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1. Данни за докторанта 

Евгений Чирков придобива висшето си образование с ОНС „бакалавър“ в 

Тараклийския държавен университет по специалността „Социален асистент, социална 

педагогика, мениджър“, гр. Тараклия, Република Молдова. През 2011 г. получава ОНС 

„магистър“, по специалност: социология във Философски факултет на ЮЗУ "Неофит 

Рилски".  

Понастоящем е ръководител на социални услуги в дома РУСОЗС, обл. Тараклия. 

Професионалната биография на докторанта е свързана с образованието и 

социализацията на младежта. 

 

2. Данни за докторантурата  

От 2012 г. Евгений Чирков е докторнт по научна специалност „Социални, 

стопански и правни науки“, професионално направление: Обществени  комуникации и 

информационни науки към катедра „Връзки с обществеността“ на ЮЗУ "Неофит 

Рилски". Той е изпълнил задълженията си по индивидуалния учебен план, положил е 



всички изпити по задължителните и избираеми дисциплини, както и двата минимума 

по специалността.  

Представените документи показват, че при реализирането на научното 

изследване са спазени законовите изисквания и трудът правилно е насочен за публична 

защита, след успешна вътрешната защита в катедра „Връзки с обществеността”. 

3. Данни за дисертацията и автореферата  

Дисертационният труд е с теоретико-емпиричен характер. В структурно отношение 

напълно съответства на изискванията за такъв тип изследване. Съдържа 196 страници, от 

които 183 страници основен текст и 14 страници приложения. Състои се от въведение, три 

глави, заключение, библиография с ползваните и цитирани източници и 4 приложения. 

Библиографията съдържа 137 източника, от които 90 на кирилица, 27 на латиница и 20 

интернет източника. 

Темата на дисертацията е актуална и значима за проучване на политическата култура 

на младежта и нейните психологически фактори в Молдова.  

 

4. Научни приноси  

Приносите на дисертационното изследване могат да се откроят в две направления:  

1. Теоретико-научни приноси  

 Изследвани са в теоретичен план политическите нагласи и политическата култура на 

младите хора чрез критичен прочит на научна литература и вторичен анализ на данни от 

изследвания в областта на социологията, политиката и психологията.  

 Приложен е критично-оценъчен подход при анализ на резултатите от парламентарни 

избори в Молдова.  

 Разгърната и теоретично обоснована е идеята за проблематичността в политическата 

социализацията на младежта от български произход в Молдова, като е представен 

концептуален модел за изследване.  

2. Теоретико-приложни приноси  

 Проведено е самостоятелно емпирично изследване, което съчетава метода на 

анкетното допитване и наблюдението за събиране на първична информация. 

 Изведена е структурата на съвременните идейно-политически предпочитания на 

студентската младеж от български произход в Молдова. 

 Извеждат се на повърхността конкретни психологически особености на 

политическата култура на студентската младеж в Молдова в контекста на  

съвременното обществено-политическото развитие. 



 Определена е степента на влияние на личностните параметри върху формирането и 

особеностите на проява на идейно-политическите нагласи, политическите 

ценностни ориентации и политическото поведение на студентската младеж. 

 Очертани са перспективите за бъдещи изследователски търсения по отношение 

динамиката на формиране и проява на политическата култура на студентската 

младеж, по-детайлният анализ на когнитивно-рефлексивните механизми на нейната 

актуализация, определянето на особеностите на проявата на политическа култура в 

различните възрастови, полови, регионални и професионални групи. 

Дисертационният трудът e оформен като структурна и композиционна цялост, 

включваща необходимите теоретични и приложни компоненти.  

В контекста на получените резултати от изследването са определени перспективите за 

по-нататъшни теоретични и практически разработки, изхождащи от неговия контекст.  

 

5. Автореферат, публикации и участия в научни форуми  

Научният текст проследява и се позовава на основни публикации по темата. Уводът 

отговаря на изискванията, като докторантът е описал обекта, предмета, целта, хипотезите, 

структурата на труда си и съдържанието на отделните глави.  

Авторефератът е оформен според изискванията, структуриран е правилно и отразява 

съдържанието на дисертационния труд. Представената теоретична разработка е цялостно 

научно изследване, където докторантът е успял да се ориентира в подбора и използването на 

цитираните източници и да изведе и потвърди формулираните хипотези. Приложен е списък с 

три публикации, от участия в научни форуми, свързани с темата на дисертационния труд. 

 

6. Препоръки  

С оглед на перспективите пред лонгитюдните изследвания на динамиката на 

формиране и проява на политическата култура на студентската младеж, необходимостта от 

постоянен анализ на когнитивно-рефлексивните механизми на нейната актуализация, 

определянето на особеностите на проявата на политическа култура в различните възрастови, 

полови, регионални и професионални групи, препоръчвам, на основата на дисертационния 

труд, да се изготви наръчник, който да бъде ползван както от професионалисти в сферата на 

работа с младежта, така и за теоретична подготовка на кадри.  

 

 



7. Заключение  

Предвид показаните от докторанта теоретични познания в областта на политическите 

нагласи в процеса на социализация на младежта в Република Молдова, доказаните 

способности за самостоятелно изследване на даден научен проблем, изброените научни 

приноси на труда, предлагам на уважаемите членове на Научното жури да присъдят на 

Евгений Чирков научната и образователна степен „ДОКТОР“ по професионално направление 

3.5. „Обществени комуникации и информационни науки”.   
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