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СТАНОВИЩЕ  
 

за дисертационен труд на Флутра Муста, редовен докторант към катедра 
„Социална работа“  при СУ “Св. Климент Охридски“ 

на тема „Сравнителен анализ на европейски модели на социална работа за хора 
с психични разстройства“ 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор“  
по професионално направление 3.4. Социални дейности /Клинична социална 

работа с лица с психични разстройства/ 
от проф. дмн Огнян Иванов Колев 

 
 

 

Съгласно заповед № РД-38-252/31.05.2021г. на Ректора на СУ “Св. Кл. 

Охридски“ съм определен за член на научното жури по процедура за защита 

на Флутра Муста за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ 

по професионално направление 3.4. Социални дейности /Клинична социална 

работа с лица с психични разстройства.  

Предоставените ми материали са в съответствие с Правилника за 

развитие на академичния състав на СУ “Св. Кл. Охридски“ и включва всички 

необходими документи.  

Трудът структурно се състои от въведение, 2 глави, заключение, 

препоръки, приноси, библиография и приложения с общ обем 240 страници. 

Използваната литература включва 108 източника на латиница и 5 на кирилица. 

Темата, на която е посветено дисертационното изследване е интересна,  

много актуална и дисертабилна. Добре са формулирани обект, предмет, цел, 

хипотеза и задачи на изследването.  

В първа глава е направен подробен теоретичен анализ на 

изследователския проблем. Проследена е грижата на психично болните в 



2 

 

историческа перспектива. Подробно е представено развитието на психичното 

здраве в Албания, Италия и България. Изследователският интерес на 

докторантката я е провокирал да насочи вниманието си към анализ на 

основни модели при работа с лица с психични проблеми – медицински, психо-

социален и био-психо-социален. Също тук Фл. Муста  разглежда различни 

теории в практиката на социалната работа относно психичното здраве 

/когнитивно-поведенческа терапия, наративна терапия, екзистенциална 

терапия, феминистка терапия, структурна  семейна терапия и др./. Тя 

убедително защитава тезата, че осигуряването на психо-социална помощ дава 

възможност да се намалят ограниченията и да се увеличи адаптирането на 

лицата с психични разстройства. 

Описани са необходимите умения, роли и компетенции на социалния 

работник при работа с лица с психични проблеми, както и редица 

предизвикателства в работния процес с тях. Подробно са представени 

различни услуги за психично здраве, където социалния работник участва, като 

напр. дневни центрове за психично здраве, центрове за психично здраве в 

общността, психиатрични болници /отделения и др.. 

Във втора глава на дисертационния труд е разположено емпиричното 

изследване, в което е търсено мнението на социални работници, работещи в 

различни услуги с лица с психични разстройства съответно в трите страни – 

България, Албания и Италия. Пряко наблюдение и полуструктурирано интервю 

са основните методи, които са използвани. Направеният анализ на 

резултатите от изследването е дало възможност на докторантката да получи 

информация за състоянието на грижите за лица с психични разстройства и за 

ролята на социалния работник в дневните центрове за психично здраве, 
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стационарните услуги, защитените жилища и т.н.. Резултатите от изследването 

са представени чрез таблици и схеми. 

,  Приемам представените приноси и считам, че те отразяват 

постиженията на докторант Флутра Муста. Има необходимия брой 

публикации, свързани с изследователската проблематика.  

Авторефератът отразява напълно съдържанието на труда. 
 
Забележки: 
-хипотезата добре би било да се прецизира; 
-в труда прави впечатление големия брой препоръки /22/, които биха 

могли да се представят обобщено; 
-изследваните лица би било добре да бъдат повече на брой, извадката 

можеше да бъде по-голяма и тогава направените изводи и препоръки щяха да 
бъдат по-убедителни. 

-сравнителният анализ можеше да бъде по-богат, имайки предвид, че се 
проучва мнението на специалисти в три отделни страни. 

-представените в приложението случаи от практиката е по-удачно да 
бъдат включени в съдържанието на самия труд. 

 
Заключение 
 
Дисертационният труд на тема „Сравнителен анализ на европейски 

модели на социална работа за хора с психични разстройства“ на Флутра Муста 
отговаря на изискванията на ЗРАСРБ, както и на Правилника за условията и 
реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности 
в СУ“Св.Кл. Охридски“. Оценявам го високо и убедено давам своя 
положителен вот и предлагам на научното жури да присъди на Флутра Муста 
образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 
3.4. Социални дейности Клинична социална работа с лица с психични 
разстройства/. 

 
               

     Изготвил становището: проф. дмн Огнян Колев              
 
14.08.2021г. 


