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С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е 

ОТ ПРОФ.  Д-Р СТЕФКА СТЕФАНОВА НАУМОВА, 

Институт за държавата и правото - 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" 

научен ръководител проф. д-р Валентина Златанова 

 

1.Общо описание и съдържателен анализ на представения 

дисертационен труд 

 

Представеният дисертационен труд на Ваня Колева Ганева е успешен опит в 

българската социологическа теория за цялостно, систематично и задълбочено 

изследване на . особено актуалния проблем за домашното насилие върху жени и най-

вече за изработването на приложими политики за социална защита от тази форма на 

социална девиация. 

В рамките на българската социологическа доктрина липсва единно и обстойно  

изследване, посветено на политиките за социална защита от различните форми на 

домашното насилие върху жени. Става въпрос за недостатъчно изследвана и сложна от 

методологична гледна точка материя, която е предизвикателство за всеки  тепърва 

навлизащ в дебрите на научната дейност докторант.  



2 

 

Преди всичко следва да се подчертае изключително подходящия подбор на 

темата на дисертационния труд. 

Актуалността на настоящото изследване се определя, от една страна, от 

множество документи в международен план, приети през последните години, които 

акцентират върху правата на жените и джендър- равенството, а от друга -  от 

значимостта на политиките спрямо домашното насилие и тяхната конкретизация в 

социалната работа като дейност с антидискриминационен, подпомагащ и подкрепящ 

пострадалите характер. Водещи международни документи в тази насока са  Виенската 

декларация за справяне с проблемите на домашното насилие от  1993 г., Декларацията 

за премахване на насилието спрямо жените от  1993 г.,  Конвенцията за премахване на 

всички форми на дискриминация спрямо жените от  1993 г., Резолюцията на ООН за 

премахване на домашното насилие над жени от 2004 г., Пекинската платформа за  

дейността по отношение защита на жените- жертви на насилие в дома и в обществената 

сфера от 1995,  Пътната карта за равенството между мъжете и жените - 2006-2010 и др. 

Политиките спрямо домашното насилие върху жени и съответстващите им 

социални дейности са все още неразработено поле за законодателни и практико-

приложни мерки  в България. В теоретичен план те са обвързани с принципните 

постановки на феминизма чрез  отчитане на джендър - спецификата на домашното 

насилие, свързана с наложените в обществото социални отношения между мъжете и 

жените.  

В своята цялост дисертационният труд е насочен към  представяне на завършена 

картина на домашното насилие върху жени като социален проблем в съвременното 

българско общество. Целта на изследването е да се очертаят в теоретичен и емпиричен 

план съдържателните, структурните и функционалните характеристики на политиките 

спрямо домашното насилие върху жени в България. Конкретен предмет на изследване 

са различни аспекти на политиките спрямо домашното насилие – институционална и 

кадрова осигуреност, предоставяни социални услуги, субекти на изработване на 

политиките, финансиране и др.  

Задачите, които дисертантката си поставя, следвайки  поставената цел, са 

последователно и логично решени. 

 

На първо място - идентифициране на домашното насилие като социален проблем 

– същност, социологически аспекти и отражение в социологическите изследвания; 
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На второ място - изясняване същността на социалната политика и социалната 

работа в областта на домашното насилие върху жени; 

На трето място - събиране на емпирична информация относно дейността на 

неправителствените организации, предлагащи социални услуги в областта на 

домашното насилие върху жени в България (капацитет на организациите в тази област, 

предоставяни услуги, добри практики и проблеми); 

На четвърто място - очертаване на насоките за усъвършенстване на социалната работа 

срещу домашното насилие върху жени. 

Дисертацията не е насочена към проучване сред самите жени като жертви, а 

интересът е концентриран върху политиките и социалните практики, имащи за цел тези 

жени да бъдат подпомогнати и защитени.  В своята цялост изследването анализира  

характерните особености на  ситуацията в България в настоящия момент. Проучването 

на политиките се базира на дълбочинните интервюта с ръководители на 

неправителствени организации.  

Доброто структуриране на работата и балансираното разглеждане на всеки от 

основните подвъпроси, съставляващи основните структурообразуващи компоненти на 

цялостната разработка, са допринесли за постигането на оптимален научен и практико-

приложен резултат.  

Структурата на дисертационния труд включва увод, три глави, заключение и 

библиография.  

Сполучливо в Увода на труда са поставени основните задачи и е посочена 

логическата последователност за тяхното решаване.  

 

В първа глава на дисертацията се идентифицира домашното насилие върху жени 

като социален проблем. Разглеждат се различните социологически теории за 

социалните проблеми и на тяхна основа се дефинира  понятието «домашното насилие» 

и се определят неговите параметри. Разкриват се социологическите аспекти на 

домашното насилие, свързани с  особеностите му като форма на девиантно поведение, 

връзката му със социалния контрол, както и зависимостта джендър –домашно 

насилие. Прави се вторичен анализ  на данни за домашното насилие от проведени 

социологически проучвания в България и в някои европейски държави. 

Във втора глава се изясняват същността, функциите и видовете социална 

политика. Очертават се законовата рамка и институционалната мрежа за подкрепа на 

пострадалите жени, както и финансирането на социалните услуги за тях. Анализира се 
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социалното предприемачество като механизъм за самофинансиране на НПО, 

предлагащи социални услуги във връзка с домашното насилие върху жени. Дефинира 

се социалната работа като реализация на социалната политика в областта на домашното 

насилие върху жени, нейните теоретични основи, подходите, които тя използва. 

