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 №1. Данни за дисертанта 

Образователната подготовка и обемното научно творчество на  ди-

сертантката пряко кореспондират с тематичната област на разработката. 

Други аргументи за теоретичната и практическа подготвеност на автора 

представляват допълнителната квалификация, участието в проекти, науч-

ни форуми и дългогодишна преподавателска дейност. Безспорно доказа-

телство за академичната  компетентност и устойчив интерес на проф.  

Ж.Стойкова  към изследванната проблематика са   публикациите по тема-

та на дисертацията.  
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 № 2. Данни за докторантурата 

Научно-изследователската и практическа дейност на докторантката 

в пълна степен покриват нейните ангажименти по цялостните характерис-

тики на дисертационната процедура. Реализираните методически основи 

на изследването са резултат от дългогодишни творчески търсения и ана-

литична последователност. По отношение на дисертационната процедура 

няма допуснати нарушения на нормативните изисквания. 

 

 № 3. Данни за дисертацията и автореферата 

Темата на дисертационния труд е с прогресираща актуалност. Проб-

лемът е слабо застъпен в схемата на политическите, интелектуалните и 

образователните  дискусии.  

Престъпността е исторически обусловено социално явление,  

нейното съществуване  и различните форми на контролиране в поносими 

за обществото граници  завинаги остава социален проблем. Една от най-

значимите форми на контрол на престъпността е наказателно-правната и 

пенитенциарна превенция.  Хуманизирайки формите на наказание, 

обществото усилено търси ефективни способи за промяна на личността на 

правонарушителите   във   времето   на   лишаване   от   свобода,   които   

да гарантират оптимално социално включване след изтичане на 

присъдата.  Може да се обобщи, че наказанието има възмездни  

елементи, но възмездието приключва в съда и оттам започва борбата 

за човека. Това е така, защото педагогическите цели на наказателното 

изпълнение са предположени в Наказателния закон. Обобщено казано, 

реализацията на педагогическата мисия на наказателно-

изпълнителните институции предполага целенасочен и организиран 

процес на педагогическа намеса и личностно повлияване в процеса на 

приобщаване на социално изключените хора към ценностите и моде-

лите на социално приемливото поведение. 

В случая обаче, възниква въпросът по какъв начин тези 
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личностно криминализирани хора да се подготвят за живот на свобода 

в условията на несвобода и по какъв начин да бъдат продоляни 

механизмите на отрицателно влияние на затворническата общност. 

Именно към намирането на валидни отговори на тези въпроси са 

насочени и изследователските търсения на авторката.  

Общообразователното и професионално обучение на лишените 

осъдените е едно от основните направления на пенитенциарна 

дейност. Към момента в Българските затвори пребивават над 7 500 

лишени от свобода, като до 1500 от тях са включени в общо-

образователния процес и допълнително до 300 участващи  в 

професионално-обучителни програми. Това представлява над 20 % от 

пребиваващите в затворите, което е необходимо и достатъчно 

основание за дефицита в изследователския терен. 

Досега значимостта на образованието на лишените от свобода в 

процеса на наказателното изпълнение, като специфичен психолого-

педагогически проблем, е във фокуса най-вече на журналистическите 

реплики и по-рядко на социологическите изследвания. Увлечени в обяс-

няването на криминологичните ефекти на затворното дело - приоритетно 

стеснени до опита и изискванията на Европейските политики и практики, 

специалистите така и не успяха сериозно да навлязат в психологическите 

измерения на социалната компетентност и психологическите и поведен-

чески потребности на затворниците в процеса на тяхната ресоциализация. 

Като отговор на този дефицит в пенитенциарните образователни политики 

и практики, авторката много убедително представя основанията си за из-

бор на визираната изследователска територия. Самият аз не познавам дру-

га подобна разработка в нашата пенитенциарно- педагогическа и психоло-

гическа литература, която да концентрира вниманието към проекциите на 

социалния интерес на осъдените върху пенитенциарно-образователна 

практика, надхвърляща рамката на статуквото в българското образование 

и ограниченията на наказателното изпълнение. От тази гледна точка, 
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представената дисертация е сериозна заявка за творчески търсения в “бе-

лите педагогически полета”  на изследователския интерес. 

В своята разработка проф. Ж.Стойкова, възприемайки като 

философска основа разбиранията на А.Адлер и неговите 

последователи, предлага един нетрадиционен поглед към 

възпитателната работа и образованието  в местата за лишаване от 

свобода, който е ориентиран към повишаване на социалния интерес на 

затворниците с очакване за формиране на общностно чувство, водещо до 

сътрудничество , развиване на чувството за отговорност, спазване на 

правилата, емпатия и взаимопомощ.  

