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Научни ръководители: 

Доц. д-р Петър Нешев 

Доц. д-р Ивайло Лазаров 

 

 

Становището е възложено по решение на Научното жури, определено 

със Заповед на Ректора на Варненския свободен университет „Черноризец 

Храбър“ №385/17.06.2022 г.  

Дисертационният труд е обсъден на заседание в Катедра 

„Психология“ към Юридически факултет при Варненски свободен 

университет „Черноризец Храбър“ и е насочен за защита пред Научно 

жури.   



Научно-изследователската работа по дисертационния труд включва: 

формулиране на проблема, изготвяне на структура, литературно проучване 

по темата на дисертацията, систематизиране на подходящите изследвания 

по темата от последните години, подготовка на инструментариума, 

осъществяване на експерименталната част.  

В резултат на задълбочената работа е разработен дисертационен труд 

с общ обем от 169 страници. Използваните източници са общо 

респектиращите 139 литературни и електронни източници.  

Габрeил Гавреалов убедително демонстрира в дисертационно си 

изследване познаване на актуалното състояние на проучвания проблем 

чрез анализираната експертна литература, както и много добра 

компетентност в областта на образованието в специфичната религиозна 

общност в Израел. Проблемът, макар и изучван през годините, остава 

актуален, поради динамиката на обществените нагласи. Не случайно е 

изследването и на адаптацията към новите ценности и свързаните с 

конкретния процес предложения, направени от докторанта. Приносен 

момент може да открие още и чрез провеждане на качествено 

ориентираното проучване. Формулираните изводи, ми дават необходимите 

аргументи да подкрепя посочените от кандидата приноси. 

Значимостта на изследването е безспорна, като се има предвид, че 

политическите, икономическите, цивилизационните аспекти, освен 

психологическите, оказват съществено влияние върху развитието на 

специфичната група от млади хора. 

Обектът и предметът са подходящо формулирани, което е 

предпоставка за ясно и точно извеждане целта на дисертационното 

изследване: да се проучи „как възрастните, които като юноши са били 

ученици на ултраортодоксална Yeshiva и са я напуснали през този период, 

преживяват това напускане днес“. 

Основната хипотеза, че важната причина за напускането на 

ултраортодоксалните общество и образователна система е фактът, че 

ултраортодоксалното общество е „извън реалностите“ на сегашното 

израелско общество, а ултраортодоксалната образователна система не 



предоставя подобаващи достояния или ценности на онази част от 

обществото, чиито представители се чувстват негодни за живот в 

условията на безкрайни религиозни наставления, поради което те 

естествено търсят алтернативи извън ултраортодоксалното общество“, е 

научно защитена. 

Личният принос на докторанта в провеждане на изследването и 

извеждане на резултатите в дисертационния труд е ясно и точно оценим. 

Специфичният авторски стил е потвърждение на гореизложеното. На тази 

основа си позволявам да направя извода, че изброените по-горе научни 

резултати са негово дело.  

Единствената ми препоръка се отнася до структурата на работата, 

която в изложението има немалко подточки като такава организация на 

съдържанието забавя възприемането на основните тези и тяхната важна 

аргументация. Дисертационният труд представлява краен научен продукт 

от изследването на актуален проблем с определени за теорията и 

практиката резултати в съществено важната област. 

Важна част от постигнатите в дисертационния труд резултати са 

публикувани в три научни публикации, които са осигурили необходимата 

публичност на постиженията и приносите в изследването. 

Нямам информация дали посочените публикации са цитирани от 

други автори. С докторанта нямам съвместни публикации. 

Представеният автореферат съответства на изискванията и отразява 

основните тези, направените изводи и научните постижения в 

дисертационния труд. 

По отношение на минималните национални изисквания по групите 

показатели за образователната и научна степен „доктор“ Габрeил 

Гавреалов показва в справките си, че ги притежава. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Дисертационният труд съдържа научно-приложни 

резултати, които представляват оригинален принос в науката и 

отговарят на всички изисквания на Закона за развитие на академичния 

състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за прилагането му. 



Представените материали и дисертационни резултати напълно 

съответстват и на специфичните изисквания на ЗРАСРБ. 

Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за 

проведеното изследване, представено от дисертационния труд, 

автореферата, постигнатите резултати и приноси, и предлагам на 

почитаемото научно жури да присъди образователната и научна степен 

‘ДОКТОР’ на Габрeил Гавреалов в Професионално направление 3.2. 

„Психология“ Докторска програма „Обща психология“ 

 

 

30. 06. 2022 г.                                  Изготвил становището: 

проф. д.н. Майяна Митевска 
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