
СТАНОВИЩЕ 

От доц. д-р Стефка Стоянова Чинчева, катедра „Медико социални науки“, 
Югозападен университет „Неофит Рилски“ Благоевград, 

върху дисертационен труд за присъждане на образователната и научна 
степен „доктор“ по научна специалност 05.07.01. Теория на възпитанието 
и дидактика (Социално-педагогическа работа с хора с увреждания) 

Автор на дисертационния труд: Надежда Йорданова Харизанова 

Тема на дисертационния труд: Ролята на социалната работа за 
интеграцията на хората с увреждания в България 

За съставяне на настоящото становище ми бяха представени: 

- Дисертационен труд в обем 285 страници 
- Автореферат – 56 страници 

1. Обща характеристика на дисертационния труд 
1.1. Оценка на структурата и обема 
В структурно отношение дисертационния труд е съставен от увод, 3 

глави, изводи и заключение, библиография и приложения. 
В увода докторантката е обосновала актуалността на темата и е 

определила обекта и предмета, целта, задачите и методите и 
изследователската теза. В първа глава тя прави исторически и съвременен 
преглед на развитието на социалната работа в Европа, свързаните с нея 
деинституционализация и създаване на политики  за повишаване 
качеството на живот на лицата с увреждания. Втора глава е посветена на 
състоянието на социалната работа в България и съвременните политики и 
стратегии за хората с увреждания и техните семейства, промяна на 
социалното законодателство за постигане на децентрализация, 
деинституционализация и развитието и разширяването на мрежата от 
социални услуги, предоставяни в общността. В тази глава е направен 
подробен преглед на съществуващите методически документи за 
предоставяне на социални услуги в България. В глава трета са представени 
целта и задачите на емпиричното изследване, обекта и предмета, 
резултатите и анализа на проучването и завършва с изводи произлезли от 
него. Заключението обобщава резултатите от анализа на съвременното 
състояние на социалните услуги в общността и собственото емпирично 
изследване и очертава препоръки за повишаване ефективността на 
социалните услуги за хора с увреждания. Дисертационният труд включва 
библиографска справка и приложения, с формулярите на използваните в 
проучването анкетни карти. Дисертационният труд е онагледен с 18 
графики и 45 таблици. 



Дисертацията е с обем 285 страници печатен текст – от тях 238 
основен текст, 12 – списък на използваната литература и 32 страници – 
приложения. 

Посоченият обем е достатъчен, за да бъдат изложени теоретичните и 
методологичните и приложни въпроси на проведеното проучване. 

Според мен структурата на дисертационния труд отговаря на 
изискванията за композиционно и съразмерно съотношение на отделните 
части на труда и представя логическата им връзка. 

 
1.2. Оценка на актуалността на темата, целта и задачите 
Актуалността на избраната тема за дисертационен труд е 

продиктувана от следните обстоятелства: 
Социалната работа в България има тежко наследство от времето на 

тоталитарната централизирана държава – институции за социални услуги. 
Реформата в посока на деинституционализация изисква разработване на 
национална система от социални услуги, базирани на общността, като 
алтернатива на институционалната грижа, разработване на ясни критерии 
и стандарти за качество на услугите и мониторинг върху тях, използване 
на съвременни технологии, които увеличават възможностите за достъп, 
промяна на обществените нагласи, разширяване на мрежата от нови 
социални услуги в общността, налагане на нов подход към хората с 
увреждания – от медицински към социален, създаване на равни 
възможности и пълноценно участие във всички аспекти на обществения 
живот. 

Докторантката си поставя за цел да проучи нормативната база и 
същността на социалната работа за хората с увреждания в Европа и 
България и проучване на ефективността на съществуващите социални 
услуги в общността за хора с увреждания в България. Формулирана по 
този начин целта характеризира конкретната насоченост на 
изследователския процес и начините за неговото осъществяване. 

Задачите, произтичащи от целта се отнасят до: проучване на 
публикации и нормативни документи за социалната работа на хора с 
увреждания в Европа; проучване и алтернативна грижа чрез социални 
услуги в общността; преглед на процеса на деинституционализация в 
Европа и България; анкетно проучване сред социални работници и лица с 
увреждания за тяхната удовлетвореност и ефективност от съществуващите 
социални услуги в общността в България; проучване предимствата и 
недостатъците на съществуващите социални услуги и състояние на 
деинституционализацията в България. 

Докторантката правилно е определила целта и задачите на 
изследването, използвани са адекватни методи. Добре са представени 
основните аспекти на съдържанието на изследването, позволяващо да се 
постигне целта, респективно да се провери истинността на хипотезата. 



 
1.4. Оценка на осведомеността на докторанта 
Използваният от докторантката библиографски апарат е съставен от 

160 литературни източници, от които 79 на кирилица, 53 на латиница и 28 
електронни източници. Литературните източници са подредени по азбучен 
ред на фамилията на автора, като първо е посочена литературата на 
кирилица, следвана от тази на латиница и накрая електронните източници. 
Използваните източници са от последните 10 години. 

