
 
 
 
 
 

СТАНОВИЩЕ 
доц. Иваничка Атанасова Сербезова, дп 

Месторабота:  Русенски университет „Ангел Кънчев”,  
Факултет Обществено  здраве, катедра Здравни грижи 

Адрес за контакти: 
Електронен адрес:  iserbezova@uni-ruse.bg 

Тел.: +359 888 731 063 
 

по дисертационен труд за придобиване на 
ОНС „доктор” 

в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 
професионално направление 7.4.Обществено здраве, 
научна специалност:  Управление на здравните грижи 

 
Като член на научното жури съм определена със Заповед № Р-109-215/06.07.2015, 
на Ректора на МУ-Варна, ул. Марин Дринов №56, 9002, Варна. 

 
Представям Становище, във връзка с процедура за присъждане на ОНС Доктор 

на Тамара Ангелова Цветкова, докторант в самостоятелна форма на обучение по 
докторска програма Управление на здравните грижи към катедра Здравни грижи, МУ 
Варна. Тема на дисертационният труд „Значението на семейната среда при 
отглеждане на деца със специални нужди от 0 до 6 години“  

 
1. Професионална биография, кариерно развитие и обвързаност с 

темата на дисертационния труд 
Тамара Ангелова Цветкова  е завършила базово образование - медицинска 

сестра в Полувисш медицински институт - Шумен, след което магистърска  степен в 
Шуменски университет „Еп. К. Преславски” – Магистър по социални дейности. 
Придобива и още една магистърска степен по Управление на здравните грижи в 
Медицински университет - Варна. Придобитите образователни степени мотивират 
интереса на докторантката към проблемите на здравните грижи и техните социални 
аспекти.  

В кариерното  й развитие има няколко периода, в които се достига 
усъвършенстване на професионалния опит на г-жа Цветкова  като здравен 
специалист и  утвърждаването й като много добър преподавател в Медицински 
колеж в Шумен, а след това  и в структури на Медицински университет - Варна. 

Посочените щрихи в професионалната автобиография  показват , че 
избраната дисертационна проблематика много добре се вписва, както в 
образователния ценз на докторантката, така и в  следващата й професионална 
реализация. Убедено правя извода, че предложеният дисертационен труд е синтез 
на доказан практически опит в сферата на здравеопазването, в грижата за деца със 
специални нужди и преподавателски качества. 

2. Пакет административни документи, придружаващи процедурата  за 
защита на дисертационния труд 
Представеният пакет от административни документи, свързани и доказващи 

процесуалната валидност на процедурата, са подготвени в точно съответствие  с 
академичните изисквания за присъждане на образователната и научна степен 
„Доктор“ по професионално направление 7. Здравеопазване и спорт, 

mailto:iserbezova@uni-ruse.bg


професионално направление 7.4.Обществено здраве, научна специалност 
Управление на здравните грижи. Документите са в съответствие със Закона за 
развитие на академичния състав  в България и Правилника за неговото приложение, 
както и с Процедурни правила за обучение и придобиване на ОНС „Доктор” и 
НС „Доктор на науките” в МУ – Варна. 

  Заявлението до Ректора  от  16 .06.2015 за допускане до защита е придружено 
с всички необходими документи на  хартиен и електронен носител.  

Представен е списък от 4  научни публикации в списания и  сборници на 
научни конференции. Една от статиите е в авторитетно национално издание – 
списание Здравни грижи на Българската асоциация на професионалистите по 
здравни грижи. Считам, че като брой и като съдържание, представените публикации 
отразяват същностните положения в представеното дисертационно изследване. 
Годините, през които са направени цитираните публикации показват, че 
дисертационното изследване обхваща три години изследователска работа.  

Авторефератът е съдържателно структуриран  по главите на дисертацията.  
Целесъобразно е подбран текстови и графично илюстративен материал, които 
семантично се допълват и вярно отразяват съдържанието на  цялата дисертация. 

Изисканите документи  съгласно Процедурни правила за обучение и 
придобиване на ОНС „Доктор” и НС „Доктор на науките” в МУ – Варна са 
публикувани в сайта, спазвайки  поставените срокове за това.  

