
СТАНОВИЩЕ

от проф. Красимира Тошева Венкова, дф

за дисертационна разработка на тема МОРАЛНО-ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРОФИЛ НА

СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК за присъждане на научно-образователна степен „доктор” на 

Явор Валентинов Георгиев, докторант по научна специалност „Организация и 

управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности)“ от област 

на виеше образование Социални, стопански и правни науки, професионално направление 

3.4. Социални дейности, към катедра „Социални дейности”, Медицински факултет, 

Тракийски Университет, Стара Загора

1. Общо представяне на процедурата и докторанта

Дисертацията, материалите към нея (автореферат, списък на публикации с приложени 

адреси за достъп, CV) и предварителните процедури отговарят на изискванията на Закона 

за развитие на академичния състав на Република България, на Правилника за 

приложението му и Правилника за развитие на академичния състав в ТрУ. Явор Георгиев 

е участвал в редовни и допълнителни обучения на докторанти, положил с отличие 

изпитите от Индивидуалния учебен план, изпълнил е дейностите, заложени в него, 

представил е дисертацията си в срока за отчисляване, преминал е през вътрешната защита 

на редовно заседание на катедра Социални дейности; в законовия срок са решенията на 

Факултетния съвет на Медицински факултет за избор на жури и провеждане на защита. 

Дисертацията продължава научните интереси на Явор Георгиев от студентските години, 

както и на обучението му в магистърски и докторантски програми на специалност 

Социални дейности, завършващи с високи резултати. Интересът му към въпросите за 

моралната готовност и професионалната компетентност на социалните работници за 

справяне с реалните проблеми личи в представените публикации и участия в различни 

научно-образователни проекти, национални и международни форуми.

Тези, най-общо представени изследователски качества на Явор Георгиев личат и в 

дисертационната разработка, както намират отражение и в преподавателската му работа 

като асистент по Етика на социалната работа. Несъмнено за това помага и неговата 

ангажираност с провеждането на семинарни занятия със студентите от специалността



Социални дейности по дисциплини като Методи на социалната работа, Организация и 

управление на социалната сфера, организиране и провеждане на Институционален стаж 

в различни социални институции и социални услуги. Разбира се, зад всичко това стоят 

лични качества: амбициозност при поставянето и осъществяването на цели,

последователност в работата по изпълнението им, академична дисциплина и лоялност, 

разширяване на тематичните интереси и много добрата езикова подготовка.

2. Структура и основни моменти в дисертационния труд

Дисертационният труд Морално-професионален профил на социалния работник е 

разположен на 180 стандартни страници. Библиографията се състои от 162 литературни 

източника, от които 112 на латиница и 50 на кирилица. В текста се съдържат 22 фигури и 

30 таблици.

Всички части на дисертационната работа -  въведение, три глави, изводи и заключения - са 

представени с методическа прегледност и ясна формулировка на тезите. В своята цялост, 

дисертацията е подчинена в търсене отговор на въпроса за съответствието на базовите 

ценности, на които са носители социалните работници спрямо спецификата на професията 

Социална работа. Това определя и целта на работата -  „да се очертае морално- 

професионалния профил на социалния работник в България“. В подчиненост на нейното 

постигане са обособени три проблемни полета, свързани помежду си от логиката на 

текста:

Исторически анализ, следващ еволюцията на социалната работа, който предлага 

възможност за извеждане на предпоставките за формиране на компонентите на морално- 

професионалния профил на социалните работници (специализирани знания, 

специализирани умения, ценностна мотивация ). Този анализ е разположен в Първа глава 

на дисертацията. Прави впечатление използването на похват, не много популярен в 

социалните науки - да се разчита миналото през погледа на настоящето, което означава, 

че от позицията на съвременното състояние и решаване на проблема се разбира неговата 

история;

Систематизиране на международните, европейски и национални стандарти и 

регламенти към отделните компоненти на морално-професионалйия профил на 

социалните работници;



Емпирично изследване на базовите ценности на социалните работници -  

разположено във Втора и Трета глава на дисертацията. Изходната методология на 

изследването е артикулирана през аксиологическите възгледи на редица автори. Изведени 

са три основни подхода към ценностната проблематика. Обобщени са класификациите в 

специализираната литература. Изразената от докторанта приобщеност към представените 

теоретични конструкти е прецизно използвана при анализа и интерпретацията на 

резултатите от емпиричното изследване. По същество, емпиричното изследване съдържа 

всички изискуеми елементи за такъв род социални изследвания -  представителност на 

извадката, обект и предмет на изследването, хипотези, описание на приложените 

методики, анализ на резултатите, дискусия. Проведеното емпирично изследване проучва 

спецификата на морално-професионалния профил на социалните работници чрез два 

показателя -  „терминални и инструментални ценности“ и „профил на личността“ -  

подробно анализира в текста на Втора глава. Идентифицирани са най-силно проявените 