В този важен за  потребностите на практиката аспект, е проведено 

изследване върху динамиката на социалния интерес на лишени от свобода 

и е  разработен модел за развитие на социалния интерес, приложим в 

образователна среда в места за изпълнение на наказания. 

Резултатите от проведеното теоретико-методологическо изследване 

разкриват историческата обусловеност и духовно-ценностното основание 

като детерминанти, цели, задачи, принципи, съдържание, концепции, тео-

рии, модели, форми на социално-педагогическата теория и практика и 

тяхното място в наказателно-изпълнителната дейност. 

Дисертационната разработка се отличава с оригиналност и инова-

тивни характеристики, с достатъчна степен на готовност за внедряване в 

практиката. Изследването е проведено чрез умело подбрани валидни ме-

тоди за събиране на информация. Авторефератът е коректно разработен и 

дава достатъчно обобщена информация за цялостния научно-

изследователски труд. 

 

Изследването се състои от увод, четири  глави, изводи, заключение, 

използвана литература и приложения. Общият обем е 400 стр, като 

емперичните резултати са илюстрирани с 21 таблици и 27 графики. 

Използвани са общо  385 библиографски източника и интернет-ресурси. 
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Текстовото изложение е подредено съдържателно и логически в последо-

вателност, даваща възможност за панорамен поглед върху  проблемите и 

дефицитите педагогическата практика в местата за лишаване от свобода, 

съотнесени към актуалните стратегии за социална и педагогическа  подк-

репа на ресоциализацията на осъдените  като автономни граждани.  

Авторката систематизира основанията, очертаващи актуалността на 

проблема и визира неговите измерения от гледни точки, фокусиращи раз-

лични научно-практически аспекти. Тук са дефинирани и целите, задачите 

и тезата на дисертационния проект, които, без да бъдат критикувани съ-

държателно, могат да се обсъдят и да намерят верификация и в други пос-

ледващи изследвания. 

Първа глава има аналитично-описателен   характер насочен към 

популяризиране и обогатяване  на съществуващото познание с пренос 

върху аргументацията на методологията на дисертационното изследване. 

Проследена е динамика на формиране на социален интерес и връзката с 

личностната промяна и консултативната  и корекционната практика в 

процеса на девиантното поведение на хората в кофликт със закона в 

условията на България. Аналитично са анализирани международни  

методически практики, които биха намерили  приложение в условията на 

българското общество.  

 Втората глава има концептуално- аналитичен характер и  е посве-

тена на социалното включване, базирано на развиване на личностния ин-

терес на лишените от свобода, като се предлага паралелен анализ на мето-

дологическите подходи  и моделите за педагогическо и психологическо 

повлияване върху „социалният интерес като основен фактор за социално 

включване“  в процеса на очакваната  ресоциализация на извършителите 

на престъпления.  

Третата глава  предлага описание на изследователската програма 

на дисертационния проект  и анализ на резултатите от изследването, което 

в пълна степен задоволява нуждите на методологическите  и практически 
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дефицити на пенитенциарната педагогика. В актуален аспект са проучени 

социално-демографските особености на лишените от свобода, като се 

констатират корелативните връзки и особености между осъдените  жени и 

мъже, което дава осование за аргументиране на валидни изводи от 

проведените изследвания. 

Характерът на Четвъртата глава бих определил като 

резултативен , което според мен е необходимо условие за присъждането 

на научната степен доктор на науките. Тук проф. Ж. Стойкова  обосновава 

необходимостта  от научна концепция по актуалния проблем и предлага 

авторски модел за развитие на социалния интерес на обучаемите в местата 

за лишаване от свобода – проблеми и алтернативи, които не би следвало 

да останат необсъдени в законо-творческата и прагматично-методическата 

сфера на наказателното изпълнение. 

 

В изводите са отразени обосновани препоръки, кореспондиращи с 

развитието и усъвършенстването на социалнопедагогическата работа в 

местата за лишаване от свобода и образователните структури в системата  

на Министерството на правосъдието. 

 В заключението намират място основните идеи и изводи от 

дисертационния труд. 

 

ОБОБЩЕНИЕ 

Дисертационната разработка се отличава се с оригиналност и инова-

тивни характеристики, с достатъчна степен на готовност за внедряване в 

практиката. Изследването е проведено чрез умело подбрани валидни ме-

тоди за събиране на информация. Използваният език е добре прецизиран и 

четивен. Резултатите от проведеното теоретико-методологическо 

изследване разкриват историческата обусловеност, духовно-ценностното 

основание като детерминанти, цели, задачи, принципи, съдържание, 
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концепции, теории, модели, форми на социалнопедагогическата теория  и 

практика в България. 

