
 1 

До 

Председателя на Научното жури, 

определено със заповед № РД 38-93 от 3.02.2015 г.  

на Ректора на Софийския университет  

”Св. Климент Охридски” - София 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

От проф. дсн Начко Цветанов Радев, член на Научното жури, с научна 

специалност 05.02.24. - организация и управление на извън сферата на 

материалното производство /в сферата на социалните дейности/ като доцент и  

05.11.01. - социология като доктор на социологическите науки и професор, 

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Медицински университет – Плевен 

 

За дисертационен труд на Надежда Йорданова Харизанова за присъждане на 

образователна и научна степен доктор на тема: Ролята на социалната работа за 

интеграцията на хората с увреждания в България, Научна специалност: 05.07.01. 

Теория на възпитанието и дидактика /Социално-педагогическа работа с хора с 

увреждания/ 

 

В изпълнение на заповед № РД 38-93 от 3.02.2015 г. на ректора на СУ 

„Климент Охридски” като член  на научно жури представям моята рецензия. 

 

1. Данни за дисертанта. Дисертантката е завършила бакалавърска 

степен в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, факултет Начална и 

предучилищна педагогика, катедра Специална педагогика през периода 1990-1995г. 

Магистър е по логопедия, педагогика на зрително затруднени и педагогика на деца 

с увреден слух. Трудовият й стаж е както следва: от 2006г. до сега - Министерство 

на труда и социалната политика, държавен експерт, отдел „Интеграция на хората с 

увреждания”; и.д. началник на отдел „Интеграция на хората с увреждания”; за 

директор на дирекция ПХУРВСП, Политика за хората с увреждания, равни 

възможности на жените и мъжете, социално подпомагане; юни 2005г.–март 2006г. 

Министерство на труда и социалната политика, главен експерт в отдел „Социални 

услуги, закрила на децата и рисковите групи”; септември 1995г. – май 2005 г. - 
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Училище за деца с нарушено зрение „Луи Брайл”, Учител на деца с множество 

увреждания; септември 1995г. – ноември 1995г., Училище за глухи и слабочуващи 

деца, гр. София, учител на глухи деца. 

 Организационни умения, придобити при работа в администрацията: от 

2008г.-член на Групата на високо ниво по въпроси на хората с увреждания, 

Европейска комисия; 2010г.–2011г.-представител на Координационен форум за 

изпълнение на Плана за действие на Съвета на Европа за хората с увреждания, 

Съвет на Европа/CAHPAH/; през 2011г. - председател на Комитета по правата на 

жените и момичетата с увреждания, Съвет на Европа /CAHPAH-WGD/;2012г.–2014г. 

- първи заместник председател на Комитета по правата на хората с увреждания, 

Съвет на Европа; 2012г.–2014г. - докладчик по въпросите на равнопоставеността на 

половете/джендър политиката/ към Комисията по равнопоставеност на половете, 

Съвет на Европа; 2014–2015г. - член на ръководството на Европейския комитет по 

социална кохезия, равенство и права на човека на Съвета на Европа; 2014–2015г. - 

член на ръководството на Експертния комитет по правата на хората с увреждания 

на Съвета на Европа.  

 

2. Данни за докторантурата. Надежда Йорданова Харизанова е зачислена 

като задочен докторант в катедра „Социална работа” в Педагогическия факултет на 

СУ „Климент Охридски” на 1.02.2010г. Положила е всички изпити. Отчислена е с 

право на защита на 1.02.2014г. Дисертационният труд е обсъден на разширено 

заседание на катедра „Социална работа” на 19.01.2015г, във Факултет по 

педагогика и е насочен за защита. При реализирането на дисертацията няма 

допуснати процедурни нарушения. 

 

3. Данни за дисертацията и автореферата. Трудът на Надежда Йорданова 

Харизанова е в размер на 297 страници/в т. ч. 238 с. основен текст/ и съдържа увод, 

три глави, заключение, библиография от 168 източника и 3 приложения /анкетни 

карти за социални работници, анкетни карти за хора с увреждания и/или техни 

близки, таблици/. В текста са включени 18 графики и 43 таблици.  

