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1.Кратки биографични данни 
Светослава Хайнова, през периода 1994-1998 г., придобива средно 

специално образование, специалност „Биология и химия" в СОУ „Васил 
Левски", гр. Шумен. 

През 2003 г. придобива ОКС „Бакалавър", специалност „Социална 
педагогика", в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски". 
В периода 2015-2016 г. се обучава в магистърска програма „Социално 
педагогическо консултиране" към Педагогически факултет на Шуменски 
университет. 

През 2018 г. е зачислена като редовен докторант (Заповед № РД - 1 0-
1929/28.06.2018 г. на Ректора на ШУ „Еп. Константин Преславски") по 
докторска програма „Социална педагогика" в професионално направление 
1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки към 
катедра „Социална и специална педагогика" към Педагогически факултет. 
Отчислена е с право на защита на 11.02.2022 г. (Заповед № РД -10- 
100/23.02.2022 г.). 

Различните позиции, които е заемала докторант Хайнова, предполагат 
наличие на широк кръг от професионални умения и богат професионален 
опит: педагог в СОУ „Сава Доброплодни" в периода 2008-2009 г.; социален 
работник и медиатор в Българо-Исланска асоциация „Св. Св. Кирил и 
Методий" (2009-2011 г.) в направление мониторинг на грижите за деца в 
риск и осигуряване на подкрепа; социален работник в Младежка помощ- 
Шумен-ЕОUА- Предоставяне на социални услуги на деца с девиантно 
поведение. Обучение на децата за самостоятелен живот и поемане на 
отговорност; обществен възпитател в Местна комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетки; социален 
работник в Община Шумен по проект „И аз имам семейство" и ,,Приеми ме 

2015"; главен специалист в Студентска канцелария на Педагогически 



факултет на Шуменски университет; главен специалист Кандидат- 

студентска кампания; главен координатор във Факултет по технически 

науки на Шуменски университет. 

Интересът към темата на дисертационния труд на докторант Хайнова е 

предизвикан от дейносrга й като социален работник и дългогодишния й 

опит като специалист, оказващ психо-социална подкрепа на децата в риск 

и приемните родители, като участници в Приемната грижа. 

Проблемът, разгледан в дисертационния труд, е особено актуален 

поради факта, че приемната грижа като мярка за закрила възниква 

естествено в обществото и благодарение на която се дава възможност детето 

да расте в семейна среда и да продължи да получава индивидуални грижи и 

подкрепа. 

За изготвяне на становището са ми предоставени дисертационен труд 
и придружаващите го: автореферат на дисертацията и автобиография; 

списък на публикациите, декларация за авторство, справка за приносните 

моменти и съответните заповеди относно докторантурата. 

2.Общо описание на дисертационния труд и на приложените към 

него материали 

Дисертационният труд на Светослава Хайнова е в обем от 211 
страниди. Структурата на дисертационния труд включва увод, три глави, 

заключение; приноси на дисертационния труд; списък на публикации по 

дисертационния труд; използвана литература и приложения. Резултатите от 
емпиричното изследване са онагледени с 56 фигури. 

Библиографията обхваща 93 бр. литературни източници на български, 
чужди и интернет източници. По темата на дисертацията са направени 3 
публикации. 

Информираносrга, задълбоченото интерпретиране на определени 
факти, перфекткото познаване на проблема „приемна грижа", изпъкват като 
силни страни на дисертационния труд. 

В увода Светослава Хайнова абосновава актуалността и значимостта 
на дисертационния проблем, свързан със същността на приемната грижа, 

като помощ и подкрепа за деца в риск, като възможност децата да получат 
правилни и навременни грижи, както и за ролята на приемните родители 
като фактор за стабилното развитие на децата в риск. Логично и коректно са 
дефинирани обект и предмет на изследването, цели, задачи и хипотеза. 

Описани са и използваните в научното изследване методи. 

Поетапно се преминава към глава първа, в която са разгледани и 

анализирани световните практики в областта на приемната грижа. 

Теоретично са систематизирани и проследени основните направления и 

тенденции в действащите политики и практики за закрила на детето в 

международен план. Докторантката се позовава на действащите национanни 

стратегически приоритети и документи по отношение на приемната грижа, 



разглежда добрите практики и модели на приемна грижа в международен 

аспект и анализира ефективността на съществуващите системи и услуги за 

деца в риск, правилния подбор на подходящо приемно семейство, 

безопасното извеждане от проблемна среда за детето и настаняването му в 

безопасна такава. Проучена е нормативна и научна литература за системата 
за закрила на детето в няколко държави, като условно те са разделени на 
страни от Западна Европа, Източна и Централна Европа, САЩ и Русия, 
което се налага с оглед културните и социалноикономически особености, 
които ги диференцира. 

