
Отговор 

На гл.ас. Румяна Русева Желева 

на критичните бележки и препоръките на членове на Научното жури  

по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент”, 

професионално направление „Социология, антропология и науки за културата”, 

за нуждите на секция „Общности и идентичности“, обявен в брой 53 на Държавен 

вестник от 18.06.2013г. 

Уважаеми членове на Научното жури, 

Позволете ми най-напред да изкажа моята благодарност за задълбоченото разглеждане 

на предложените за участие от мен в конкурса книга (индивидуална монография, 

публикувана през 2012г.) и статии, на моята изследователска работа и моя опит като 

социолог и  учен. Благодаря за положителните оценки, които се съдържат в рецензиите 

и становищата. Те са важна индикация за мен, че усилията ми в областта на 

икономическата социология, особено изследванията на пазара на труда, организацията 

на трудовите отношения и въздействието на икономическите политики върху другите 

обществени сфери, както и тези в областта на европеистиката, трябва да продължат.  

Позволете ми по-нататък да отговоря на особено ценните за мен коментари и критични 

бележки по същество на членовете на Научното жури.  Тези коментари със сигурност 

ще бъдат повод за по-нататъшни изследователски усилия от моя страна и за 

разсъждения въз основа на нови емпирични данни.  

Бележката на проф. Кръстьо Петков относно това, че културно-религиозните фактори 

конкурират икономическите предимства от европейското членство на страните от 

Западните Балкани, както и мнението му за задълбочаващите се противоречия между 

периферията и центъра на ЕС, се споделят и от мен, но със сигурност подобни въпроси 

следва да се проучат в рамките на много по-обширно, продължително и задълбочено 

изследване в сравнение с това, което е представено в монографията от 2012. Едно 

бъдещо изследване може и трябва да се обогати с гледната точка на „обикновените 

хора”, т.е. да проучи процеса на европеизация „отдолу”, като по този начин уплътни 

представата за налагания „отгоре” (институционално и политически) Европейски 

проект. Подобна критика се съдържа и в становището на проф. Духомир Минев и аз я 

приемам за напълно основателна. В същото време трябва да подчертая, че направените 

повече от 200 ‘експертни’ интервюта с така наречените „decision-makers”( политици и 

представители на национални и местни власти) и „лидери на мнение” (журналисти и 

представители на неправителствени организации и международни организации и 

институции; както местни, така и европейци) в Брюксел, Хърватска, Босна и 

Херцеговина и Сърбия и фокус-групите, организирани в Сараево през юни 2011 

представляват надеждна емпирична база, илюстрираща процеса на изграждане на 

политически и обществен консенсус в страните от Западните Балкани за членство в ЕС. 

Постигането на такъв широк политически и обществен консенсус е израз на про-

европейската ориентация на тези страни, на избора им да формулират и прилагат (с 

различна степен на успех) собствените си национални политики в съответствие със 

„стандартите на ЕС”, а не на Русия или Китай, например. В този смисъл и включването 

на страните от региона в диалога на европейско равнище (с Европейската комисия или 

в Европейския съвет, напр.) за фискалната дисциплина и готовността им да следват 



европейските предписания относно постигането на икономически „здравословни” 

равнища на бюджетен дефицит и външна задлъжнялост, без – подчертавам това – да е 

задължително за тях, разбира се, би могло да се интерпретира просто като следване на 

„здравия разум”, а не като белег на тяхната про-европейска ориентация. Всички 

интервюирани обаче подчертаваха, значимостта на подкрепата (финансова, експертна и 

т.н.), идваща от ЕС за реформите в страните от Западните Балкани, чието предоставяне 

е свързано със следването на определени ценностни кодове и съблюдаването на 

европейските принципи. За да не  бъда заподозряна в неподплатен с факти (и в този 

смисъл ненаучен) ентусиазъм по отношение на ЕС, както и незаслужено обвинена в 

одобрение на всички политики, които европейската бюрокрация (предимно в лицето на 

ЕК) и лидерите на европейските  държави, от които зависи бъдещето на Съюза, 

приемат с цел краткосрочен изход от кризата и създаването на предпоставки за 

икономически растеж, бих искала да внеса следното уточнение: опитът на човечеството 

от предишни икономически кризи (като тези през 90те като Азиатската криза от 1997-

1999)  показва, че преодоляването на краткосрочните, средносрочните и дългосрочните 

последици от въздействието на кризите зависи в най-голяма степен от 

институционалния контекст в съответната страна в криза, както и от способността да се 

предвидят институционални стимули в дизайна на политически решения за изход от 

кризата, особено в дългосрочен план, които да  допринесат за подобряване на 

отчетността пред гражданите и за прозрачност на правителствените решения.  Тъй като 

за настоящата криза се смята, че е свързана до голяма степен с дефицитите на 

демократичното развитие: т.е. с тенденцията на финансовите пазари за несъблюдаване 

