
 
 

 

СТАНОВИЩЕ 

От  доц. д-р Мария  Илиева   Серафимова-Карапеткова, 

член на научно жури в конкурс за присъждане на 

образователната и научна степен „доктор“ 

 по научна специалност 05.11.01 „Социология“,  

научно направление 3.1. „Социология, антропология и науки за 

културата”.  

 

 

 

НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: 

 

ДЕВИАНТНИ МОДЕЛИ ЗА УЧАСТИЕ В МЕСТНАТА 

ВЛАСТ 

 

Докторант: Люба Динкова Спасова 

 

 

Представената за становище дисертация е посветена на 

един, за съжаление, твърде актуален за съвременното българско 

общество проблем, чието изследване изисква различни нива на 

анализ, гледни точки и изследователски призми. 

 Дисертационният труд очевидно е резултат от трайни 

научни интереси  към  недостатъчно изследваното поле, в което 

се пресичат социологически, икономически и политически 

проблемни кръгове.    

Дисертацията е балансирано структурирана и се състои от 

увод, три глави, заключение и приложения. От логическа гледна 

точка тя е построена по начин, чрез който максимално да бъде 

обхваната и представена изследваната проблематика.  



Още в самия увод проличава добрата организираност на 

текста, въвеждането на определена гледна точка, която присъства 

в хода на изложението. Избраната конфигурация е един от 

силните акценти на дисертацията и образува не само основен 

смислов център, но съдържа и значителен евристичен потенциал. 

Люба Динкова Спасова очертава основните мисловни школи и 

парадигми, които да подпомогнат разбирането и интерпретацията 

на изследвания феномен.  

Теоретичният материал е ситуиран така, че защитава едно 

цялостно теоретично и методологическо виждане. 

Същевременно, това е систематичен опит за създаване на строги 

концептуални рамки в сферата на девиантното поведение. В 

работата се съдържат интересни хипотези и концептуални 

"панели", което повишава нейното качество.  

Безспорен е опитът на дисертанта за привеждане на 

сериозна и подробна аргументация на своите тези, както и 

стремежът към проникване в дълбочина. Дисертационният труд е 

демонстрация на информационна осведоменост и умение да се 

представят  интересни изследователски хипотези, съобразени с 

динамиката на постоянно следващите се промени в съвременното 

българско общество.  

Разгледан е специфичният характер на икономическата 

ситуация в посттоталитарния период и сложния комплекс от  

взаимоотношения, които възникват. Приведен е интересен 

емпиричен материал относно българската реална ситуация.  

Дисертантът демонстрира: 

-  умение да обвързва теоретичните и емпирични нива 

на изследването; 



-  определени възможности за формулиране на 

интересни изследователски хипотези; 

-  познаване на проблема в неговата комплексност и 

цялостност.  

Начинът, по който е структурирано съдържанието очертава 

своеобразни пластове на проблемната област, които разкриват 

възможности за социологическа интерпретация. Едно от най-

стойностните места в този труд представлява интерпретацията на 

емпиричните данни. Използван е комплексен емпиричен 

инструментариум.  

Трябва да се отбележи непосредственото участие на 

дисертанта във всички нива и фази на емпиричните изследвания, 

което позволява евристична интерпретация на събраната 

информация. Авторското присъствие в разработката е много 

силно - навсякъде се чувства ангажираността с изследваната 

проблематика.  

Апаратът на дисертацията е богат, надлежно приведен в 

съответствие с изискванията.  

Приветствам начина, по който са избрани и представени 

приложенията към дисертационния труд.  

Изследователските процедури са извършени коректно и 

върху достоверен материал.  

 В разработката се съдържат много интересни хипотези и 

тези. Всички те взети сами по себе си отразяват една 

многослоеста реалност, която няма окончателен отговор. 

Нейният специфичен характер и многоизмерност предполагат  

тълкуване, интерпретация и проблематизиране през различни 

призми.  



Работата определено е отворена, според мен, за 

продължително изследване с качествени методи, което би 

допринесло за  дообогатяване аргументираността на 

изложението. 

Люба Динкова Спасова има стойностни публикации по 

темата на дисертационния си труд, които свидетелстват за 

интерес  и научна добросъвестност.  

Нямам общи публикации с дисертанта. 

Авторефератът отговаря на изискванията и представя 

съдържанието на дисертацията, както и приносите на 

дисертанта, но е доста пространен. 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Сериозните постижения, 

оригиналността и приносните моменти в дисертацията ми 

дават основание да препоръчвам на уважаемото научно жури 

да присъди образователната и научна степен „доктор” на 

Люба Динкова Спасова. Лично аз ще гласувам с „да”. 

 

 

 

 

26 август 2013 година   Рецензент: 

      Доц. д-р Мария Серафимова 