3. Актуалност 
Актуалността на изследването е обусловена от това, че в условията на 

глобализацията и информатизацията на съвременното общество за успешна 
съвременна дейност вече не е достатъчно да притежаваш само високо ниво на 
компетенции в една или друга област. Относителното изоставане в България на 
процеса на деинституционализация на децата със специални нужди от 0 до 6 години 
провокира интереса на докторантката към изследване на факторите – социални, 
медицински, психологически и организационни, които биха допринесли 
отглеждането на тези деца в семейна среда да не бъде по-трудният избор. 
Актуалността на разглежданата тема, отчитането на противоречията и 
недостатъчната научна разработка на проблема у нас е причина за определяне на 
темата на дисертационния труд. Не на последно място бих отбелязала, че в 
цялостната работа струи  обичта и ангажираността към децата. 

4. Наличие на изследователски проблем (дисертабилност)  
Още в темата на дисертационното изследване са зададени доста точно 

смисловите и процесуални корелации, които ще бъдат търсени и оценявани. От 
една страна това са родители, медицински специалисти и социални работници, 
които имат ресурс да оценят обема и качеството на здравни грижи за деца със 
специални нужди от 0–6 г. и на тази база да се предложи Модел на Сестринска 
служба, подпомагащ утвърждаване на семейната среда при отглеждането на 
децата. От друга, конкретно е определен и подходът, чрез който целта ще бъде 
постигната – задълбочено проучване на проблема, включващо всички участващи 
страни в грижата за деца със специални нужди от 0-6 г. – медицински и здравни 
специалисти, социални работници, родители. Проблемът, свързан с грижите за тези 
деца и тяхната ефективност се дискутира доста в последните години в България, но  
не са познати подобни изследвания с аналогичен фокус и модел на 
концептуализиране. Същевременно добре познати са редица сходни, при това 
успешни изследователски опити и постижения от прилагането на социални грижи в 
други, включително сродни практически сфери, които авторката познава и коректно 
представя в труда си. Понятийно изчистената формулировка на темата е коректно 
третирана и в съдържанието на труда, за което добър пример са формулираните и 
изследователски защитени цел, задачи, работни хипотези. Изключително прецизно е 
описана организацията на проучването, като са дефинирани обект, обем, логистични 
единици с техните признаци, етапите на проучването, органи на наблюдението, 



инструментариум на изследването (пет анкетни карти). Прецизиран е понятийният 
апарат. Изяснени са методите на изследване. Всичко това ми дава основание 
убедено да приема, че избраната тема и подходът за нейното проблематизиране в 
изследователските задачи са реалистични, адекватни, измерими и постижими. 

5. Характеристики на дисертационния труд 
5.1 Обем, структура, оформление и стил 
Обемът, структурата и оформлението на дисертационния труд удовлетворяват 

изискванията и очакванията към подобен род научни работи. Той е с общ обем от 
208 стандартни страници и е структуриран в пет глави. Включва 94 фигури,  2 
таблици и 5 бр. приложения. Библиографията се състои от 156 източника, от които 
85 на кирилица, 58 на латиница и 13 интернет източника.  

Съкращенията са дадени в самото начало на дисертацията, което улеснява 
четенето. 

Първата глава, съдържаща 6 параграфа, е с обем от 44 страници, а втората е 
представена с общ обем от  три параграфа и 16 страници. Третата глава е 38 
страници – четири параграфа, а четвъртата- 43 страници. Четвърта глава – четири 
параграфа, 38 страници и пета глава – изводи и препоръки – три страници. 
Формулирани са приносите.  Представената библиография съдържа 156 източници. 
Стилът на изложението е ясен, научно издържан, а текстът е четивен. По отношение 
на логиката на изложението – тя е спазена. Централна част на разработката са 
третата и четвъртата глава, в които авторката  разкрива  емпиричните резултати от 
проучването и  своя Модел за изграждане на Сестринска служба, предоставяща 
грижи по домовете на деца със специални нужди от 0–6 г. Изводите и препоръките 
са представени в отделна глава. Изводите се обединяват около схващането, че 
разкриването на Сестринска служба е иновация и предизвикателство преди всичко 
към сестринското съсловие, но би се приело добре от всички респонденти в 
проучването.  Препоръките са подробно дефинирани към основните институции, 
имащи отношение към проблема. 

5.2 Концептуална зрялост на изследователския подход и адекватност 
на използваните научни методи 

Очевидно е, че иновативността на изследването е наложила на авторката да 
подходи към неговото концептуално и методическо моделиране смело и 
същевременно балансирано. Ето защо е обяснимо и логично при проучването на 
предшестващи опити и подходи да се опре на максимално широка научна основа, 
обединявайки гледни точки и изследователски резултати от сферата на здравната и 
социалната теория и практика. Вероятно това е направило възможно точното 
формулиране на собствен изследователски фокус и понятийна рамка.  

