
 1 

Р Е Ц Е Н З И Я 

на  дисертационния труд 

на Люба Динкова Спасова 

на тема „ Девиантни модели на участие в местната власт” 

за присъждане на образователната и научна степен 

„доктор по социология” шифър 05.11.01 

 

От проф. д.с.н. Валентина Златанова, ИИОЗ при БАН 

 

Представената за защита дисертация се състои от увод, изложение в три глави, 

заключение, списък с използвана литература и единадесет приложения. Общият ѝ обем е 

312 страници, от които 218 страници е основният текст. Цитираните библиографски 

източници включват 220 източника, от които 130 научни публикации на български, 74 на 

английски език, 12 материала от интернет и 4 други източника. В текста са включени 1 

таблица и 17 фигури. Приложенията съдържат данни за социално демографските 

характеристики и динамика на населението в изследваните общини; данни за резултатите 

от местни и парламентарни избори; инструментариум за дълбочинни интервюта; таблично 

и графично представени резултати от изследванията на съдържанието на медийните 

публикации, свързани с девиантните модели и техните субекти; таблично и графично 

представяне на резултати от дълбочинните интервюта; публикувани в медиите карикатури 

и шаржове на субектите на девиантните модели и на самите модели. 

Темата на дисертационният труд е посветена на един актуален проблем на прехода у 

нас, когато хора от бизнеса със съмнителна репутация (при това факт на публично 

достояние и широко отразяване в медиите), успяват да спечелят симпатиите и доверието на 

сравнително големи групи граждани и неправомерно придобиват власт на местно равнище 

- власт, дори надхвърляща всякакви нормативно определени граници. Самите те открито и 

успешно пренасят нелегитимни практики от извънполитическия си живот в политическата 

си дейност и въпреки това немалка част от гражданите гласуват за тях и им изразяват 

публично подкрепа. Подобни модели имат не само негативен ефект върху интегритета и 

нормалността на политическото поле – легитимното му превръщане от поле на открити 

отношения между анонимни обекти, каквото трябва да е, в поле на скрити (задкулисни) 

отношения между частни субекти, което противоречи на неговата същност и дефиниция, на 

дефиниране на приемливите и неприемливи ценности и проекти.  

Проблемът е важен и актуален, защото успешността на подобни управленски 

практики има сериозни последствия и върху цялостната социална система и моралните 
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основания на нейното съществуване, върху културно дефинираните норми и ценности: 

характерните за тези фигури културни модели се превръщат от отклонение в еталон, а 

стилът и поведението им - в пример за подражание.  

Съществен въпрос е доколко подкрепата към тези политици/бизнесмени със 

съмнителна репутация се дължи на позитивно отношение към обществено значими 

резултати от участието им в управлението, на собствената им харизма или на някакви 

други основания – например, материална зависимост, купуване на гласове и т.н. Всички 

тези сценарии са пример за девиации в полето на политиката и свидетелстват за 

институционални проблеми, аномия и разпад на системата. 

Основната цел, която докторантката си поставя в дисертационния труд е да 

анализира и обясни факторите и механизмите, които пораждат и възпроизвеждат модели на 

девиантно участие в местната власт, както и факторите и механизмите, по които те се 

възприемат от част от населението като приемливи. 

Тя ясно дефинира изследователската теза за девиантните модели на участие в 

местната власт като предизвикани от и успешни заради множеството инкорпорирани в 

хабитусите структури и произтичащото от това разминаване в ценностните и морални 

кодове, което води до поведение, ориентирано по противоречащи си схеми. За успешността 

на моделите обаче, индикатор за която е отношението към субектите и тяхното поведение, 

според нея съществено значение има и дали се приоритизират и актуализират характерните 

за полето норми, определящи целите или нормите, както и средствата за постигането им, 

т.е. какъв тип модел се реализира. 

Докторантката формулира изследователските задачи и хипотези, произтичащи от 

така поставената цел и методично и последователно ги реализира.  

1. Тя анализира съществуващите концепции за обяснение на отклоняващото се поведение и 

техните слаби и силни страни с оглед на интерпретацията на изследвания проблем.  

2. Конструира оригинален теоретичен модел на изследваното явление и типологизира 

наблюдаваните девиантни модели на участие в местната власт.  

3. Коректно и задълбочено анализира емпиричните корелати на дефинираните девиантни 

модели на управление.  

4. Систематизира и обобщава факторите и механизмите, които пораждат девиантните 

модели на участие в местната власт.  

5. Систематизира и обобщава факторите и механизмите, които определят одобрението и 

неодобрението на моделите.  

