
1 
 

СТАНОВИЩЕ  

 

по дисертационен труд на тема “Ефективност на резидентните 

социални услуги за деца и младежи с увреждания” 

 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в област 

на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.4. Социални дейности 

 

Дисертант: Пламен Николов Колев 

Научен ръководител: проф. д-р Бончо Господинов 

 

Автор на становището: доц. д-р Милена Йоргова 

 

І. Данни за дисертанта  

Пламен Колев е роден на 17.05.1977 г. През 2000 г. завършва специалност 

„Социални дейности” с магистърска степен във Великотърновския университет „Св. св. 

Кирил и Методий”. От 2015 г. е асистент в Техническия университет, гр. Габрово. 

Преподавателската му дейност е свързана с професионално направление 3.4. Социални 

дейности. Образователната подготовка и научното творчество на докторант Пламен Колев 

кореспондират с проблематиката на разработката.  

 

ІІ. Данни за докторантурата 

Пламен Колев е зачислен в докторантура на самостоятелна подготовка в докторска 

програма „Социални дейности” към Факултета по педагогика, катедра „Дидактика” на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски” (Заповед № РД 20-937/06.07.2017 г.) и е 

отчислен с право на защита (Заповед №РД 38-143/06.03.2019 г.). Документацията по 

процедурата отговаря на законовите изисквания. 

 

ІІІ. Данни за дисертацията 

Дисертационният труд съответства на необходимия формат за този тип разработки. 

Състои се от увод и четири логически свързани глави. Структурата е систематизирана, но 

отежнена с множество параграфи. Обемът на труда е 265 страници основен текст, в т.ч. 13 

таблици и 93 фигури. Използваната литература съдържа 129 източника, релевантни на 

интерпретираната проблематика. Приложенията са 3. 

В увода се поставят въпросите за актуалността на проблема, формулирани са ясно 

целите, предмета, хипотезата. Посочен е използвания инструментариум, който включва 

редица методи, приложени на различните методологически равнища на изследването. 

В първа глава се проследява развитието на социалните услуги с анализиране на 

теоретични виждания за същността и съдържанието им, представят се и се анализират 

различни виждания за ефективността им, разглежда се качеството на социалните услуги в 

контекста на ефективността. Дискусионно е твърдението на автора, че съдържанието на 

социалната услуга е социалната работа (с.32) 

Във втора глава се разглежда актуалното състояние на социалните услуги за деца в 

България. Вниманието се фокусира върху процеса на деинституционализация и 

разкриването на алтернативни социални услуги в общността. Проследена е динамиката и 

прехода към резидентни услуги за деца с увреждания.  
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В трета глава е характеризирана социалната услуга от резидентен тип  - Център за 

настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания и е представен модел за оценка 

и измерване на ефективността, разработен от докторанта. Заслужава висока оценка 

умението му да систематизира концептуално материала, да го подчини на целта на 

изследването. 

В четвърта глава се описват организацията, методиката и инструментариума на 

емпиричното изследване върху ефективността на социалната услуга - ЦНСТ за деца и 

младежи с увреждания с прилагане на разработения от докторанта модел и се представят 

получените резултатите. Извършена е обемна съдържателна работа. Анализът на 

резултатите е представен в адекватна форма, направени са изводи и препоръки. 

Заключението е стегнато, смислено и фокусирано върху емпиричните резултати.  

Дисертационната разработка съответства на изискванията за придобиване на ОНС 

„доктор“. Авторефератът е коректно разработен и дава достатъчно обобщена информация 

за цялостния научноизследователски труд. Представените публикации са по темата на 

дисертацията. 

 

ІV. Приносни характеристики 

В дисертационния труд могат да бъдат откроени следните по-важни приноси с 

теоретичен и приложен характер: 

 Очертани са особеностите на социалните услуги в контекста на тяхната 

ефективност 

 Разработен е и е приложен модел за оценка на ефективността на резидентна 

социална услуга - ЦНСТ за деца и младежи с увреждания.  

 

V. Бележки и препоръки 

Дисертационният труд е самостоятелно, завършено и фокусирано изследване на 

актуален въпрос със съществено значение за подобряване на структурата, качеството и 

ефективността на предоставяните в общността социални услуги за деца и младежи с 

увреждания. Представеният текст демонстрира, че поставените задачи и цели са изпълнени 

с теоретичен и практико-приложен обхват.  

 

Заключение: 

Предлагам на членовете на Научното жури дисертационния труд да бъде оценен 

положително и на докторант Пламен Николов Колев да бъде присъдена образователната и 

научна степен „доктор“  по професионално направление 3.4. Социални дейности. 

 

 

 

 

02.05.2019 г.                            Доц. д-р Милена Йоргова:  

В. Търново                                                                        