на прозрачните процедури, съчетано с нарастващото влияние на мощни лобита, 

способни да се възползват  от непропорционалното разпределение на привилегиите в 

системата на финансовите пазари (Tommasoli 2009), принципно смятам, че визираните 

от мен „европейски усилия за повече икономическа и финансова дисциплина и 

фискална отговорност», които се реализират на практика чрез създаването на нови 

механизми и нов институционален дизайн (Европейският банков съюз, европейският 

контрол и наблюдение на националните бюджети и т.н.), както и в крайна сметка 

политическият стремеж към формирането на политически съюз като следваща стъпка в 

развитието на европейската интеграция по-скоро укрепват, а не ерозират ЕС и по-скоро 

са обречени на успех, отколкото на неуспех. Разбира се, проф. Минев е абсолютно 

прав, когато отбелязва в своето становище, че се «засилват центробежни тенденции ... 

националистичните ориентации и съответните партии ...” (стр.3). Съгласна съм, че 

„европейските усилия”, за които става въпрос по-горе, а и в монографията, ще се 

развиват в една непрекъсната конкуренция с национализмите и популизмите от нов 

тип, каквито са повечето антиевропейски партии и проекти. Но вероятността 

последните да надделеят, ми се струва поне в обозримо (за моето поколение) бъдеще, 

нереалистична, най-малкото по-следните причини: 1. В съвременния свят на глобална 

конкуренция не е възможно за нито една от страните-членки на ЕС да бъде равностоен 

икономически конкурент на страни като САЩ и Китай. Икономическата принуда 

страните-членки да остават заедно е продиктувана на първо място от амбицията на ЕС 

да бъде „глобален играч” със значима роля както в икономическо, така и в 

геополитическо отношение. 2. За своето повече от полувековно съществуване повечето 

от европейските институции са развили собствена бюрократична логика и 

съпротивителни сили по отношение на националните претенции (или поне на една 

много голяма част от тях). Позволявам си да предположа, че именно те едва ли биха 

позволили бързата и внезапна гибел на Европейския съюз. 3. Процесът на политическо 

налагане на Европейския проект има свой огледален процес, който се случва „отдолу-

нагоре” и протича макар и не така форсирано и забележимо, тъй като се случва в 



процесите на „биографично учене” в емпиричната практика на срещи с чуждия и 

чуждото и чрез справянето с другостта и разнообразието. Това също е процес на 

европеизация и на идентифициране с Европа и европейското, само че конституиращ се 

в индивидуалния биографичен опит на трансгранична и транскултурна комуникация и 

сътрудничество, в които участва всеки един от нас (разбира се, в различна степен), 

бивайки „гражданин на ЕС”, наред с националната си принадлежност. Този процес на 

европеизиране и идентифициране с Европа е строго индивидуален, в рамките на 

биографичното развитие и трансформация на индивида. Но той е важен пласт, в 

термините на Антъни Гидънс – структуриращ – перспективите пред Европейския 

проект. Накратко, въпреки всички изследвания, показващи спад в доверието към 

евроинституциите и цялата критика за бавната и като че ли не особено уверена реакция 

на водещите европейски лидери и особено на европейските институции (и най-вече на 

ЕК) по отношение на кризата, предизвестието за смъртта на ЕС е твърде подранило. 

Впрочем, съществуват изследвания, които показват, че много европейски граждани 

предпочитат «европейски отговор» на кризата или поне смятат, че ЕС трябва да работи 

наравно с националните правителства за ефективно справяне (виж например: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1071_en.htm. и 

http://ec.europa.eu/public_opinion/topics/eb741parl_en.pdf). 

Основание за твърдението ми дават както резултатите от проучването в седемте страни 

от региона на Западните Балкани, така и наблюденията ми върху европейските процеси 

по други поводи. Трябва да отбележа, че теренната работа по проекта за Западните 

Балкани приключи в края на лятото на 2011. За първи път резултатите от проучването, 

в това число и тезата за „про-европейската ориенатация” бяха подложени на обсъждане 

в Брюксел през октомври 2011,  когато традиционно Европейската комисия  представя 

докладите си за напредъка на страните от региона.  Последвалите събития в Западните 

Балкани – одобрението за влизането на Хърватска в ЕС на национален референдум и 

постигането на разбирателство между Сърбия и Косово по спорния въпрос за 

регионалното представителство са факти в подкрепа на изложената теза. Напълно съм 

съгласна с проф. Минев, че източниците на количествени данни – в това число 

ползваните от мен доклади на МВФ, Световна Банка и ЕК за напредъка на страните от 

Западните Балкани – индуцират известен (свръх)оптимизъм, отбелязвайки 

икономическо съживяване още в края на 2011г. Но, припомняйки си, колко често в 

България, а и от страна на европейски комисари през последните пет години беше 

обявяван „края на кризата”, не мисля, че отклоненията от реализма са феномен, 

отнасящ се само до Западните Балкани. Вероятно поради сравнително ограниченото ми 