Това е научна основа за правилното определяне на целта и задачите на 

изследването на базата на анализа на проблема. 

Глава втора представя аспектите на приемната грижа в България. 

Описани са приемната грижа според нормативната уредба; етапите за 
реализиране на приемната грижа; настаняване на детето и нормативно 
установените изисквания; процедури за приемни родители; процедури за 
настаняване на дете в приемно семейство. Анализирани са резултатите от 

процедурата, условията за предоставяне на услугата приемна грижа. 

В главата е представен и Модел на приемна грижа в област Шумен, 
реализиран в рамките на проект „Приеми ме", за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси" 2014-2020, бюджетна линия BGO5M90.P0012.003 
,,Приеми ме ". 

Плана, динамиката и резултатите от изследването са представени в 
Трета глава. Обосновани са целта на изследване, коректно са определени 

обекта и предмета на изследване. Дисертангьт не само констатира 

получените данни, но ги прецизира в контекста на уменията, които 

притежава като специалист, работил с приемни родители и специалисти в 

процеса на приемна грижа. 

Много добро впечатление прави задълбоченото познаване на 

разглежданата проблематика от Светослава Хайнова, което е видно и от 

конструирания авторски въпросник, изготвен въз основа на хипотезите в 

дисертационното изследване, съобразно заложената идея, че е необходимо 

да се включат информационни кампании за запознаване на обществото с 

приемната грижа, както и етапа и на развитие, промяна в Методика за 
условията и начина на предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа" 

и чиято цел е да се проследят чрез трите зони: достаrьчка ли е подкрепата 

на утвърдените приемни родители, има ли нужда от допълнителни 

обучения, достатьчно адекватен ли е мониторинга и липсва ли 

информиракост на обществото за приемната грижа и реализацията й. 

В Заключението са изведени обобщени изводи от проведеното 

теоретично и емпирично изследване и са представени насоки за работа за 

подпомагане на приемните родители, като по този ыачин те ще могат да 

подобрят собствената си компетентност и излълняват уверено родителската 



си раля. Дисертант Хайнова отново демонстрира задълбочено разбиране на 

същността и степента на проблема „приемна грижа", като предлага 
обосновани промени в сегашния текст на „Методиката за условията и 
начина на предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа" . 

З. Авторефератьт е структуриран правилно в обем от 27 страници и 
представя коректно съдържанието на дисертационния труд. Представени са 
искуемия брой научни публикации. 

4. Научни приноси 

Научните приноси могат да бъдат обособени в две групи: 

Теоретико-научни приноси, включващи теоретична интерпретация на 
проблемната област „приемна грижа"; изведени са добрите практики в 
приемната грижа на развитите страни, които са приложими в каши условия 
и на тяхна база са направени предложения за промяна на процеса на приемна 
грижа; анализирано е състоянието на приемната грижа в България и по- 

конкретно в област Шумен; изведени са слабостите в действащата 
нормативна уредба и са определени касоките за провеждане на анкетно 
проучване, като е изработен авторов въпросник за опреде.пяне на 
проблемните зони- подкрепа на приемните родители, нужда от 

допълнителни обучения, наличие на информираност на обществото за 
приемната грижа и реализацията й. 

Практико-приложни приііоси: на основата на проведеното емпирично 
изследване е установено състоянието на приемната грижа в област Шумен 

и на тази основа е предложена 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 с въвеждане на задължителни обучения за подготовка на приемните 

родители; промени в структурата на организацията доставчик, предлагаща 

услугата приемна грижа, чрез добавянето на ново звено - областен 

координатор, с цел подобряване на нейното качество и мониторинг. 

Разработена е длъжностна характеристика за ново предложената длъжност 
с цел координиране и организиране на дейността на областните екипи на 

ОЕПГ на регионален принцип. 

5.Критични бележки и препоръки 



По-широкият перимеrьр от изследователски методи би допринесъл за 
по-богат емпиричек материал, за да се получи по-пълна картина на 
факторите и условията, влияещи на качеството на услугата „Приемна 
грижа". 

6. Заключение 
Актуалносrга на проблема, начинът на представяке и стилът на 

изложение ми дават всички основания да дам положителна оценка и да 
предложа на Уважаемото Научко жури да присъди образователна и научна 
степен „Доктор" на Светослава Йорданова Хайнова в Област на висше 
образавание 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.2 
Педагогика. 

14.04.2022 г. Изготвил становището: 
(доц. д-р Валентйна $асилева) 