Първата глава на дисертационния труд е посветена на основните термини и 

концептуалната рамка на анализа. В критична светлина са проблематизирани основните 
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тези за природата на отклоняващото се поведение в класическите теории. Представени са 

алтернативни разбирания за природата на аномията в обществото. Потърсено е обяснение 

за дълбоката аномия, характерна за съвременните общества: в неяснотата на нормите; в 

несъвпаданието между нормите, определящи целите, и нормите, определящи начините за 

постигането им; в прекомерното повишаване на важността на икономическото поле и 

подчиняването на всички дейности и роли на неговите цели. Подробно е изложена 

типологията на възможните поведения, целящи адаптация в ситуация на аномия. Прецизно 

са дефинирани основните понятия, около които е изграден анализът: девиация, 

девиантен модел на поведение и успешност на девиантното поведение. като функция на 

отношението към тях. 

Специално внимание е отделено на анализа на девиантното поведение от гледна 

точка на нормите, ценностите и убежденията на съответната субкултура, както и в резултат 

на културната иновация като предпоставка за девиантни действия. В търсене на обяснение 

на парадокса, съдържащ се в престъпването на закони и правила от индивиди, които вярват 

в тях, са разгледани концепцията за неутрализация на правилата и концепцията за скрити 

под повърхността ценности на Матза и Сайкс. Последната обосновава факта, че в една и 

съща култура съществуват и са актуални едновременно ценности, които се отхвърлят 

взаимно. Анализирани са понятия, изключително важни за изследването като поле, 

хабитус, капитал, illusio и свързаните с тях концепции, идващи от теоретичната рамка на 

социоанализата на Пиер Бурдийо.  

Във втора глава на изложението са представени оригиналната теоретична рамка, 

конструирана за целите на изследването на девиантните модели на участие в местната 

власт и анализ на социално-икономическия и културен контекст, като последица от който 

се развиват девиантните модели. Теоретичният модел, разработен за да обясни паралелните 

процеси на възникване и нормализиране на девиантните модели на участие в местната 

власт (а и всички девиантни модели на поведение) е представен като поредица от следващи 

една от друга предпоставки. Доколкото девиациите са резултат и причина за 

динамичността на социалния свят, теоретичният модел е конструиран не като статична 

рамка, а по-скоро като описание на спирално движение – след последната точка отново се 

стига до първата, но на различно ниво. Направени са важни теоретични изводи, които 

формулират нови знания и обогатяват съществуващите такива в областта на социологията 

на девиантното поведение. 

  Люба Спасова разглежда аргументирано съществуването на девиантното като 

нормално и тип адаптация към проблемна ситуация. А  проблемната ситуация, в резултат 

на която се появяват девиациите и която ги прави възможни, логично се явява следствие на 



 4 

аномия и нарушена социална връзка. Нарушената социална връзка и структурните дупки 

водят до разминаване на логиката на полето и на логиката на актьорите (между 

обективните структури на средата и инкорпорираните структури на хабитуса), което 

причинява вариативност на хабитусите, т.е. по-широки граници на позволеното. 

Девиациите са действия в новите граници на позволеното - адаптации чрез заемане на цели 

или способи от други полета. В случаите, когато от други полета се заемат цели и се 

запазват начините на действие, адаптацията е от типа „ритуализъм”; когато се заемат 

средства и се запазват целите, адаптацията е от тип „иновация”. Това разбиране на 

докторантката позволява, първо, да бъде разрешен основният проблем, който концепцията 

за девиациите като типове на адаптация не може да реши и дори не си поставя – как се 

изобретяват моделите. И, второ, допълнително изяснява защо не само иновацията, но и 

останалите типове адаптация с изключение на конформния, са отклоняващи се модели на 

поведение. 

Разширяването на границите на позволеното протича както за индивидите, така и за 

обществото - с натрупване на критичен брой девиации - и се осъществява чрез процес на 

културна иновация: Предвид на това, че общата култура не е монолитна, защото 

съществуват субкултури и скрити под повърхността ценности, които правят 

съществуването на девиантното поведение нормално. 

В третата глава е представен задълбочен анализ на актуалния социален контекст, 

като резултат от което се реализират девиантните модели на участие в местната власт – 

именно проблемна ситуация, превърнала се в ежедневие. В дисертацията е представен 

богат емпиричен материал от обективни данни и субективни оценки от социологически 

изследвания, както и авторско виждане за особеностите, довели до възникване на 

девиантните модели на участие в местната власт. Най-общо казано моделите са 

кристализация на острите и масови аномичните процеси, опит за създаване на нови 

структури и за стабилизация и всъщност са опит за реинтеграция. 