 Теоретичните постановки и обоснованите изводи са сериозно 

основание за преосмисляне на генезиса и актуалното състояние на 

пенитенциарно-педагогическите политики и практики и могат да бъдат 

използвани в нови изследователски, методически и практически проекти 

на социалната работа и образователната дейност в условията на лишаване 

от свобода. 

  

№ 4. Научни приноси 

 Дисертационният труд съдържа приносни моменти, които са 

самоопределени и описани  в разработката на проф. Стойкова като нейни 

лични. Като такива ги приемам, коментирам  и допълвам в четири насоки:  

 

 Новост за науката:  

Пенитенциарно-педагогическата теория е допълнена с анализ на 

детерминанти, разкриващи същността на  престъплението и 

наказанието,  с насоченост към  социалния интерес на осъдените и  

към бъдещето на тяхната социална интеграция. 

Получените резултати от проведеното изследване обогатяват досега 

съществуващите концепции за връзката на престъплението и нака-

занието „лишаване от свобода“ и разбирането на социалния интерес 

като фактор, детерминиращ възможностите за ресоциализация на 

лишените от свобода. 

 

Доказана е значимостта на влиянието на обучението и образование-

то на лишените от свбода за повишаване на техния социален инте-

рес към правно-релевантен начин на живот. 

 



8 

 

 Обогатяване на съществуващите знания: 

  Очертани са историческите корени и е проследена еволюцията 

на социалнопедагогическите идеи на индивидуалната психология. 

Извършена е систематизация на познание, свързано с анализ на изс-

ледванията за социалния интерес в контекста на концепцията на А. 

Адлер,  съотнесено към генезиса на делинквентното формиране на 

личността. 

  Изяснени са основни категории и понятия в контекста на 

пенитенциарно-педагогическото познание, уточнени са 

взаимовръзките и е обоснована спецификата на социално-

педагогическите парадигми, представени чрез анализ на  ключови 

функции и поведенчески роли по отношение на пенитенциарната 

адаптация на осъдените  към условията образователната среда. 

 Обогатяване на методологията:  

За пръв път в България е разработен и въведен собствен модел за 

изследване на социалните нагласи и респ. мотивация  на затвор-

ниците, изтърпяващи наказанието си  в образователна среда  и 

нейното влияние за  повишаването на равнището на социалния им 

интерес от позициите на теоретичните и методически постулати 

на индивидуалната психология на А.Адлер. 

 

 Приложимост в практиката:  

Предлага се професионална оценка на  социалнопедагогическата 

среда в местата за лишаване от свобода, нейните доминанти, пот-

ребности и възможностите за адекватно научно и практическо отре-

агиране. 

Разработен и апробиран е модел за развитие на социалния интерес 

на обучаващите се лишени от свобода с насоченост към повишаване 

ефективността на обучението и образованието местата за лишаване 
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от свобода. Този модел е обоснован с научна концепция и се отлича-

ва с висока степен на готовност за внедряване в практиката.  

Очертани са перспективите на развитието на образователната  

пенитенциарно-педагогическата работа в България. 

  

 № 5. Публикациите и участията на дисертантката в научни 

форуми съответстват на количествените изисквания за придобиване на 

научната степен "доктор на науките". Те намират адекватна включеност в 

разработката и са допълнителен аргумент, потвърждаващ нейната 

компетентност. 

Проф. д-р Ж.Стойкова е признат авторитет в научните и универси-

тетски среди. Тя е научен редактор и рецензент на книги и ръководител на 

дисертационни трудове. Ползва се с името на коректен и иновативен ав-

тор и преподавател. Не може да не се даде и заслужена оценка на нейната 

организационно-научна, експертно-консултантска и експертно-

административна дейност .  

Допълнителни квалификации за кандидатката е нейното перманент-

но участие в научно-практически  форуми както у нас, така и в чужбина.  

№ 6. Препоръки 

Имайки предвид академичната компетентност на проф. Ж. Стойкова 

бих предложил да продължи своите творчески търсения, като изследова-

тел и научен ръководител в три изследователски полета: 

 Условия и възможности за висше образование на лишените от сво-

бода  

 Професионално образование на изтърпяващите наказание 

 Взаимодействие между пенитенциарен персонал и образователни 

специалисти 

№ 7. Заключение. 
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Като имам предвид теоретичните приноси и практико-приложната 

стойност на дисертационния труд, считам, че разработката съответства на 

стандарта, покрива необходими и достатъчни законови изисквания, и пре-

поръчвам на научното жури да гласува за присъждане на  научната степен 

“доктор на науките”. 

 

В. Търново,                                             Подпис: ....................................  

24. 09. 2017 г.                                          Проф. д-р Тодор Минев 


