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СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Албена Александрова Овчарова 

(Пловдивски университет «Паисий Хилендарски») 

на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'доктор' 

в област на висше образование  1. Педагогически  науки 

професионално направление 1.2. Педагогика (Социална педагогика), 

 

Автор: Георги Милков Димитров 

Тема: „Партньорство между институциите при социална защита от домашно насилие“, 

Научен ръководител: проф. д-р Нели Илиева Бояджиева  

 

1. Общо представяне на процедурата и докторанта 

Със заповед № РД 38-308/27.06.2019 г. съм определена за член на научното жури за 

осигуряване на процедура за защита на дисертационен труд на тема “Партньорство 

между институциите при социална защита от домашно насилие” за придобиване на об-

разователната и научна степен ‘доктор’ в област на висше образование 1. Педагогичес-

ки  науки, професионално направление 1.2. Педагогика  (Социална педагогика). Автор 

на дисертационния труд е Георги Милков Димитров – докторант на самостоятелна под-

готовка към катедра „Социална педагогика и социално дело”, Факултет по науки за об-

разованието и изкуствата на Софийски университет “Св. Климент Охридски”, с научен 

ръководител проф. д-р Нели Илиева Бояджиева. 

Представеният комплект материали на хартиен и електронен носител е в съответствие с 

нормативните документи на държавно и университетско ниво.  

 

2. Актуалност на тематиката 

Разработваният в дисертационния труд проблем относно партньорството между инсти-

туциите при социална защита от домашно насилие е изключително актуален  в теоре-

тично  и научно-приложно отношение. Целта и задачите на дисертацията са подчинени 

на създаването, анализирането и прилагането на успешен модел за пълноценно сътруд-

ничество и партньорство между институциите при организиране на защита от домашно 

насилие на регионално ниво, с което да се постигне по-висок ефект от прилагането на 

Закона за защита от домашното насилие /ЗЗДН/, да се повиши превантивната му функ-

ция и да се постигане по – голяма удовлетвореност у пострадалите.  

          До момента липсва цялостно научно изследване, свързано с разработваната тематика в 

дисертационния труд. 
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3. Познаване на проблема 

Авторът на дисертационния труд познава много добре историята, развитието и актуал-

ното състояние на проблема. Позовава се на редица оригинални постановки и изслед-

вания, разработени за решаване на трудностите с партньорството между институциите 

при социална защита от домашно насилие в национален и в международен план. Бога-

тият му практически опит му позволява да открои същностните проблеми и да се насо-

чи към търсене на възможните им решения.   

 

4. Методика на изследването 

Докторантът използва комплексна методика, която включва разнообразни изследова-

телски методи: теоретичен анализ и синтез, сравнителен анализ, анкетиране, експертни 

оценки, математико-статистически методи и др. Избраната методика на изследване от 

Георги Димитров позволява постигането на поставената цел и дава отговор на задачите, 

решавани в дисертационния труд.  

 

5. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите 

Предложеният труд отговаря на изискванията за придобиване на образователната и на-

учна степен „доктор“. Основният текст на дисертационния труд съдържа 423 страници, 

в които  100 графики и 12 таблици и диаграми. В приложенията има съответно 25 гра-

фики и 4 таблици. 

          Текстът съдържа и  библиографска справка, включваща  общо 371 източника, от които 

315 източника на български език (от тях 158 онлайн източници), 37 източника на анг-

лийски език (от тях 4 онлайн източници), 5 източника са на руски език, 19 бележки.  

         Разнопосочният и на места прекалено обстоятелствен анализ в отделните глави се ком-

пенсира донякъде от формулираните в края на всяка глава изводи, които определено 

подпомагат вникването в логиката на текста. 

         Формулираните изводи и обобщения произтичат от направените разсъждения и анализи 

на докторанта и отразяват същността на съдържанието на дисертационния труд. Прие-

мам посочените от докторанта приноси.  

 

        6. Преценка на публикациите по дисертационния труд и личния принос на    

докторанта. 

Докторантът  притежава достатъчно количество научни публикации по темата на ди-

сертацията, които отразяват различни етапи от разработването и. Приложени са 8 пуб-

ликации - 5 индивидуални и 3 в съавторство.  
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Георги Димитров посочва участието си в редица проекти, с точно определената степен 

на заангажираността му в тях, което подчертава личния му принос по разработваната 

тема.   

 

                7. Автореферат. 

Авторефератът отговаря на изискванията и е в съответствие с дисертационното изслед-

ване, като синтезирано отразява неговите основни резултати. 

 

               8. Критични забележки и препоръки. 

Към дисертационния труд и неговия автор имам следните по-съществени бележки и  

препоръки: 

- по – голяма коректност в изготвянето на библиографията – номериране и разделяне на 

източниците в три групи – на кирилица, на латиница и интернет източници. 

- по – центриран към темата анализ на резултати от проведени проучвания, който пряко 

да кореспондира с направените изводи в края на съответните глави на дисертационно-

то изследване. 

            9. Препоръки за бъдещо използване на дисертационните приноси и резултати. 

           Препоръчвам широка популяризация на дисертационния труд на Георги Димитров, 

като подходящо синтезираните резултати от изследването му могат да бъдат използ-

вани при изготвянето на нормативно закрепен  механизъм за сътрудничество на инс-

титуциите при социална защита от домашно насилие на национално ниво.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертационният труд съдържа научно-приложни резултати и отговаря на изисквания-

та на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Пра-

вилника за прилагане на ЗРАСРБ и на съответния Правилник на СУ „Св. Климент Ох-

ридски“. Той показва, че докторантът Георги Милков Димитров притежава необходи-

мите теоретични знания и умения за самостоятелно научно изследване. Като имам 

предвид актуалността на темата и приносния характер на дисертационния труд, предла-

гам на членовете на уважаемото научно жури да присъдят на Георги Милков Димитров 

образователната и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагоги-

чески науки; професионално направление 1.2 Педагогика (Социална педагогика). 

 

27.08.2019 г.   Изготвил становището: ..................................  

                                                                      /доц.д-р Албена Александрова Овчарова/ 