От подбора на библиографската справка и начина, по който е 
използвана проличава доброто познаване на литературата от докторантката 
и постиженията в областта на социалната работа в България и Европа и 
способността и да систематизира съществуващите данни. 

 
2. Оценка на резултатите  
Представените данни от емпиричното изследване са въз основа на 

анкетиране на 92 социални работници, работещи в сферата на социалните 
услуги и 130 лица с увреждания, ползватели на услуги. За двете групи са 
използвани анкетни карти, изготвени от докторантката.  

Анализът на данните от анкетното проучване са дали основание за 
адекватни изводи, свързани с предоставянето на социални услуги в 
общността - да бъдат съобразени с потребностите и възможностите на 
ползвателите, като се зачитат техните нужди и желания. Като следствие от 
проучването се появява и необходимостта от разширяване на мрежата от 
социални услуги в общността, по-голяма гъвкавост и разнообразие в 
предоставянето на социални услуги, както и повишаване на качеството на 
услугите чрез осигуряване на високо квалифицирани специалисти. Не на 
последно място стои и въпросът за подобряване на системата за планиране 
и финансиране на социалните услуги в общността. 

Изводите са пряко свързани с очертаната цел и в съответствие с 
поставените задачи. 

 
3. Оценка на приносите 
Необходимо е да се подчертаят следните съществени предимства на 

разработката, които дават основание за моята положителна оценка. 
Представено е оригинално по замисъл не лесно за изпълнение изследване. 

Въз основа на анализа, оценката, синтеза на европейския, 
националния и собствен опит, докторантката предефинира, и допълва 
някои знания, насочвайки се към изследването на проблеми, чието 
решаване води до резултати, които могат да бъдат квалифицирани като 
приноси. Конкретизирани тези приноси са: 

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. За първи път у нас  е извършено в теоретико-емпиричен план 
алтернативата на институционалната грижа – социалните услуги в 
общността за хора с увреждания. 

3. Проучена е удовлетвореността на социалните работници, както и 
мнението на хора с увреждания по отношение на ефективността на 
съществуващите социални услуги в общността в България. 

4. За първи път у нас  е осъществено мащабно емпирично проучване 
на социалните услуги в общността на хора с увреждания. 

 
4. Оценка на публикациите по дисертацията 
По вид и брой представените публикации съответстват на тематиката 

на дисертацията. Това са 1 студия (под печат), 8 статии в сборници, учебни 
пособия, електронно списание (под печат), 5 участия в конференции и 
дискусионни форуми и 6 – под рубрика „други“. Посочените публикации 
отразяват постижения на докторанта и са достатъчно представителни и 
отговаря на изискванията за придобиване на образователно-
квалификационна степен „доктор“. 

5. Критични бележки и препоръки 
В дисертационния труд се установиха и някои несъществени 

пропуски – стилистични грешки, пропуснати или разменени букви, 
повторение на текст. 

Изводите и приносните моменти биха могли да бъдат откроени по-
отчетливо. 

Направените бележки в дисертационния труд са предимно от 
технически характер и не подлагат на съмнение качеството и приносните 
моменти.  

Препоръчвам докторантката да продължи и задълбочи започнатите 
изследвания, с които биха могли да бъдат затвърдени постигнатите и 
получени нови научно-приложни резултати, като търси отговорите на 
зададените от нея в края на дисертацията въпроси.  

6. Оценка на автореферата 
Авторефератът е подготвен според изискванията. В него върху 56 

страници е представена в съкратен вид извършената в дисертационния 
труд работа – съдържа обща характеристика на дисертационния труд, цели 
и задачи, обект и предмет, методика на изследването, кратко описание на 
развитието и състоянието на социалната работа в Европа и България, 
графично изображение на резултатите от емпиричното проучване, изводи, 
приноси, списък на публикациите във връзка с дисертацията, които аз 
приемам. 

 
7. Заключение 



Разкритата процедура за придобиване на образователната и научна 
степен „доктор“ отговаря на изискванията, предвидени от ЗРАСРБ и от 
ППЗРАСРБ. 

Дисертационният труд показва, че докторанта притежава 
задълбочени теоретични знания в областта на социалната работа с хора с 
увреждания и способността за самостоятелни научни изследвания. 

Цялостната ми оценка на труда, основана на неговата актуалност, 
структура, съдържание и теоретични обобщения ми дават основание да 
приема, че в него се съдържат предвидените в ЗРАСРБ и в ППЗРАСРБ 
научно-приложни резултати, които представляват принос в науката. 

Това са основанията ми с убеденост да препоръчам на уважаемите 
членове на научното жури да вземат решение за присъждане на Надежда 
Йорданова Харизанова образователна и научна степен „доктор“ по 
научната специалност 05.07.01. Теория на възпитанието и дидактика 
(Социално-педагогическа работа с хора с увреждания). 

Лично аз ще гласувам „да“ 
 
 
Благоевград     Изготвил становището: 
14.04.2015 г.     (доц. д-р Стефка Чинчева) 
 
 
 