Трета глава обобщава резултати от проведено социологическо изследване сред 

неправителствени организации в България, работещи с пострадали от домашно 

насилие. В началото се характеризира съвкупността на НПО, явяващи се обект на 

изследване, изясняват се целта, задачите, работните хипотези, теоретичният модел на 

изследването. По-нататък на базата на резултатите от проучването се анализират 

превантивните и последващите политики спрямо домашното насилие върху жени,  

кадровото осигуряване на политиките, начина на финансиране, нормативната и 

институционалната среда. В заключение се правят  изводи относно състоянието на 

политиките по отношение на домашното насилие върху жени в настоящия момент в 

България и се очертават насоки за тяхното усъвършенстване. 

Според автора освен юридически инструменти, съществуват и пътища на 

културно действие, на оздравяване на моралните основи на семейството и обществото, 

в усилие към по-голяма цивилизованост във всички човешки отношения. 

 На базата на проведеното социологическо изследване се доказва тезата на 

авторката, че в практиката е осъзната необходимостта от един интердисциплинарен 

подход при изработването и реализацията на  политиките спрямо домашното насилие 

върху жени, но все още има някои проблеми при координирането  на дейността на 

различните институции. За разрешаване на проблемите, свързани с домашното насилие 

върху жени е необходим мултидисциплинарен подход и активното съдействие на 

всички професионалисти, ангажирани с проблема – както социалните работници, така и 

психолози, полицаи, юристи, лекари и др. 

2.  Обща оценка на научните достойнства и приноси на дисертационния труд 

 

Представеният дисертационен труд съдържа редица съществени научни и 

научно-приложни резултати и оригинални научни приноси. Налице е съчетаване на 

теория, нормативна уредба и емпиричнен материал и прилагане на комплексен 

интердисциплинарен анализ с цел изясняване на въпроса за домашното насилие върху 

жени като социален проблем. 

Научен принос на дисертационния труд е направеният самостоятелен анализ на 

социологическите аспекти на домашното насилие, свързани с  особеностите му като 



5 

 

форма на девиантно поведение, връзката му със социалния контрол, зависимостта 

«джендър –домашно насилие». 

Частта от дисертационния труд, посветена на  анализа  на данни за домашното 

насилие от проведени социологически проучвания в България и някои европейски 

държави  също съставлява приносен момент.  

Глава трета от диретацията в своята цялост също представлява определен принос. 

Представена е законовата рамка и институционалната мрежа за подкрепа на 

пострадалите жени, както и финансирането на социалните услуги за тях. Като новост и 

оригинален принос на дисертацията може да се определи анализирането на  социалното 

предприемачество като механизъм за самофинансиране на НПО, предлагащи социални 

услуги във връзка с домашното насилие върху жени.  

Новост и принос има в дефинирането на  социалната работа като реализация на 

социалната политика в областта на домашното насилие върху жени, нейните 

теоретични основи, подходите, които тя използва. 

С приносен характер са частите от дисертационния труд, в които е направен 

сравнителен преглед на разрешенията по актуални аспекти на реализация на 

социалната политика в областта на домашното насилие. 

 

В заключението на дисертационния труд принос има в направените изводи, 

както могат да послужат за  формулиране на  предложения de lege ferenda. 

 

3.Критични бележки 

Към дисертационния труд могат да бъдат отправени някои критични бележки, 

отнасящи се най-вече до някои повторения, редакционни несъвършенства и т.н. Това са 

текстовете от стр. 62 - 70, началните пасажи на  Глава Трета. Бих препоръчала в 

бъдещата работа на дисертантката да се разшири нормативистко-позитивисткият 

подход и да се обърне повече внимание на съчетаването му със социалните резултати 

от решенията на съответните институции, натоварени с изработването на политики за 

противодействие на домашното насилие като форма на социална девиация. 

 

 

Заключение 

 Дисертационият труд на Ваня Колева Ганева е изключително богато, дълбоко по  

съдържание, критичен анализ и емпирични изводи изследване, което съдържа редица 



6 

 

научни и научноприложни резултати, които представляват оригинален и значителен 

принос в науката. Дисертационният труд, съгласно изискванията на Закона за развитие 

на академичния състав в РБългария показва, че кандидатката притежава задълбочени 

теоретични знания по съответната специалност и доказани способности за 

самостоятелни научни изследвания.  Представеният труд притежава необходимите 

качества и научни достойнства на докторска дисертация за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор” по социология. 

 

Резултатите от изложения в рецензията анализ на  

научноизследователската й дейност категорично показват, че са изпълнени 

изискванията на разпоредбите на чл. 6, ал. 1, ал.3 и ал.4  ЗРАСРБ, както и на  чл. 

24, чл. 25, чл. 26 и чл. 27 ППЗРАСРБ за присъждане на образователна и научна 

степен „доктор“, а именно: 

1. Да е придобил ОКС „магистър” ; 

2. Дисертационният труд да съдържа научни или научно-приложни резултати и 

да показва, че кандидатът притежава задъбочени научни знания и способности за 

самостоятелни научни изследвания; 

3. Дисертационният труд да е подготвен в получила акредитация от НАОА 

докторска програма на висше училище. 

 

Направените констатации са основание да предложа на членовете на Научното 

жури да присъдят на Ваня Колева Ганева  образователната и научна степен  „доктор по 

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

културата), научна специалност 05.11.01 (Социология) 

 

 

София,   

05.01.2015г. 

Подпис: (Проф. д-р Стефка Наумова) 

 


