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Обща визия на дисертационния труд
Представеният за обсъждане дисертационен труд на тема “Морално-професионален 

профил на социалния работник“ като обем, съдържание и архитектоника отговаря на 
изискванията за този академичен формат. В структурно-композиционен план дисертационният 
труд е организиран в класическа форма: увод, три глави, заключение, библиография и 
приложения. Тези конструкти представят изследването като научен продукт с всички 
съдържателни аспекти: исторически, теоретични, експериментални, интерпретативни,
практико-приложни.

Техническото оформление на дисертацията е акуратно изпълнено, информацията е 
подкрепена с естетически визуални изображения, монтирани на съответните места.

Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем
Дисертационният труд на докторант Явор Георгиев е научно изследване на актуален за 

социалната теория и практика проблем, свързан със спецификата на професията "социален 
работник".
Дисертацията е ориентирана към интересен, но недостатъчно изследван проблем, чиято 
актуалност е защитена в увода със следните аргументи:

Първо, зависимостта между глобализацията в съвременното общество и 
необходимостта от етични стандарти за поведение на социалните работници.

Второ, взаимодействието между социалните работници като носители на различни 
ценности, култура, традиции и спецификата на уязвимите социални групи в контекста на 
липсваща ценностна рамка.

Трето, разнообразните сфери на дейност на социалните работници като предпоставка и 
възможност за изява и проверка на тяхното професионално-ценностно и морално-етично 
самоопределение.

Обосновката звучи убедително и ангажиращо с открито присъстваща лична позиция на
автора.
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Познаване състоянието на проблема в научната литература и интерпретацията
на докторанта

Дисертационният труд е изграден върху няколко подхода: хронологичен, сравнителен, 
експериментален. Прави впечатление теоретичният обхват на изследваната проблематика и 
компетентната интерпретация на социалната практика и редица авторови теории и концепции, 
които са предмет на първа глава.Тя е изградена от четири параграфа с последователна 
градация, която форматира значимостта на работния проблем: тежките социални проблеми, 
професионализацията на социалната работа, модерната социална работа, личните качества на 
професионалния социален работник като елемент на неговия морално-професионален профил.

Прави впечатление, че авторът проявява умение за отразяване на разнопосочността в 
трактовките на проблема от позициите на различните изследователски ориентации - 
познавателни, теоретични, методологични.Този подход, на пръв поглед, е формално- 
логически, но различният поглед към понятието разширява перспективите за обхват на 
явлението и обогатява и детайлизира представата за него, без да поставя граници, които биха 
затворили анализа като моноизмерен.

Концепция и дизайн на изследването
Във втора глава е разположен концептуалният блок и дизайна на изследването. 

Налични са всички необходими компоненти (цел, задачи, хипотеза, субхипотези, предмет, 
обект на изследването), които се отличават с коректни формулировки, логическа 
съподчиненост и обвързаност с темата.

Подбрана е подходяща изследователска методика, която е апробирана в 
изследователската практика и като процедура осигурява надеждност и валидност на 

емпиричните резултати, което е условие за доказване на формулираната цел и хипотеза.
Изследваният контингент е коректно описан: обхват, който осигурява достоверността 

на постигнатите резултати, изводи и препоръки.
Като цялост проучването е реализирано отговорно и внимателно.Впечатляваща е 

прецизната количествена и качествена обработка на емпиричната фактология.

Научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд
Дисертационната разработка има приноси в два аспекта:

1. Приноси на теоретично равнище:
1.1 .Систематизирани са социални практики, концепции и комплекс от европейски и национални 
стандарти като основа за моделиране на морално-професионалния профил на социалния 
работник
1.2.Аргументирано защитен е изведеният морално-професионален профил на социалните 
работници като единство от два основни параметри: инструментални и терминални ценности.

2. Приноси на научно- приложно равнище
2.1. Изследването, критериите и показателите са добра основа, и успешен старт за 
преосмисляне на официалния статут и заплащането на професията "социален работник".



2.2.Установените резултати като надежден емпиричен материал и тяхната интерпретация 
могат да се използват не само за подобряване на социалната практика, но и в академичната 
подготовка на бъдещите социални работници.

Автореферат и публикации
Авторефератът е логично отражение на структурата и съдържанието на 

дисертационния труд и в синтезиран вариант представя неговите основни конструкти.
По темата на дисертацията са депозирани три публикации, в които логически 

имплицитно се коментират и популяризират различни ракурси на работния проблем.

Препоръки и бележки, въпроси
Основната ми препоръка към докторанта е да активизира публикационната си дейност 

в индексирани издания с импакт фактор.Освен това изследването и резултатите от него 
позволяват изграждане на помагало за упражнения и самостоятелна работа на студентите от 
специалност „Социални дейности”.

Въпрос: Какви стъпки могат да се предприемат за популяризиране на резултатите от 
емпиричното изследване в социалната практика и включването им в университетските 
структури, подготвящи бъдещи социални работници?

Заключение
Дисертационният труд и публикациите по темата отговарят на областта и 

професионалното направление за присъждане на образователната и научна степен: „Доктор “.
Актуалността и значимостта на изследователската проблематика, обогатяването на 

теорията и социалната практика, приносите на изследването и постигнатите резултати по 
темата „Морално-професионален профил на социалния работник“ са основанията ми да 
предложа на Явор Валентинов Георгиев да бъде присъдена образователната и научна степен 
“Доктор“ в Област на висшето образование: Социални, стопански и правни науки, 
Професионално направление: Социални дейности; Научна специалност „Организация и 
управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности)“.