В хода на емпиричното изследване е използван широк набор от разработен 
изследователски инструментариум, който позволява стойностни измервания и 
заключения. Като важен аспект на адекватността на използваната методика бих 
откроила и подходящия подбор на изследователската извадка, обхващаща 306 
респонденти от Шумен, Добрич, Бургас, Стара Загора и Варна – родители, 
медицински специалисти, ескперти от социалната сфера. 

5.3 Научна компетентност, коректност и резултативност 
Както по отношение на теоретичния дял от своето изследване, така и в 

емпиричната му част, Тамара Цветкова се опира на широка, интердисциплинарна 
научна основа. Нейната богата литературна, практическа и изследователска 
информираност е съчетана с осезаема аналитичност и селективност към познатите 
подходи и постижения. Това придава на много от параграфите наистина оригинално 
звучене с лесно различими приносни елементи. Чуждите трудове, изследвания и 
постижения са представени коректно и адекватно на оригиналния авторски замисъл. 
Авторката е успяла да изведе и формулира отчетливо своите текущи констатации, 
оценки и обобщения, както и да представи и защити убедително продуктите от 
реализираната си изследователска, аналитична и приложна работа.  



5.4 Препоръки и въпроси към докторантката: 
Нямам препоръки, но в интерес на по-голямото прецизиране и изясняване на 

приложността на извършеното, както и във връзка с преките академични 
задължения, бих искала да задам следният въпрос на Тамара Цветкова: 

- Как и къде в своята преподавателска работа със студенти медицински 
сестри би могла да приложи разработеният от нея Модел за изграждане на 
Сестринска служба, предоставяща грижи по домовете на деца със специални 
нужди? 

6. Научни и научно-приложни приноси 
Като цяло това, което отличава настоящото дисертационно изследване, е 

неговата оригиналност и приносен характер както в теоретико-концептуален, така и 
в емпирично-изследователски план, което, от своя страна е довело и до конкретни 
научно-приложни приноси и резултати. Обобщено основните приноси могат да 
бъдат синтезирани в 2 основни направления. 

6.1 Приноси с теоретичен характер 
 Направено е проучване на теоретичните и законодателни основи на 

съвременното развитие на социални и здравни грижи за деца със специални 
нужди 0–6 г., изведени са добри световни и европейски практики и 
установени „горещите точки“ за разрешаване в практиката в България; 

 За първи път е направена оценка на вида, обема и качеството на грижите 
за деца със специални нужди 0–6 г. през погледа на всички, ангажирани с 
полагане на грижи за тази категория деца (медицински специалисти от 
ДЦ, родители, патронажни сестри от ЦМДЗ и експерти от социалната 
сфера); 

 Проучени са трудностите, които най-често препятстват отглеждането 
на децата със специални нужди в семейна среда;  

 Изследвани са нагласите на всички групи, ангажирани с грижи за деца със 
специални нужди спрямо авторска концепция за нова организационна форма 
на предоставяне на грижи по домовете. 
6.2 Приноси с практико-приложен характер 

 Въз основа на конкретното проучване и на разбиранията за пълноценно 
използване на компетенциите на медицинските сестри е разработен 
Модел за Сестринска служба, предоставяща здравни грижи по домовете. 
Разработеният модел представлява пример за организационна форма, в 
която се утвърждава автономната функция на сестрата и използването 
на човешките ресурси в здравеопазването; 

 Направена е характеристика на децата, посещаващи ДЦ по нозология, 
потребности от грижи и персонал, който по квалификация е в състояние 
да удовлетвори потребностите; 

 Обсъжда се въвеждането на Единен регистър за деца с увреждания, който 
би осигурил информация за наличността на деца с увреждания в страната, 
планиране на грижите, социалната интеграция и обучението на 
семействата за подпомагане и развитие на детето със специални нужди. 

7. Заключение 
Като имам предвид достойнствата на представения дисертационен труд и 

като отчитам безспорното авторство и творчески принос, убедено давам 
положителната си оценка за представения дисертационен труд. На това основание 
предлагам да се даде положителен вот за присъждане на образователната и научна 
степен „доктор” на Тамара Цветкова в областта на висше образование 7. 
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4.Обществено здраве, 
научна специалност Управление на здравните грижи. 

29.06.2015 г.    доц. Иваничка Сербезова  