Докторантката подчертава, че девиантните модели на участие в местната власт, и 

по-точно моделът на девиация чрез иновация, не целят решаването на индивидуални 

проблеми от икономически или социален характер, а на проблеми произтичащи от 

невъзможността да се актуализират целите на политическото поле. И поради тази причина 

тези девиантни модели на участие в местната власт печелят одобрение доколкото и ако 

успеят да го постигнат. 

В първия случай, който е обект на изследване - „моделът Дупница” на прочутите 

Братя Галеви – правилата, определящи целите на политическото поле, придобиват 

приоритет над правилата, определящи методите на действие. В другият случай, при който 
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правилата, определящи методите на действие в политическото поле се спазват, за сметка на 

правилата, определящи целите, е Велинград, симптоматично известен като „Беевград” в 

означавания по същия начин период на управление на официално избрания бивш кмет на 

Велинград, небезизвестният Фидел Беев. 

Проведеното задълбочено емпирично социологическо изследване е първо по рода 

си в областта на девиантното управление. Анализът на резултатите дава комплексна 

картина на тези девиантни модели и отговори на поставените изследователски задачи и 

хипотези. Използваните методи на изследване, обработка на резултатите и анализ 

заслужават специално експертно внимание и висока професионална оценка. 

 

Научни приноси:  

1. На основата на задълбочен и  критичен прочит на теориите  през важната призма на 

девиантното поведение в дисертацията е  направен нов оригинален социологически 

прочит на тази проблематика. Анализът е комплексен и дава нови насоки за 

задълбочено изследване на девиантните модели на управление, прави съществени 

приноси  с теоретико-методологически характер в изграждането на нови знания и 

обогатяването на съществуващите; 

2. Представена е цялостна оригинална концепция и са формулирани теоретични 

индикатори и модели, които са операционализирани до установяването на емпирични 

закономерности, показващи факторите и механизмите  за поява и действие на различни 

типове девиантни модели на управление, в зависимост от социално-икономическия и 

културен контекст. На тази основа са формулирани нови знания, базирани на 

рационални аргументи за девиантното поведение на микро, мезо и макрониво. 

3. Дадени са нови обяснения за девиантните траектории на управление и хипертрофия 

на властта от срастването й с мафията, влиянието й върху поддържането и 

генерирането на социални девиации и конфликти и намаляване капацитета на социално 

развитие. 

4.Разработени са оригинални модели, подходи и техники  за идентифициране на 

условията, факторите и механизмите за девиантно поведение в местната власт, които 

имат важно значение за формирането на публични политики: 

 концентрация на политическа власт и сливане на икономическа и политическа власт 

– процес, който е „противопоказен” за демократичното развитие; 

 криза на политиките (упражняването на властта) и на рационалността. Последната  

е сведена до групова целева рационалност на властващи елити; 
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 модел на групови икономически интереси, които изместват и заместват моралните 

ценности и широкото участие на всички заинтересовани лица. Тези процеси от своя 

страна пораждат съществени социални девиации и деформации, социални и 

политически кризи; 

Авторефератът отразява реалистично труда, а приносите  са формулирани прецизно. 

Езикът е точен и на високо професионално ниво. 

Резултатите от изследването по дисертационния труд са докладвани на седем 

международни и национални научни форуми, а части от анализа по темата са 

публикувани в пет издания. 

В докторската си дисертация Люба Спасова демонстрира по категоричен начин 

не само добро познаване на досегашния изследователски опит по проблема, но и 

способност за неговото критично осмисляне, доразвиване и обогатяване. 

Интерпретацията на постигнатите резултати показва отлична обща социологическа 

подготовка и високо равнище на експертни познания в рамките на изследваната 

проблематика. Дисертацията е постижение в социологическото изследване и научно 

обяснение на процесите на девиантно управление през последните години у нас. 

Предвид научните приноси, изброени по-горе, считам, че представената работа има 

необходимите качества и е много успешна реализация на комплексния изследователски 

подход на автора. Според същността на приносите, изрично ще подчертая, че 

дисертационният труд на Люба Спасова е принос в създаването на нови знания в 

социологията на девиантното поведение, както и в обогатяване на съществуващите 

знания. 

На основата на всичко казано до тук, предлагам на уважаемите членове на  

Специализирания съвет по социология при ВАК да присъди научната и образователна 

степен „доктор” по научната специалност „социология” шифър 05.11.01 на Люба 

Динкова Спасова. 

 

22 август 2013 

 

Рецензент:........................................... 

(проф.д.с.н. Валентина Златанова) 


