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ДО 

НАУЧНОТО ЖУРИ, 

ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД РД 09-347 ОТ 17.07.2013 Г. 

НА ДИРЕКТОРА НА ИНСТИТУТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА 

ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО-БАН 

СОФИЯ 

 

Р Е Ц Е Н З И Я 

от проф. д-р по право Стефка Стефанова Наумова, 

Институт за държавата и правото -БАН 

 

на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 

„доктор” по професионално направление  3.1. (Социология, антропология и науки 

за културата), научна специалност 05.11.01 (Социология) на тема “Девиантни 

модели на участие в местната власт”, представен за защита от Люба Динкова 

Спасова, редовен  докторант  в Институт за изследване на обществата и знанието 

при БАН,  

научен ръководител доц.д-р Анна Мантарова 

 

1. Общо представяне на учебно-образователната и научна дейност на 

дисертанта 

Люба Динкова Спасова е бакалавър по специалностите “Психология” (2005 г.) и  

“Социология” (2007г.) , магистър по  “Връзки с обществеността” (2007 г.) и по 

“Социология” (2009 г.). Всички образователни степени са придобити в ЮЗУ 

„Неофит Рилски“ -  Благоевград. 

2. Съдържателен анализ на представения за защита дисертационен труд 
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Представеният дисертационен труд на Люба Динкова Спасова    е пръв 

опит в българската социологична теория за цялостно, систематично и  обстойно 

изследване на особено актуалния   проблем за спецификата и характерните 

особености на девиационния фактор в съвременната държава и отражението му 

върху функционирането на местната власт  в България.  

 Дисертационият труд на е изключително богато, дълбоко по  съдържание, 

критичен анализ и емпирични изводи изследване, което съдържа редица 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 дисертационен труд е  цялостно обстойно изследване, 

систематизиране и обобщение на факторите и механизмите, които пораждат 

девиантните модели на участие в местната власт. Това е оригинално, много 

богато и изключително ценно за теорията и практиката изследване на местната 

влат и  и хората в нея на основата на проучването на параметрите и механизмите 

на формирането на тяхната ценностно-нормативната нагласа и правно съзнание.   

Изследването на девиантните модели на участие в местната власт, влияещи 

върху основните функции на държавата и формирането на  (анти)девиационно  

правно съзнание на нивото на законодателя, на държавните служители и на 

гражданите не може да се осъществи по чисто умозрителен път или само чрез 

юридико-нормативистичния позитивистки анализ. 

Давайки си ясна сметка за това дисертанката избира възможно най-добрия 

подход – съчетаване на социологическата теория с методологията на 

емпиричното  изследване. Този комплексен по своя характер подход, в който се 

преплитат интердисциплинарното начало със спецификата и характерните 

особености на теоретичния анализ е оригинален принос в изследването на 

местната власт като съществена функция на  държавата и нейната особена роля в 

демократичното общество.  

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

последователно и логично решени.  
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На първо място -да се анализират съществуващите концепции за 

обяснение на отклоняващото се поведение и да се анализират техните слаби и 

силни страни с оглед на интерпретацията на изследвания проблем. 

На второ място - да се  конструира теоретичен модел на изследваното 

явление и да се типологизират наблюдаваните девиантни модели на участие в 

местната власт.  

 На трето място - да се идентифицират и анализират емпиричните 

корелати на дефинираните девиантни модели на управление като  се 

систематизират и обобщят факторите и механизмите, които пораждат 

девиантните модели на участие в местната власт. 

На четвърто място – да се систематизират и обобщят факторите и 

механизмите, които определят одобрението и неодобрението на моделите. 

Така поставените задачи определят и използваните от дисертантката  

методи  -   съчетаване на теоретичен анализ с анализ на конкретната социална 

ситуация и собствени емпирични проучвания на терен. Авторката правилно 

посочва, че “...Поради спецификата на изследвания проблем, както и на 

обектите на изследване не е възможно да се изработят прецизни и работещи 

модели на девиантно участие в местната власт само и единствено въз основа 

на количествените характеристики и методи на изследване” .  Доколкото става 

въпрос за нововъзникващи и неутвърдени модели, при това реализирани от 

субекти с особена репутация, навлизането зад повърхностната рационализация и 

в дълбочина в мотивационните процеси,  би могло да се осъществи единствено с 

помощта на качествени методи. Затова изследването на емпиричните корелати 

включва две монографични изследвания с анализ на съдържанието на медийни 

публикации, анализ на коментари към публикациите и серии дълбочинни 

интервюта, чрез съчетаването на които в най-голяма степен е възможно 

достигането до факторите за възникване на девиантните модели и до 

мотивацията за тяхното одобрение. 

Обект на изследването са два ключови случая, които въпреки общото - 

прекомерната и / или неправомерна лична власт на определени индивиди, 
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облечена в рационална форма и  имаща своите основания извън политическото 

поле – притежават специфични особености, които ги правят емпирични корелати 

на двата, в определен смисъл, противоположни типа девиантни модели, които все 

пак запазват изходни характеристики на политическото поле. Първият случай за 

анализ е „моделът Дупница” и братя Галеви - съветници на кмета, назначени от 

него на неизборни длъжности в специално създаден  за целта съвет, но ползващи 

се с голяма подкрепа, изразена при множество поводи, от страна на граждани. 

