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СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Петър Чолаков, ИИОЗ при БАН, 

член на НЖ съгласно заповед № РД-09-652/16.10.2019г. 

на Директора на ИИОЗ 

по конкурс за доцент по социология (професионално направление 3.1.) 

за нуждите на секция „Социален контрол, отклонения и конфликти” 

в ИИОЗ при БАН, 

обявен в „Държавен вестник”, бр.64 от 13.08.2019г. 

 

В обявения конкурс за доцент към секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“ на 

Института за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ) при БАН участва само един 

кандидат – гл. ас. д-р Люба Динкова Спасова. Представените от нея документи отговарят на 

минималните национални изисквания за длъжността „доцент”. 

По-рано през 2019г. беше обявен конкурс за доцент, за нуждите на секция „Социален 

контрол, отклонения и конфликти”, в същото професионално направление както настоящия и 

отново с единствен кандидат гл. ас. д-р Спасова. Тогава обаче кандидатката се отказа, поради 

пропуски в документите за допускане до конкурса.  

Люба Спасова е магистър по социология (ЮЗУ „Неофит Рилски”, 2010г.); магистър по 

връзки с обществеността (ЮЗУ „Неофит Рилски”, 2009г.) и доктор по социология, 

образователна и научна степен, придобита през 2013г. в ИИОЗ при БАН. От 2014г. д-р Спасова 

е главен асистент в ИИОЗ. Продължителността на стажа й съответства на изискванията за 

участие в конкурс за доцент.  

Атестат за качеството на научната работа на кандидатката са получените от нея академични 

отличия: награда на БАН за млади учени „Марин Дринов” (2019г.); “Democracy and debate” First 

Prize, Swiss National Science Fund (2014) и др. Една от най-впечатляващите страни на научната 

биография на д-р Спасова е това, че тя участва (както съвместно с други учени, така и 

самостоятелно) в редица научни проекти с външно финансиране.  

Гл. ас. д-р Спасова участва в конкурса с общо 19 научни публикации, в това число една 

научна монография – хабилитационен труд, статии и студии. Четири от публикациите са на 

английски език; останалите са на български. По отношение на отражението на научните 

изследвания на кандидатката у нас и в чужбина, трябва да се подчертае, че тя има участие с 
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доклади на 29 международни форума. Нейните научни трудове са цитирани в редица престижни 

публикации. 

Тук ще се спра върху хабилитационния труд на кандидатката – Л. Спасова (2019) 

Престъпленията от омраза. Механизми за нормализация на социално обусловената омраза 

(София: „Авангард Прима”).  

Изследването, което стои в основата на монографията, е финансирано от фонд „Научни 

изследвания” по проект „Радикализиране във всекидневието: фактори и механизми за 

нормализация на радиалността и насилието сред младежи”. Монографията се състои от 314 стр. 

и съдържа: въведение, три глави (Престъпленията от омраза като социален феномен, Подходи за 

теоретизиране и обяснителни модели, Нормализация на престъпленията от омраза), заключение 

и научна литература.  

Монографичното изследване е посветено на актуален проблем. Въпреки усилията на 

институциите, международни и национални, се наблюдава постоянно високо и дори нарастващо 

ниво на радикализацията и проявлението й в престъпления от омраза; въпросът е особено 

значим в нашата страна. Като цяло случаите на агресия и насилие срещу възприеманите като 

‘различни’ не предизвикват възмущение, а напротив – най-малко незаинтересованост, но 

предимно одобрение, сред немалка част от обществото и дори сред представители на официални 

институции. Допълнителна тежест на проблема придава фактът, че съществуващите данни и 

статистики за броя и видовете престъпления от омраза с голяма вероятност са силно занижени в 

повечето страни, в това число и в България (стр.9)1. По данни на ОССЕ, разликата между 

регистрираните случаи на такива престъпления в страни с добре разработени системи за 

разследване и съобщаване и България е от порядъка на десетки пъти (стр.9). В България 

терминът ‘престъпления от омраза’ няма дефиниция в закона и легален статут, въпреки че се 

среща в анализи и стратегически документи (стр.10, 14).  

Дефиницията на понятието „престъпления от омраза”, която формулира д-р Спасова, е: 

„криминализирани действия, изцяло или частично мотивирани от предразсъдъци, негативна 

идентификация или омраза към определена група или групи хора, към която жертвата 

принадлежи реално или предполагаемо” (стр. 16-7).  

Особено интересна за мен е третата глава от монографията, в която е описана методологията, 

както и резултати и изводи от емпирично изследване на факторите и механизмите за 

                                                           
1 Освен ако изрично не е посочено друго, всички цитати по-долу са от Л. Спасова (2019) Престъпленията от 
омраза. Механизми за нормализация на социално обусловената омраза (София: „Авангард Прима”).  
 