пребиваване в науката все още предпочитам да вярвам, че твърде различаващите се 

изводи и заключения в резултат от проучването на един и същ феномен, действително 

се дължи на „..специализацията, вътрешната диференциация и фрагментацията в 

социологията [които, б.м.] са неизбежно следствие от теоретичното и методологическо 

израстване на самата дисциплина в процеса на перманентна конкуренция с другите 

социални науки за обекта на изследване – обществото», а не на фалшифициране и 

тенденциозно деформиране. Сам по себе си въпросът, който поставя проф. Минев за 

съвременното състояние на социалните науки най-общо и на социологията в частност, е 

много интересен и следва да бъде предмет на изследователските усилия на много 

колеги, както и на постоянна саморефлексия на всеки един от нас. Изключително съм 

признателна на проф. Минев за бележките в неговото становище, на които се опитах да 

дам смислен отговор по-горе, но искрено се надявам на възможност да продължим 

дискусията за, а може би и да задълбочим проучването на перспективите пред 

Европейския проект.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1071_en.htm


Благодаря на доц. Мариана Драганова, която поставяйки въпроса затова, какъв би бил 

„конкретния механизъм/програма на предлаганата .. антисегментационна перспектива 

за преодоляването на социалното, културното, политическото и икономическото 

изключване на това малцинство от българското общество” (стр.4) ми дава възможност 

да поясня следното: струва ми се, че трябваше да измине дълго време преди да 

започнем да мислим проблема за ромската интеграция не само като проблем на самите 

роми, а на обществото, където ромите живеят или просто пребивават и работят. 

Антисегментационната политика, за която проф. Дитрих и аз пледираме, може да се 

постигне само в общество, което си дава ясна сметка, че провалът на ромската 

интеграция е в резултат от провал на обществените и държавни институции, които 

обикновено са фокусирани или само върху икономическата интеграция или само върху 

социалното подпомагане на тази група и от неспособност на гражданската активност и 

гражданските организации да преодолеят успешно тези дефицити. 

Съгласна съм с коментара на проф. Таня Неделчева, че в изследванията за селото и 

селските региони „се постига една по-скоро феноменология на екзистенциални 

ситуации, а не репрезентативна информационна картина”. Тъй като изследването, което 

представлява емпирична база за тезите във визираните от проф. Неделчева статии, е 

издържано изцяло в традициите на качествената социологическа перспектива, то няма 

претенциите за представителност; при прилагането на качествени методи и конкретно в 

този изследователски проект, чиито обработка и анализ на данните са издържани 

изцяло в концепцията на  Grounded theory (Glaser & Strauss: 1967; Corbin & Strauss: 

2008), научното валидиране е постигнато чрез “комуникативно-теоретични критерии” 

или чрез консенсус в рамките на изследователската общност, работеща с тези методи. 

Представените статии са само малка част от много голям международен проект, чието 

подробно представяне е направено в колективния труд на участниците в консорциума 

(Dittrich & Oswald (Hg.), 2010. Jenseits der Städte. Postsozialistische Lebensweisen in 

ländlichen Regionen Mittel- und Osteuropas, Berlin, Lit-Verlag).    

Приемам с благодарност бележката на доц. Румяна Стоилова за нуждата от по-ясно 

открояване на значението на поколението, на възрастта, в която индивидът 

осъществява действия, при анализа на биографични интервюта, както и за по-добро 

представяне на статусната принадлежност на респондентите и влиянието на различното 

образование, материален статус и местоживеене върху формирането например на 

европейска идентичност за сметка на намаляване на обвързаността с локалното. Това е 

направено в изследването на европейската идентичност, но не е отразено, за жалост, 

конкретно в конкретните текстове, представени в конкурса. Препоръката на доц. 

Стоилова към по-дълбоко навлизане в изследването на неравенствата и на проф. Петков 

за полидименсионално разглеждане и анализ на европейската миграция в посока Изток-

Запад приемам като предизвикателства пред бъдещата ми изследователска работа.  

Относно техническите бележки и затруднения във връзка с намирането на текстовете 

бих искала да препратя към Правилника на ИИОЗ, приет от НС на Института, където са 

описани документите за участие в конкурса, както и към Отдел „Човешки ресурси”, 

където съгласно обявата от ДВ бр. 53/18.06.2013 г. се подават и след това и съхраняват 

(доколкото ми е известно) същите документи. Лично аз нямам никакви основания за 

съмнения в добронамереността и усърдието на колегите относно приемането и 

съхранението на изискваните документи.  



Благодаря на рецензентите и на членовете на журито, написали становище. Позволете 

ми да изразя още веднъж най-дълбоко уважение към труда и усилията, положени за 

тяхното изготвяне от страна на членовете на Научното жури.  

Гл.ас. Румяна Русева Желева  

 

 

 

 