Одобрението на присвоилите си политическа власт „братя” се запазва високо, не 

само по време на течащото срещу тях съдебно производство, но и след 

осъждането им. Другият изходен случай е  Велинград, симптоматично наричан 

„Беевград”, и самоозначеното с този етикет управление на официално избрания 

бившия кмет на Велинград, Фидел Беев. Към момента Беев изтърпява условна 

присъда за злоупотреба с положение и нанасяне на имуществени вреди за 

времето, в което е бил кмет, а кандидатите, свързани с него губят изборите.   

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, подчинена на логиката на анализа, 

обхваща увод, три  глави и заключение. Сполучливо в Увода на труда са 

поставени основните задачи и е посочена логическата последователност за 

тяхното решаване.  

В първата глава - „Общи теоретични основания”-  са разгледани в 

оригиналния им контекст и са  проблематизирани с оглед на релевантността им 

към изследвания проблем основните понятия и конструкти, върху които е 

базирана теоретичната рамка на анализа: аномия (Дюркем, Мъртън, Меснер и 

Розенфелд, Робинсън и Мърфи), напрежение (Мъртън, Агню), адаптация 

(Мъртън), социална връзка и социален контрол (Хирши), хабитус и поле 
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(Бурдийо), структурни дупки (Бърт), субкултури (Коен, Милър, Волфганг и 

Феракути, Кловард и Олин), подземни ценности (Матза и Сайкс).  

Във втора глава е представен конструираният за целите на настоящия 

анализ теоретичен модел за обяснение на девиациите и за обяснение на 

възникването и одобрението към девиантното участие в местната власт, в 

частност. Разгледани са процесите и явленията в българската действителност, 

кореспондиращи с по-общите тези и положения в теоретичния модел и е 

показана неговата приложимост. 

В третата глава са представени резултатите от изследването на двата 

случая -емпирични корелати на моделите на девиантно участие, при които се 

запазват част от характеристиките на изходното поле. Анализирани са основните 

позиции и тези на девиантните субекти, на техните привърженици и на 

опонентите, с което са очертани  двете страни в дискурса и са представени 

основните противоречия в образите и ролите. Изложени са резултатите от анализ 

на съдържанието на медийните публикации, което позволява да се проследят не 

само особеностите на представянето на девиантните модели и на реализиращите 

ги субекти в медиите, но и различията според периодите и обхвата на медиите, 

т.е. развитието на моделите. Анализира са позициите на гражданите спрямо 

девиантните модели и субекти, представени са основните типове отношения, 

систематизирани са мотивите за одобрение и неодобрение. 

Без да се броят безспорните приносни разработки в емпиричните  раздели 

на дисертационния труд, само в теоретичната  част се съдържат редица 

съществени научни и научно-приложни резултати и оригинални научни приноси. 

Налице е съчетаване на теория, нормативна уредба и емпирично 

социологическо изследване и прилагане на комплексен интердисциплинарен 

анализ с цел изясняване на въпроса за девиантните модели на участие в местната 

власт. 

Изведена и защитена е тезата, че  че дори и успешни и работещи, 

девиантните модели на участие в местната власт чрез иновация не водят до 

стабилна реинтеграция, а напротив – до дезинтеграция и задълбочаване на 
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аномията. Потвърдена е  хипотезата, че ограничената в административна област 

група не може да въздейства на цялостната култура и така или иначе моделът 

остава девиантен, след като не може да бъде докрай нормализиран. 

Обосновано е  анализирана и доказана  идеята,че делът на гражданите, 

които  одобряват девиантния модел, е толкова голяма колкото и тази на хората, 

които не го одобряват и че ако моделът не доведе до нови форми и не се 

нормализира, привържениците са обречени на групова и поради това много по-

силна и пречеща девиантност. 

 Особено внимание заслужава изведената от авторката концепция (която аз 

напълно споделям и съм имала смелостта да посочвам в свои изследвания), че ако 

моделът се превърне в норма, то тогава тази част от гражданите, които не го 

одобряват, биха се превърнали на свой ред в субекти на девиантно поведение.  

Новост и оригинален принос се съдържа в установяването на връзката между 

правното съзнание и девиационните рискове и в изследването на 

психологическата нагласа на участниците в месната власт, евентуално водеща до 

девиантно поведение, вкл. изясняването на т.нар. „бюрократична болест”.С 

приносен характер и конкретна практическа насоченост са предложените изводи, 

чиято цел е  организиране и направляване на местната администрация  като част 

от административната реформа.   

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. Проблемите, свързани с девиантното правно съзнание и 

правно-релевантното поведение, би трябвало да се разглеждат в по-индивидуален 

аспект, а не като обобщени понятия –  служителите в местната власт могат да 

действат и в условията на групово поведение, но по принцип правното съзнание и 

поведението е свързано с отделната личност – държавен служител. 

Обосноваването нав връзката „некомпетентност – правно съзнание” би било по-

сполучливо, ако се разглежда на основата на връзката „професионализъм – 

правно съзнание” на служителите в местната администрация. Посочените 
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бележки  в никакъв случай не намаляват общата  стойност на дисертационния 

труд. 

Заключение 

 Представеният от докторант Люба Динкова Спасова труд притежава 

необходимите качества и научни достойнства на докторска дисертация за 

придобиване на образователната и научна степен „доктор” по право.  

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 кандидат 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 Люба Динкова Спасова образователната и 

научна степен „доктор“  по Професионално направление 3.1. (Социология, 

антропология и науки за културата), научна специалност 05.11.01 

(Социология).  

София,   

25.08.2013 Рецензент: 

(Проф. д-р Стефка Наумова) 

 


