IV. Учебно - лреподавателска дейност 
По време на обучението в докторска програма и през останалото 

време, като професионален опит Светослава Хайнова е придобила опит в 
научната и приложна дейност с учени и студенти. Добила е умения за 



анализиране и осъществяване на направляващо ръководство; умения и 

компетенции за убеждаване и договаряне, умения и компетенции за 

трансформиране на идеите в действие. 

V. Оценка на основните научни приноси 

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 база са направени предложения за промяна на процеса на 

приемничество. 

➢ Анализирано е състоякието 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 

➢ Предложени са подобрения на „Методиката за условията и начина 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 
➢ Предложени са промени в процеса на приемна грижа в етапа на 

раздяла. Задължителни обучения за подготовка на приемните 
родители 

➢ 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 

➢ Разработека е длъжностна характеристика за ново предложената 
длъжност с цел координиране и организиране на дейността на 
областните екипи на ОЕПГ на регионален принцип. 

Представените за рецензиране дисертационен труд, автореферат и 3 
доклада са свързани с темата на дисертационния труд по съдържание 
представят интересите на Светослава Хайнова в научното направление. 
Езикът и стила на автора са на необходимото за целта научно ниво.Броят 
на публикациите сочат, че актуалните проблеми, които тя разглежда са 
получили гласност сред научната общност. Авторефератът към научния 
труд отговаря на изискванията по Закона за развитието на академичния 
състав и е структуриран съобразно разглежданите концепции. Той пълно и 



адекватно отразява съ1_jържанието на дисертационния труд. Коректно 

преде гавя научните резултати и приносите от изследването. 

Списъкът с публикациите на автора, показва, че е дадена 

необходимата публичноrг на целия изследователеки процес във връзка с 

визираната тук проб~iематика, коего е познолило на научната общност да 

се запознае с ттостижеtгията на автора, както и да изрази отношението си 

към тЯх. 

I-Iаучните приноси на докторанта разкриват същността на социално- 

ггедагогическата дейност в базите ог социалната система. 

VI. Публикации 

Актуалносгта и значимостта на научните приноси на докторанта за 

мен са безспорни. Те слеl-iват от факта, че са в по-голямата им част в 

специализирани издания. 

ГIредложените за рецензиране дисертационен труд, автореферат и 

публикации по темата на цисертационния труд имаг теоретичен принос и 

могат да се ползват от г.пирок кръг студенти, преподаватели и спетіиалисти, 

работещи в еферата на социално-педагогичската дейност. 

Важеf-i приfгос към харак геристиката на Светослава Хайнова е опита 

придобит в образовагелната система, което и дава възможност да се 

запознае с редица проблеми и други дейности в образованието на 

гериторията на общинага. 

ЗАIСЛЮЧЕНИЕ 

I3ъз основа на rгосоченото по-горе дисертационният труд на 
Светослава Хайнова о гговари напълно на изискванията за присъждане на 
образователна и научна с гепен „доктор". 

Поради всичко това, моята оценка за работата на докторант 
Светослава %[орданова Хайнова е ГIОЛОЖИТЕЛНА. 

Постигнати ге научни резултати ми дават основание да препоръчам 
на уважаемото 1lаучно жури да дадем иоложителна оценка и да 

ггредложим на Факултетfгия съвет на Педагогическия съвет на ШУ 
„Еп.Констаfiтин Г[реславски" да iтрисъди научната и образователна степен 
„доктор"на Светлславв t%lорпвнова Xaiiнова докторант в редовна форма 
на обучение в I1IY „L:riископ КоFiстан гин Ilреслаиски", Гlедагоrически 
факултет iio докторска програма Социална rrедагогика от професионално 
направлеtiие 1.2 Педагоrика, област на висше образование І. 
1Iедагогически науки към катедра „Социална и специална педагогика" 

04.03 .2022г. 
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