
С Т А Н О В И Щ Е  

по дисертационен труд за получаване на образователна и научна степен „доктор“ по 

докторска програма „Социална работа, психологически изследвания и социални 

политики“ към професионално направление 3.4. Социални дейности     

на Пламена Иванова Маркова, 

научен ръководител доц. д. пол. н Тошко Петров  

 Член на научно жури: доц. д-р Мария Иванова Желева  

1. Актуалност на разработения в дисертацията проблем 

Представеният за становище дисертационен труд отговаря на наболели потребности 

на обществото. Авторът е обосновала актуалността на темата със следните проблеми, 

свързани с деинституционализацията  на грижите за деца, лишени от родителски 

грижи:  

-  развитие на система от алтернативни на институционалната грижа социални 

услуги, включително на приемната грижа като социална услуга, осигуряваща 

реална семейна среда на деца, лишени от родителска грижа; 

- все още високият брой на децата, нуждаещи се от приемна грижа, въпреки 

разработените механизми за превенция на изоставянето и за реинтеграция в 

биологичните семейства; 

- необходимост от повишаване достъпността и качеството на приемната 

грижа, от която зависи качеството на живот на около 13 000 български деца; 

- липсата на ясно дефинирани обективни показатели и критерии, по които 

да се оценява качеството на услугите – въпреки приетите методики за 

предоставяне на редица социални услуги за деца от страна на АСП и ДАЗД; 

- пренебрегването на мнението на самите деца, които са потребителите на 

социалните услуги, в чийто интерес са създадени тези услуги и вместо това 

- насочване усилията за подобряване качеството на услугите към работата на 

социалните служби. 

2. Посочване и преценка на най-съществените приноси в дисертацията 



Съгласна съм с посочените от автора на дисертационния труд най-съществени 

приноси в дисертацията. Трудът представлява научна новост и има доказана 

практическа приложимост. 

2.1.Новост за науката. 

Включвайки всички потребители и ангажирани с процеса на предоставянето на 

социалните услуги за деца, дисертационният труд  представлява първото 

комплексно изследване на критериите за оценка на качеството им, провеждано у 

нас. Принос представлява самото проучване на структурните показатели и на тясната 

връзка между тях и качеството на услугата. 

Отлично впечатление прави добросъвестното изследване, обхващащо всички 

групи от лица, ангажирани в някаква степен с грижите за деца. Направените изводи са 

детайлни и обхващат методиката за изследване на качеството на грижите за деца и 

критериите за оценка на качеството им; насочени са както към приемните родители 

като доставчици на грижата така и към децата, като потребители. В хода на работата са 

доказани поставените хипотези. Анализирани са и препоръките, направени от 

участниците в изследването. 

2.2.Приложение в практиката 

Методиката е апробирана и предполага широки възможности за прилагане в 

практиката на социалната работа.  

3. Препоръки 

Поради оригиналността на труда и неговата широка приложимост в практиката, 

предлагам в близко бъдеще и със съдействието на заинтересованите страни, 

направените от автора изводи и препоръки да бъдат доразвити в конкретни 

предложения, обвързващи компетентните институции.  

С оглед на изложеното намирам, че дисертационният труд на Пламена Иванова 

Маркова отговаря на всички изисквания на ЗВО, ЗРАС, ППЗРАС и на Правилника 

за приемане, обучение на докторанти и придобиване на образователната и научна 

степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“ в ТУ-Варна за получаване на 

ОНС „доктор“. На това основание убедено препоръчвам на останалите членове на 

научното жури да изразят своето съгласие, на Пламена Иванова Маркова да бъде 



присъдена образователната и научна степен „доктор“ по докторска програма 

„Социална работа, психологически изследвания и социални политики“ към 

професионално направление 3.4. Социални дейности. 

 

13. 02. 2020 г.                                           Член на научното жури:.........................  

                                                                                            /доц. д-р Мария Желева/    

 