В увода се третира актуалността на темата, обекта и предмета, целите и 

задачите, методите и хипотезата на изследването.  

 В първа глава Исторически и съвременни аспекти на развитието на 

социалната работа за хора с увреждания в  Европа се анализират следните 



 3 

аспекти: развитие на социалната работа; социални права за хората с увреждания; 

политика за хората с увреждания; деинституционализация; социални услуги в 

общността за хора с увреждания; модел на обществено-базирана рехабилитация за 

хора с увреждания.  

 Втора глава. Съвременната политика за хора с увреждания в  България 

третира следните въпроси: реформа в социалната политика; социални права за 

хората с увреждания; процес на деинституционализация; социални услуги в 

общността за хора с увреждания; иновативни практики.  

 Трета глава е посветена на изследване на модела на социалната работа в 

България при предоставяне на социални услуги в общността за хора с увреждания: 

целта и задачите на емпиричното изследване; резултатите от емпиричното 

изследване, емпиричен анализ според различните показатели.  

В заключението са представени резултатите от изследването, направени са 

изводи за развитие на социалната работа с хората с увреждания и препоръки към 

специализираните институции за управление.  

Структурата на изследването е стройна и логична и обхваща проблематиката 

като цяло.  Авторката е успяла да реализира целта и задачите на изследването. То 

показва добра литературна осведоменост, способност за критично осмисляне на 

теоретични концепции и европейски политики, възможност за обвързване на 

теорията със социалната практика в България. Използвани са разнообразни методи 

на изследване. Дисертацията се основава на емпирична информация от авторско 

социологическо изследване. Тя съответства на изискванията от Правилника за 

условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”.  

Авторефератът коректно отразява резултатите от изследването.  

 

4. Научни приноси. Като изхождам от разбирането, че един резултат е научен 

или научно-приложен принос, когато представлява полезно увеличаване на знанията 

в дадена научна област, като установяване на нови зависимости, изводи и 

заключения, доказване с нови средства и методи на съществуващи теории и 

закономерности, реализиране на по-ефективни средства и начини за приложението 

им и др., аз приемам по принцип приносите в самооценката на докторанта, които 

коректно отразяват най-значимите резултати от изследванията и публикациите.  

Обобщено могат да се изведат и основните приноси в дисертациията: 
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1. Осъществено е оригинално теоретико-емпирично проучване на политиките, 

правната рамка и практически аспекти на социалната работа за хора с увреждания 

в европейски и национален мащаб. 

2. Изследвани са значими аспекти на антидискриминационната и 

антипотискаща социална политика и социалната работа: 

  извършено е проучване и е защитена в теоретико-емпиричен план 

алтернативната на институционалната грижа–социалните услуги в общността за 

хора с увреждания.  

 проучена е степента на удовлетвореност на социалните работници и 

мнението на хората с увреждания за ефективността на социалните услуги в 

общността в България.  

 очертани са предимствата и ограниченията на схемата за социални услуги  и  

резултатите от  процеса на деинституционализация в България. 

3. За първи път у нас е осъществено мащабно емпирично проучване на 

социалните услуги за хора с увреждания в общността.  

Докторантката обаче поставя ударението предимно върху различни видове 

дейности /проучване, изследване.../, а не върху резултатите /приносите/ от тези 

видове дейности.     

Аз очаквам Надежда Харизанова да структурира приносите като теоретични и 

практически, още повече, че тя има доказателства за своите практически приноси. 

И още нещо по отношение на третия принос. Не е ясен начина, по който е 

направена извадката на изследваните лица: дали тя има случаен характер, дали е 

формирана на квотен принцип, или има типологичен характер. А от правилното 

дефиниране на извадката на изследването зависи дали получените резултати 

могат да се отнесат към двете съвкупности–на социалните работници и на хората с 

увреждания или не.  

Без да подценявам достойнствата на проведеното от докторантката емпирично 

социологическо изследване, аз мисля, че по-внимателно трябва да се употребяват 

думи като „за първи път”, „мащабно” и други. Моите контрааргументи са следните. 

