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СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Здравка Димитрова Тонева 

 

Относно: Присъждане на научно-образователна степен „доктор“ в 

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, 

Професионално направление: 3.4. Социални дейности, 

Докторска програма: Организация и управление, извън сферата на материалното 

производство (Социални дейности) 

Автор: Даяна Цанкова Бошнакова 

Тема: „Управление на социалните услуги за деца“ 

Основание: Заповед на Ректора на Шуменски университет „Епископ Константин 

Преславски“ РД-16-141/22.07.2022 г. 

 

1. Обща характеристика на представения труд 

Дисертационния труд е в общ обем 173 страници. Структуриран е по следния начин: 

три глави, заключение, литература, включваща общо 123 заглавия, от които на кирилица – 

86, на латиница – 12, интернет източници – 8 и нормативни документи – 17. Включени са и 

три приложения и въпросник, с помощта на който е проведено интервю. 

Дисертацията е посветена на силно социално значим и актуален проблем, който за 

съжаление продължи да играе сериозна роля, свързана с демографското развитие на 

страната. 

Още в началото е изразена позицията на дисертантката към „цялостно систематично 

изследване на социалните услуги за деца в теоретичен и практико-приложен план“. 

Ясно формулирана е целта на дисертационния труд и задачите, които трябва да се 

решават. 

2. Обектът и предметът на изследването са формулирани ясно и точно. 

3. В приетата от докторантката хипотеза ясно се извежда значението на правилното 

управление на социалните услуги за деца. По-съществен обаче е фактът, че тази хипотеза е 

успешно защитена, което се потвърждава от резултатите от проведената анкета с 315 щатни 

служители в 45 центъра, предоставящи социални услуги за деца. 

В целия дисертационен труд ярко се проследява възприетият подход непосредствено 

след описанието и анализа на изследвания проблем или показател да се изкаже и личното 

мнение на дисертанта, неговото съгласие или несъгласие с наличните нормативни актове и 

предложенията, които биха коригирали съществуващите недостатъци. 

Активна позиция ясно проличава и в „множествената подчиненост на социалните 

услуги на местно ниво“ (стр. 119). Това само по себе си вече сериозно затруднява 

управлението на социалните услуги за деца. 
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4. Направените изводи в заключителната част на дисертационния труд могат само да 

бъдат адмирирани и да се потърсят начини за тяхното привеждане в действие на всички 

нива на управленски процес. 

5. Проведеното емпирично социологическо изследване е грамотно подготвено и 

реализирано с помощта на прецизно разработен инструментариум. Приложен е и 

необходимият статистически апарат. 

6. Авторефератът отговаря на съдържанието на дисертацията и я предоставя 

коректно, логическо и изцяло. 

7. Критични бележки и препоръки: Дисертационният труд е цялостен и хомогенен, а 

тезата е добре обоснована. Той отговаря изцяло на научните и законови изисквания и 

критерии за присъждане на научната и образователна степен „доктор“. 

От тази гледна точка нямам никакви сериозни критични бележки. 

 

Заключение 

Призовавам колегите от научното жури да гласуват „за“ присъждането на 

образователната и научна степен „доктор“ на Даяна Цанкова Бошнакова. Аз с готовност и 

убеденост ще го направя. 

 

 

 

03.09.2022 г.       Изготвил: 

доц. д-р Здравка Тонева  

 

 

 