12.05.2020 г. 
гр. Стара Загора

Подпис: ....г./.</...т.....................
/доц. д-р Стефка Динчийска/



O P I N I O N

On the dissertation for the acquisition o f a Doctoral Degree 
Topic: "Moral-professional profile o f the social worker"
Author of the dissertation: Yavor Valentinov Georgiev 
Scientific adviser: Prof. Krasimira Benkova, Ph.D.
Member of the Scientific Jury: Assoc. Prof. Stefka Dinchiyska, Ph.D.

General description and relevance of the dissertation
The dissertation submitted for discussion on the topic "Moral-professional profile of the 

social worker" in terms of volume, content and architectonics meets the requirements for this 
academic format. In structural-compositional terms, the dissertation is organized in a classical 
form: introduction, three chapters, conclusion, bibliography and annexes. These constructs 
present the research as a scientific product with all its substantive aspects: historical, theoretical, 
experimental, interpretative, practical and applied.

The technical layout of the dissertation is neatly executed, the information is supported 
by aesthetically visual images mounted in the respective places.

Topicality of the problem developed in the thesis
The dissertation thesis of the Ph.D. student Yavor Georgiev is a scientific study of a 

problem relevant to the social theory and practice related to the specifics o f the profession 
"social worker".

The dissertation is oriented towards an interesting, but insufficiently researched 
problem, whose relevance is defended in the introduction with the following arguments:

First, the relationship between globalization in contemporary society and the need for 
ethical standards for the behaviour of social workers.

Second, the interaction between social workers as carriers o f different values, culture, 
traditions and the specificity o f vulnerable social groups in the context of a missing value 
framework.

Third, the various fields o f activity o f social workers as a prerequisite and opportunity 
for expression and verification o f their professional-value and moral-ethical self-determination.

The rationale sounds convincing and engaging with the openly present personal position 
o f the author.

Knowledge of the status of the problem in the scientific literature and 
interpretation of the Ph.D. student

The dissertation is based on several approaches: chronological, comparative, 
experimental. The theoretical scope o f the studied issues and the competent interpretation of 
social practice and a number o f author’s theories and concepts, which are the subject of Chapter 
One, are noteworthy. It is made up of four paragraphs with consistent gradation that formats 
the significance of the work problem: grave social problems, the professionalization of social 
work, modem social work, and the personal qualities o f the professional social worker as an 
element o f his moral-professional profile.



It is noteworthy that the author shows the ability to reflect the diversity o f interpretations 
of the problem from the positions o f different research orientations - cognitive, theoretical, and 
methodological. This approach, at first glance, is formal-logical, but a different view of the 
concept broadens the perspectives o f the scope of the phenomenon and enriches and details the 
concept o f it, without setting boundaries that would close the analysis as mono-dimensional.

Study concept and design
Chapter Two sets out the conceptual block and design of the study. All the necessary 

components (objective, tasks, hypothesis, sub-hypotheses, subject, and object o f study) are 
available, which are distinguished by correct formulations, logical coherence and connection 
with the topic.

An appropriate research methodology has been selected, which has been tested in 
research practice and as a procedure ensures the reliability and validity o f empirical results, 
which is a condition for proving the formulated purpose and hypothesis.

The surveyed contingent is correctly described: a scope that ensures the reliability of the 
results, conclusions and recommendations.

Overall, the study was conducted responsibly and carefully. The precise quantitative 
and qualitative processing of empirical factology is impressive.

Scientific and applied contributions of the dissertation
The dissertation has two contributions:
1. Theoretical contributions:
1.1. Social practices, concepts and a set o f European and national standards have been 

systematized as a basis for modeling the moral-professional profile of the social worker.
1.2. The deduced moral-professional profile o f social workers as a unity o f two basic 

parameters is justified: instrumental and terminal values.
2. Contributions at scientific and applied level:
2.1. The survey, criteria and indicators are a good basis and a successful start to 

rethinking the official status and remuneration o f the "social worker" profession.
2.2. The established results as reliable empirical material and their interpretation can be 

used not only to improve social practice but also in the academic preparation of future social 
workers.

Abstract and publications
The abstract is a logical reflection o f the structure and content o f the dissertation and in 

its synthesized version presents its main constructs.
Three publications were submitted on the topic o f the dissertation, in which it is logical 

to implicitly comment on and promote different perspectives o f the work problem.

Recommendations and notes, questions
My main recommendation to the PhD student is to activate his publishing activity in 

indexed editions with an impact factor. In addition, the study and its results allow the 
construction o f aids for the exercises and independent work of students in the specialty "Social 
Activities".



Question: What steps can be taken to promote the results of empirical research in social 
practice and incorporate them into university structures that prepare future social workers?

Conclusion
The dissertation work and publications on the topic correspond to the area and 

professional field for the award o f the educational and scientific degree: "Ph.D.".
The relevance and importance o f the research problem, the enrichment o f theory and 

social practice, the contributions o f the research and the achieved results on the topic "Moral- 
professional profile o f the social worker" are my reasons to propose Yavor Valentinov 
Georgiev to be awarded the educational and scientific degree "Ph.D." in Social, Business and 
Legal Sciences, Professional area: Social Activities; Specialty Organization and management 
outside the sphere o f material production (Social activities).

Date: 12.05.2020 
Stara Zagora

Signature:. ...................
Assoc. Prof. Stefka Dinchiisk'