Проф. Георги Шопов и колектив. Комплексен аналитичен доклад за положението на 

хората с увреждания в България/2009г./, резултат от изпълнение на поръчка, 

възложена с договор № РД 04/171 от 28.11.2008 г., който бе сключен между МТСП и 

обединение „СКГ-Клуб 2000-ВР”. Проведено е Национално представително 

проучване сред хората с трайни увреждания в периода 15.03-10.04.2009г. Методът 
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на регистрация е персонално стандартизирано интервю. Типът  на извадката е 

случайно-квотна извадка. Планиран обем на извадката: N=1014. Изпълнена 

извадка: N=1020. Използваният тип извадка позволява резултатите от 

изследваните лица да се съотнасят с цялата съвкупност на хората с увреждания.  

 

5. Публикации и участия в научни форуми. Надежда Харизанова 

показва значителна публикационна активност: студии-1 брой; статии-8 броя; 

други публикации–6 броя; научни доклади–5 броя по темата на дисертацията. Тя 

надхвърля количественото изискване от Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. 

Климент Охридски”. Публикациите представят важни резултати от изследването.  

 

6. Преподавателска и научно-изследователска дейност: няма 

представени данни за преподавателска дейност..  

 

7.  Критични бележки, препоръки и въпроси.  

В увода няма ограничения на темата в съдържателен и в хронологичен план, 

което ми дава основание да направя някои  критични бележки и препоръки: 

7.1. Докторантката отбелязва, че „Новата европейска стратегия за хората с 

увреждания включва следните тематични области: достъпност, заетост, обучение, 

здравни грижи, свободно движение, независим живот, участие в политическия 

живот, отдих и свободно време, стандарт на живот” /с. 48/. И  още: „Анализът на 

услугите не трябва да се фокусира само върху системите за социално подпомагане 

и здравеопазване, а да включва и наличните услуги в други области като 

образование, заетост, отдих и т.н” /с. 168/. Следователно визията на европейската 

стратегия за хората с увреждания има широко съдържание, което включва не само 

социални услуги за хората с увреждания, но и други елементи.  Този широк 

подход е деклариран, но не е приложен в изследването. Аз акцентувам  върху 

заетостта на хората с увреждания, която според мен е основата на тази визия. 

Според редица изследвания делът на заетите от тази социална група е около 10 на 

сто от хората с увреждания, при това с тенденция към намаляване. За какъв 

независим живот на хората с увреждания може да говорим, ако те са безработни? 

Дали оказването на помощ на хората с увреждания да си намерят работа не е част 

от социалната работа с тях? 
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7.2. Анализирайки въпроса за социалните услуги за хората с увреждания, 

докторантката правилно поставя и анализира въпроса за достъпността им. Това е 

основен критерий при оценката на социалните услуги. Заедно с това обаче е 

необходима и оценка на качеството на социалните услуги, в т. ч. и на социалните 

стандарти за социални услуги. За това говори и докторантката, която на с. 75 

споделя за „документите на Европейския съюз за представяне на социалните 

услуги от общ интерес, в които е регламентиран стандарт за качество и 

достъпност...”, а на с. 133 пише ”Няма разработени стандарти и критерии за 

качество за отделните видове социални услуги, базирани в общността”, но липсва 

анализ и предложения по този въпрос. 

 

Заключение.  

Аз считам, че дисертацията показва наличие на широки познания, 

изследователски качества и възможности на докторантката, способност да 

анализира и систематизира социално-педагогически процеси, да формулира  

оригинални и мотивирани виждания. Надежда Харизанова показва редица  

качества на изследовател и експерт. Тя успешно съчетава научно-

изследователската и приложната дейност. 

Затова предлагам на уважаемото научно жури да даде своя положителен вот 

за защитата на дисертацията и да присъди на дисертантката Надежда Харизанова 

образователната и научна степен доктор в Научна специалност: 05.07.01. Теория 

на възпитанието и дидактика /Социално-педагогическа работа с хора с 

увреждания/. 

 

13.04.2014г.  Изготвил рецензията:  

             /проф. дсн Н. Радев/ 

 

  

 