3 
 

нормализация на социално обусловената омраза и обективирането ѝ в престъпления от омраза – 

по-конкретно на способите и следствията от предефиниране на омразата чрез интерпретативни 

рамки и оправдаващи интерпретации (стр. 169). Поради спецификата на проблема, изследването 

е разработено на принципа на две паралелни, допълващи се изследвания с отделен дизайн и 

използване на смесени методи (стр. 169).  

За мен, като изследовател на радикализма, беше любопитен анализът на начина, по който 

медиите отразяват случаите с убийството на студента М. Стоянов (2008г.), инцидента пред 

джамията Баня Баши, с участието на „Атака” (2011г.), както и заплахите срещу католическия 

свещеник П. Кортези (2017г.).  

Според д-р Спасова престъпленията от омраза не са отделни девиантни актове, а 

нормализирана девиация. Престъпленията от омраза, както и предизвикващата ги социално 

обусловена омраза, са вградени в организационните структури и процеси, интернализирани са 

от членовете на различни социални групи като допустимо и дори желателно поведение и са 

предавани и усвоявани в процесите на социализация (стр. 281). 

Научният стил на д-р Спасова се отличава с точност и прецизност на изказа. Наблюденията и 

изводите, направени от кандидатката, са убедителни и добре аргументирани. Може би най-

важният резултат, който трябва да бъде изведен на първо място в обобщение на изследването, е 

идентифицирането на оправдаващи интерпретации не само при индивидите, които вече са 

радикализирани или са в риск от радикализация, но при почти всички групи, разбира се със 

съответните специфика и особености (стр.283-4). Оправдаващите интерпретации, особено 

такива, които са част от публичния и медиен дискурс, са съществен елемент от процеса на 

институционализация на омразата (стр. 285).  

Хабилитационният труд на д-р Спасова демонстрира задълбочени познания за поставения 

проблем и обширната научна литература по него. Кандидатката обосновано прилага 

необходимите за емпиричната част методи. Именно тук са и основните научни приноси на 

работата.  

В самооценката за научните приноси в публикациите по конкурса, направена от 

кандидатката, са обособени 7 научно-теоретични и 3 научно-приложни приноса. Считам, че 

самооценката за приносите е коректна. Специално бих искал да откроя някои от тях.  

На първо място, това е обосноваването на социологическо разбиране за феномена 

престъпления от омраза като специфичен вид девиантно поведение, обусловено от конкретни 
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социални, икономически, политически и културни фактори, водещи до нормализация на 

социално обусловената омраза и насилието на социално и индивидуално равнище.  

Второ, представена е концепция и теоретичен модел за идентифициране на факторите и 

механизмите за възникване и разпространение на престъпленията от омраза като резултат на 

процесите на нормализация на социално обусловената омраза и обективирането ѝ в насилие.  

Трето, уловени са характерните за нашата социална ситуация модели и механизми на 

нормализация на омразата и възникване и разпространение на престъпленията от омраза. 

Четвърто, разработен е инструментариум за изследване и оценка на разпространението и 

нормализацията на социално обусловената омраза спрямо определени групи и на насилието по 

принцип. Получени са нови емпирични знания свързани с количествени измерения на 

нормализацията на омразата.  

Пето, представен е теоретичен модел за обяснение на възникването на девиантността като 

адаптация към проблемна ситуация чрез привнасяне на когнитивни или поведенчески модели, 

на несвойствени цели или средства от хетерономни социални полета.  

От практическите приноси с по-голяма значимост са: първо, препоръките за промени и мерки 

– във връзка с пропуските в нормативната уредба, касаещи престъпленията от омраза; второ, 

възможността инструментариумите, разработени от кандидатката и приложени в изследванията 

на различните типове девиации, да бъдат използвани директно или адаптирани в бъдещи 

изследвания с приложна насоченост.  

Нямам критични бележки към кандидатката. Убеден съм, че изследванията на гл. ас. д-р 

Спасова, особено нейната научна монография посветена върху престъпленията от омраза, ще 

представляват интерес за широк кръг от изследователи.   

Всичко казано дотук, както и множество по-конкретни достойнства, за които няма място в 

едно становище, очертава облика на компетентен учен, чиито изследователски усилия съвпадат 

напълно с изследователското поле, очертано от обявата за конкурса. В заключение, убедено 

препоръчам на научното жури да присъди научното звание „доцент” на гл. ас. д-р Люба 

Спасова. 

София,           

15.11.2019г.         доц. д-р Петър Чолаков 