терминални и инструментални ценности при социалните работници, изследвани са 

факторните влияния на социодемографските показатели и най-силно проявените от страна 

на изследваните лица ценности. Интерпретацията на резултатите от изследването логично 

извежда възможността за формулиране на основните изводи от него: Ценностите, към 

които изследваните социални работници изразяват приобщеност и те съответстват на 

професията Социална работа, са 1. от групата на инструменталните, като приоритетните 

от тях са отговорност, честност и самоконтрол', и 2. от групата на ценностите (като 

мотив) - като грижата за Другия е изведена в приоритет. Така, основната хипотеза на 

емпиричното изследване, че базовите ценности, към които са приобщени социалните 

работници изразяват спецификата на Социалната работа като професия се потвърждава 

частично.

3. Актуалност на темата и приноси

Актуалността на дисертационната работа се налага доколкото представя за първи път 

емпирично изследване на морално-професионалния профил на социалните работници през 

ценностите, които като цели, средства и мотив ръководят тяхното професионално 

поведение. Това може да се определи не само като принос, но и стимул за по-нататъшни 

изследвания с доста по-широк хоризонт.



Напълно подкрепям формулираните от Явор Георгиев научни и научно-приложни 

приноси -  посочени достатъчно ясно в автореферата, който дава пълна представа за 

съдържанието и тезите в разработката.

4. Бележки и препоръки

В качеството си на научен ръководител на Явор Георгиев в подготовката и разработването 

на дисертационния труд нямам особено право за критични бележки. Единствената 

препоръка е свързана с представяне на проблема за ценностите в един по-широк, 

исторически и научен контекст; това със сигурност би оказало влияние за по-задълоченото 

схващане на ценностната проблематика.

5. Заключение

В заключение, давам положителна оценка на дисертационния труд Морално- 

професионален профил на социалния работник, като вземам под внимание, че той е 

самостоятелно, няколкогодишно провеждано научно изследване, съдържащо научни 

резултати с оригинален принос в социалните науки, подкрепено с достатъчно научни 

публикации и прояви.

Уважаеми членове на Научното жури,

Като отчитам качествата на дисертационния труд Морално-професионален профил на 

социалния работник и безспорните му достойнства, предлагам с дълбока убеденост на 

уважаваемото Научно жури да присъди образователната и научна степен „доктор“ на 

Явор Валентинов Георгиев по научна специалност „Организация и управление извън 

сферата на материалното производство производство (Социални дейности)“ от област на 

виеше образование Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. 

Социални дейности, към катедра „Социални дейности”, Медицински факултет, Тракийски 

Университет, Стара Загора.

10. 05 2020 г. проф. К. Венкова, дф
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scientific degree “doctor” to the PhD thesis writer in the field of Social, Business and Legal 

Sciences, Occupational aspect: 3.4. Social Work, science specialty "Organization and 

Management outside the Sphere of Material Production (Social Work)", Department of Social 

Work, Faculty of Medicine, Trakia University, Stara Zagora 

PhD Thesis Author: Yavor Valentinov Georgiev

1. General Information about the Procedure and the PhD Candidate

The PhD thesis and its enclosures (abstract, list of the author’s publications together with the 

relevant addresses to access them, CV) and the preliminary procedures comply with the 

requirements o f the Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria Act and the 

Regulations on its enforcement, and also with the Regulations on Development of Academic 

Staff at Trakia University. Mr. Yavor Georgiev has participated in the regular and additional 

trainings for PhD students. He has passed his Individual Curriculum Plan examinations with 

excellent grades; he has performed the activities included in it; he has submitted his PhD thesis 

in due time; he has attended the private defense at a regular session of the Social Work 

Department; and the decisions of the Faculty of Medicine Council referring jury selection and 

conducting the public defense procedure have been taken within the statutory deadlines.

The PhD thesis comes as a natural continuation of the author’s scientific interests dating back 

from the time he was an undergraduate student, later a Master’s degree and a PhD student, 

majoring in Social Work and standing out with excellent performance. His interest towards the 

matter dealing with the Social Worker’s moral readiness and professional competence for 

solving the practice problems is seen in the submitted publications submitted and also his 

participation in various scientific and educational projects, national and international forums. 

Evidence for the researcher’s qualities of Mr. Yavor Georgievor Georgiev could be also found in 

his PhD thesis and his work as an Assistant Professor teaching Ethics o f  Social Work.



There is no doubt that his involvement in the seminars held with the Social Work student in 

disciplines such as Methods o f  Social Work, Organization and Management o f  the Social Sphere, 

organizing and conducting institutional internship at various social institutions and social 

services also contributes for these.

