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С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е 

От проф.  дсн Валентина Златанова 

Институт за изследване на обществата и знанието при БАН, 

по защита на дисертационния труд на Ваня Колева Ганева , докторант по социология в  

ИИОЗ при БАН за  присъждане на образователната и научна степен  „доктор по 

социология” в професионално направление  3.1. (Социология, антропология и науки за 

културата), научна специалност 05.11.01 (Социология) 

на тема: 

"ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ ВЪРХУ ЖЕНИ –ПОЛИТИКИ ЗА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА" 

 

 

Актуалността на настоящия дисертационен труд се определя от значимостта 

на политиките по отношение на домашното насилие и тяхната конкретизация в 

социалната работа като дейност с антидискриминационен, подпомагащ и подкрепящ 

пострадалите. Домашното насилие върху жени е негативно явление в обществото, 

генерира бедност, отклоняващо се поведение, социално изключване и води до загуба на 

човешки и социален капитал. В този контекст социалната работа с жени, пострадали от 

домашно насилие, придобива особена значимост и се явява инструмент за социален 

контрол в обществото, както и елемент от политиките на Европейския съюз за джендър 

равенство. 

Без съмнение проблемът е актуален и е предмет на правна регламентация, 

включително и наднационална, също и обект на въздействие посредством различни 

политики. 

 

І. Общо описание на дисертационния труд 

Представеният дисертационен труд е общо 216 стр., в т.ч. 196 стр. текст, .списък на 

използваната литература: от който посочени 174 заглавия на български, руски, 

английски и немски, 7 нормативни документи и 23 интернет източници на информация 

по темата и 7 страници приложение с инструментариума на проведеното от нея 

оригинално емпирично изследване. 

Структурата на дисертационния труд е добре балансирана и включва увод, три 

глави и заключение.. Докторантката си поставя следните задачи: 

1. Да дефинира домашното насилие като социален проблем 
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2. Да изясни същността на социалната политика и социалната работа в тази 

област.  

3. Да установи практиката на неправителствените организации, предлагащи 

социални услуги в областта на домашното насилие върху жени в 

България (изследване капацитета на организациите в тази област – как 

работят, какви услуги предоставят, добри практики и проблеми). 

4. Да очертае насоки за усъвършенстване на социалната работа срещу 

домашното насилие върху жени. 

Считам, че докторантката успешно е отговорила на поставените цели и задачи. 

В докторската си теза Ваня Ганева аргументира необходимостта от 

интердисциплинарен подход при изработването и реализацията на  политиките спрямо 

домашното насилие върху жени, и координирането дейността на различните 

институции на различни нива – между институциите на централната власт, които 

задават правилата и финансиращите механизми; между централната и местните власти; 

между местните власти и организациите, предоставящи социални услуги. 

Изследователският интерес е концентриран върху политиките и социалните 

практики, това което се предприема, за да бъдат подпомогнати и защитени жените-

жертви, като изследването има за цел да опише ситуацията в България.. Считам, че 

цялостният принос на докторантката по темата е много важен, и има за цел да положи 

научна основа на социалната работа в областта на домашното насилие . 

 

ІІ. Оценка на научните ПРИНОСИ на дисертационния труд 

1)В.Ганева прави ТЕОРЕТИЧЕН принос в изследването на домашното насилие от 

научна гледна точка, най-вече в комплексния подход и в социологическия подход в 

рамките на комплексния подход. Впечатление прави много доброто познаване на 

проблема от гледна точка на литературата и чест й прави, че освен чуждите автори, 

които са работили във сферата, тя е обхванала почти всички български автори-нещо 

което рядко се наблюдава в такива изследвания 

2) С оригиналното изчерпателно изследване, проведено от докторантка върху 

дейността на неправителствените организации, които днес в България главно се 

отъждествяват с темата за защита от домашното насилие, Ваня Ганева открива един 

много интересен ПРИЛОЖЕН АСПЕКТ на изследване на проблема, като изследва 

НПО, които работят в тази сфера, тъй като точно тук, почти липсват изследвания, 

анализи. В този смисъл дисертационният труд е до голяма степен пионерски труд.  
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3) Плюс на дисертационния труд е използването на КОМПЛЕКСЕН 

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД. .Практиката на НПО-тата показва, че те 

работят по технологии, които игнорират опитът на различни специалисти. Може би с 

изключение на юристите и в известна степен психолозите, които са учредили собствени 

НПО-та в тази област. Докторантката успешно защитава тезата, че политиките в 

областта на социалната защита трябва да стъпват на научна основа, като не игнорират 

специалистите и използват научния опит  в тази област. 

4) Принос в теорията и политиката по темата за домашното насилие е АВТОРОВАТА 

ДЕФИНИЦИЯ ЗА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, в която се очертава конкретно предмета 

на социалната работа и нейната специфика като практическа дейност. 

5) Работата има НАУЧНО-ПРИЛОЖЕН ПРИНОС по отношението на политиките на 

различни институции (правителствени и неправителствени), имащи отношение към 

проблемите на домашното насилие на национално и регионално ниво: На базата на 

оригинална методика и инструментариум е проведено конкретно емпирично 

изследване на НПО, резултатите и изводите от което могат да бъдат използвани в тази 

посока 

6) Изведена е РОЛЯТА НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО в създаването на 

социални предприятия, които да предоставят както средства за финансиране на 

социалните услуги за жените, пострадали от домашно насилие, така и някаква форма на 

заетост за тези жени. 

7) На основата на теоретичния анализ и резултатите от проведеното ЕСИ са изведени 

НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА в областта на 

домашното насилие върху жени. 

 

ІІІ. Въпроси и бележки 

Въпросът ми е доколко ефективна според докторантката е ролята на държавата и 

локалните институции да координират дейността на НПО-тата, работещи по темата за 

домашното насилие и да упражняват контрол?  

 

ІV. Заключение 

Дисертационият труд на Ваня Колева Ганева е богат, задълбочен и детайлен критичен 

анализ по темата за домашното насилие и политиките за социална защита у нас, 

съдържа редица научни и научноприложни резултати, които представляват оригинален 

и важен принос в науката. Кандидатката демонстрира задълбочени теоретични знания и 
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капацитет за самостоятелни научни изследвания. Представеният труд отговаря на 

необходимите изисквания за придобиване на образователната и научна степен „доктор” 

по социология. Направените по-горе констатации за дисертационния труд са основание 

да предложа на членовете на Научното жури да гласуват за присъждане 

образователната и научна степен „доктор по социология” в професионално 

направление 3.1. (Социология, антропология и науки за културата), научна специалност 

05.11.01 (Социология). на Ваня Колева Ганева. 

 

01.01.2015 

София 

 

Подпис: проф.дсн. Валентина Златанова 

 

 


