
Становище 

от доц. дпн Моника Богданова 

за дисертационен труд на тема: 

  
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛИ НА СОЦИАЛНА РАБОТА 

ЗА ХОРА С ПСИХИЧНИ РАЗТРОЙСТВА  

за присъждане на образователна и научна степен „доктор“,  

професионално направление 3.4. Социални дейности (Клинична социална работа с 

лица с психични разстройства) 

Автор: ФЛУТРА МУСТА 

 

Дисертационният труд на Флутра Муста е посветен на актуален теоретико-практически 

проблем свързан с моделите на социална работа за хора с психични разтройства. Темата е значима 

и слабо разработена в европейски и сравнителен план, както в българската, така и в 

международната литература.   

Трудът се състои от 240 страници основен текст, съставен от увод, две глави, 

библиография, приложения и 113 литературни източника.  

Структурата на дисертацията отразява и е в пълно съответствие с възприетите 

изисквания. 

Основни характеристики на дисертационния труд: 

1. Комплексен характер, което изисква високо ниво на концетрация и внимание както към 

детайлите-специфики, така и към цялото, дълбочина и прецизност в очертаване на 

авторовите тези. 

2. Аналитичен характер, което изисква задълбочено познание на теорията, практиката и 

проявленията на връзките между тях.  

3. Практически характер, който изисква себе-анализ, само-развитие, пробация и валидация 

на теоретични конструкти.  

4. Качествен характер на емпричното изследване, което изисква задълбочено знание за 

качествените изследвания, изява на собствен стил на описание и защита на автентичен 

авторов опит.  

Именно чрез тези основни характеристики, съчетани с професионалната ангажираност и 

опит, както и аналитичност на докторант Муста, се постига приносен характер на труда, със 

специфични достойнства, които биха могли да се систематизират в две основни полета: 

1. Теоретично – направен е цялостен анализ на европейските модели на социална работа за 

хора с психични разтройства. Проследено е историческото развитие на грижата за психично 



болните, на чиято основа се развиват и примери за организацията на услуги, политики за 

психично здраве днес. Като резултат от теоретичните търсения е очертана и ролята на социалния 

работник и неговата професионална реализация в различни видове социални услуги. 

2. Практико-приложно – реализираното изследване има научно-практическа стойност, а 

препоръките направени в дисертационното изследване биха могли да бъдат отправна точка в 

разработването на политики, стандарти, практики за работа не само с хора с психични 

разтройства, но и с техните семейства. Практическият опит на докторанта като социален работник 

е доказателство за смисъла на подобен род изследвания по посока внедряване постиженията в 

конкректна среда. 

Цялостната визия на дисертационното изследване, тезите, анализите, достойнствата му 

показват, че авторът не само познава проблематиката, но и проявява лична ангажираност към 

темата, има свой индивидуален работен стил с хората с психични проблеми.  

Като научен ръководител, поел отговорност да съпроводи докторант Флутра Муста в 

овадяването на българския език, в припомнянето на родовите й корени (което надхвърля 

заложеното в Постановление 103 на МС от 31.05.1993 г. за осъществяване на образователна 

дейност сред българите в чужбина) смятам, че тя извървя един нелек път, по който, въпреки 

трудностите, успя да обогати не само своята изследователска, но и лична кауза – да вписва 

постиженията на българската наука, и практика в своя oпит като преподавател, изследовател, 

човек. 

Авторефератът съответства на дисертационния текст, представяйки го по коректен и 

обобщен начин в 61 стр. 

 

Цялостната процедура по обучението и защитата на труда на кандидата 

съответстват на изискванията на ЗРАСРБ. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Предвид достойнствата на дисертационния труд, неговия приносен 

характер и автентичен авторски заряд, предлагам на уважаемите членове на научното жури да 

гласуват „ЗА“ присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално 

направление 3.4. Социални дейности (Клинична социална работа с лица с психични разстройства) 

на Флутра Муста. 
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