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СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Васка Станчева-Попкостадинова, ЮЗУ„Неофит Рилски“, Благоевград  

за дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по 

професионално направление 3.4. Социални дейности,  докторска програма 

„Организация и управление на социалните дейности” 

 

Докторант: Наталия Герасимова Христова – Михайлова 

 

Тема: „Ефективност на работата със семейства на деца, ползващи социални услуги 

в общността” 

 

Научен ръководител: доц. д-р Мая Любенова Чолакова 

 

 

Дисертационният труд е посветен на актуален проблем на социалната практика, 

свързан с проучване ефективността на социалните услуги в общността за семейства 

на деца в риск по отнощение подобряване качеството им  на живот.  

Дисертационният труд е в обем от 201 страници и включва:  увод, три глави, 

изводи, препоръки, заключение, приноси, литература и  9 приложения.  

В увода се обосновава актуалността на проблема и мотивацията за избора на 

темата. 

В глава първа се прави концептуален преглед на детското благосъстояние и 

семейството като социален институт. Представени са теории за семейството и различни 

подходи за работа със семейства в социалната практика. Въз основа на преглед на 

съществуващото законодателство, се прави детайлен анализ на социалните политики за 

семейства в България. Особен акцент е поставен върху подходите за измерване 

ефективността на  социалната работа в общността със семейства на деца в риск и 

стандартите за качество в национален и международен план.  

В глава втора се представя методологията на проучването. Хипотезата, целта и 

задачите са формулирани ясно. Описани са етапите на проучването и използваните 

методи - анкета, интервю, дискусия във фокус-група и наблюдение. Детайлно е 



представена етична процедура за отделните етапи и участници, като е отделено 

специално внимание    за прилагане на етичните принципи при децата, участващи  в 

проучването. 

В глава трета са представени резултатите от проучването.  Много умело и 

логично, Наталия Михайлова извежда основните изводи,  въз основа на  резултатите 

от емпиричното проучване и прави препоръки, базирани на научни доказателства за 

оптимизиране работата със семейства на деца в риск в социалните услуги в 

общността и  от индикатори за мониторинг и оценка ефективността  им. 

Резултатите са онагледени с 8 таблици и 17 графики.  

Приносите имат научно-приложен характер  и  се отнасят до:  

1. Дефиниране необходимостта от прилагане на модел на управление на случай, 

включващ оценка на потребностите и планиране на интервенцията по 

отношение на цялото семейство. 

2. Изведени са основни индикатори за ефективна работа на социалните услуги 

разпределени в няколко области: условия за предоставяне на услугата, процес 

на предоставяне и ориентираност към резултатите. 

3. Предложени са индикатори за мониторинг и оценка на ефективността на 

социалните услуги по отношение подкрепата за цялото семейство, които 

могат да бъдат основа за разработване на национални индикатори. 

 

Библиографията включва  158 литературни източника, от които 24 са на 

кирилица,  106 - на латиница, както  и 28 нормативни документа.  

Дисертационният труд е оформен коректно, като са спазени необходимите 

изисквания за структуриране, цитиране и онагледяване.  

Части от дисертационния труд са публикувани  в 4 статии в съавторство, а 

резултати от проучването са представени  на  4 научно-практически конференции.  

Авторефератът отразява съдържанието на дисертационния труд и е в 

съответствие с изискванията.  

 

Критични бележки и препоръки 

Участниците в проучването са представени „обобщено“, като е посочен само 

броят на изследваните лица по групи, без да са описани по възраст, пол, образование,  

професия, професионален опит и др.  (стр.104). 



Работата би спечелила, ако се преформулират подзаглавията на представените 

резултати в глава трета, в съответствие с целта и задачите, а не въз основа на 

използваните в проучването методи. 

 

Заключение 

Дисертационният труд на  Наталия Герасимова Христова- Михайлова отговаря 

на всички задължителни условия,  количествени и качествени показатели за 

присъждане на образователната и научна степен „Доктор“, в съответствие с 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Р България, Правилника за 

приложение на Закона за развитие на академичния състав и Вътрешните  правила за 

развитие на академичния състав в ЮЗУ „Неофит Рилски", Благоевград  

Гореизложеното ми дава основание да препоръчам на членовете на уважаемото 

Научно жури да гласуват положително за присъждане на Наталия Герасимова 

Христова- Михайлова на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално 

направление 3.4. Социални дейности. 

 

 

19.12.2019 г.            Изготвил становището: 

Проф. д-р Васка Станчева-Попкостадинова 

         

 