No need to say that behind all of the above are his personal qualities, i.e. ambition with regard to 

setting and implementing of goals, consistency in their implementation, academic discipline and 

loyalty, broadening the range of thematic interests and a very good foreign language 

knowledge.

2. PhD Thesis Structure and Main Points

The PhD thesis titled “Moral-Professional Profde o f  the Social Worker” is organized on a total 

of 180 standard pages. The bibliographical reference includes 162 literature sources, of which 

112 are in languages whose script systems are based on the Latin alphabet, and 50 on the Cyrillic 

alphabet. Included are 22 figures and 30 Tables.

All parts of the thesis-introduction, three chapters, conclusion and findings stand out with 

methodological clarity and understandable formulation of the statements.

The whole of the thesis is dedicated to answering the question about compliance of the Social 

Worker’s basic values with the requirements of the Social Work profession considering its 

specifics.

This determines the objective of the thesis, i.e. “outlining the morality and professional profile 

of the Social Worker in Bulgaria”. In order to achieve that, the author defines three problematic 

areas linked with each other by the logic of the statements:

Historical analysis tracking the evolution of social work which suggests a possibility for 

bringing to the foreground the pre-conditions for formation of the components making up the 

Social Worker’s morality and professional profile (specialized knowledge, specialized skills and 

value motivation). This analysis has found place in Chapter One of the PhD thesis. To be noted 

is the use of a technique which is not common in the social sciences, i.e. reading the past 

through the eyes o f  the present, meaning that from the position of the current state of the problem 

and its solving, one could penetrate into its history;



Systematization of the international, European and national standards and regulations 

applicable to the individual components of the morality and professional profile of the Social 

Workers.

The basic methodology of the research is presented through the axiological attitudes of a 

number of authors. Presented also are three main approaches to the matter related to values

Summarized are the classifications existing in the specialized literature. The attachment 

to the presented theoretical constructs as expressed by the author is precisely used in the analysis 

and interpretation of the empirical research results.

In its essence, the empirical research contains all required elements applicable to such 

kind of a social research-representativeness of the sample, object and subject of the research, 

hypotheses, description of the methods used, analysis of the results and discussion. The 

conducted empirical research studies the specifics of the Social Worker’s morality and 

professional profile by using two indicators, i.e. the terminal and instrumental values and the 

Personal Values Questionnaire analyzed in details in Chapter Two.

Identified are the Social Worker’s most prominent terminal and instrumental values, 

examined is the influence of the socio-demographic factors and the respondents’ most prominent 

values. Interpretation of the research results logically allows drawing the main conclusion:

The values to which the Social Workers participating in the research express their 

attachment and which correspond to the Social Work profession: 1. Belong to the group of 

instrumental values, priority being given to responsibility, honesty and self-control; and 2. 

belong to the group of values (as a motive)-where the care for the other person is brought 

forward as a priority. Hence, only partially confirmed is the main hypothesis of the empirical 

study that the basic values to which Social Workers are attached, express the specifics of Social 

Work.

3. Topicality of the Thesis and Contributions

The PhD thesis is topical since an empirical research of the Social Worker’s morality and 

professional profile has been presented for the first time from the aspect of the values which as 

objectives, tools and motives determine the Social Worker’s professional behavior. This can be 

defined not only as a contribution but also as a stimulus for further research with a much broader 

horizon.



I fully support the scientific and scientific-applied contributions formulated by Mr. Yavor 

Georgiev and stated in an easy to understand manner in the abstract which gives a clear idea for 

the contents and theses of the dissertation.

4. Comments and Recommendations

Being the candidate’s dissertation supervisor in terms of the preparation and elaboration of his 

PhD thesis, 1 do not have the moral right to critical comments. My only recommendation is 

related to presenting the matter dealing with the values on a broader basis in terms of historical 

and scientific aspect; this for sure would contribute for the more profound understanding of it.

5. Conclusion

In conclusion, I herewith give my positive assessment with regard to the PhD thesis titled 

‘‘‘'Moral-Professional Profile o f  the Social Worker”, considering the fact that it is a result of a 

solo scientific research carried out for several years and including scientific results with a 

genuine contribution in the social sciences supported by an adequate number of scientific 

publications and events.

Dear Members of the Scientific Jury,

Considering the merits of the PhD thesis titled “Moral-Professional Profile of the Social Worker” 

and its contributions, I herewith with no reservations whatsoever suggest to the Honorary 

Scientific Jury to confer the educational and scientific degree “doctor” to the PhD thesis writer 

Mr. Yavor Valentinov Georgiev in the field of Social, Business and Legal sciences, 3.4. 

Occupational aspect: Social Work, science specialty: "Organization and Management outside the 

Sphere of Material Production (Social Work)" at the Department of Social Work, Faculty of 

Medicine, Trakia University, Stara Zagora

10th May, 2020 Prof. K. Benkova. PhD


