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ОТГОВОР 

на въпросите, препоръките и критичните бележки на научното жури 

 

 

по конкурс за професор, обявен в бр. 89 на ДВ от 12.11.2019 г. по 

специалност „Социология“ (в областта на здравето и 

инвалидността), професионално направление 3.1. „Социология, 

антропология и науки за културата“ за нуждите на секция 

„Публични политики и социални промени“ към ИФС-БАН  

 

от доц. дсн Божидар Сашков Ивков 

 

Уважаема проф. Иванчева, Председател на Научното жури, 

Уважаеми колеги професори и доценти, членове на Научното жури, 

 

Бих искал най-искрено да Ви благодаря за задълбочения и съдържателен 

прочит и анализ на представените от мен публикации и материали по конкурса. 

Благодарен съм и за подкрепата и високите оценки на моята работа. Откроените 

във Вашите рецензии и становища акценти и специфики на изследванията ми 

предоставиха възможност да видя трудовете си и особено приносните моменти и 

постиженията в тях, в малко по-различна, също позитивна, светлина и 

перспектива.  

Специална благодарност Ви дължа и за отправените от Ваша страна към 

мен препоръки, предложения и критични бележки, които ще бъдат за мен 

насоки в следващите ми изследвания.  

Приемам с благодарност препоръките на проф. дсн Людмила Иванчева 

да насоча усилията си и към публикуване на мои изследвания в авторитетни 

международни издания, защото това наистина е много важна страна от работата 

на всеки учен. 

Благодаря и за препоръките на проф. дмн Параскева Манчева. 

Търсенето и предлагането на възможности, методи, подходи и др. за ефективно 

усъвършенстване на публичните политики в сферата на инвалидността е много 

важен и отговорен процес, който в не малка степен осмисля усилията и работата 

на всеки изследовател в тази сфера. Що се касае до препоръката за създаване на 

лекционни курсове по социология на инвалидността и социология на 

медицината това е моя стара мечта и се надявам да успея да я сбъдна в скоро 

време. 

Доцент д-р Здравка Тонева задава интересни и важни въпроси и 

отправя някои също важни критични бележки, за което съм искрено благодарен. 

Първият въпрос е свързан с това, какви са причините да използвам в една от 

статиите си термина „лица/хора с увреждания“, а не възприетата и добре 
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аргументирана от мен терминология „инвалидност и/или хора с инвалидност“? 

Писането и публикуването на статията съвпадна с периода на обсъждане и 

приемане от Народното събрание на РБ на закон, който отмени употребата на 

понятията „инвалид“ и „инвалидност“ в цялото българско законодателство. Това 

беше съпроводено с шумна медийна кампания, на моменти преминаваща в 

агресия. И тъй като за мен бе много по-важно статията да излезе и да представи 

данните и анализите, съдържащи се в нея, отколкото да водя „битка“ с някои 

„хардлайнери“ от НПО на хора с инвалидност за наименованията на основните 

понятия, направих този компромис.  

Струва ми се, че във въпроса на доц. Тонева, е кодиран и един много 

сериозен и значим по-общ социален феномен, който почти не се 

проблематизира. Става дума за феномена на агресивното политическо и 

медийно налагане на неадекватни понятия и публични политики от страна на 

политиците и медиите в различни сфери от живота на обществото; за целите на 

подобни подходи; за негативните последици от тази агресия за живота и на 

обществено, и на индивидуално равнище. 

Приемам изцяло критичната бележка по отношение на нейната 

констатация: „обобщаващи и уронващи достойнството на българските медици 

обобщения като „Съвременните медицина и здравеопазване днес са превърнати 

в индустрии за печелене на пари и в система за социален контрол“, едва ли 

допринасят за коригиране на допуснатите от законотворците и властимащите 

съществуващи крайно неприемливи отклонения“.  

Тук вероятно по-скоро трябва да се обърне сериозно внимание на два 

основни момента. Първият е свързан с нормативно-законотворческата 

измислица на българските депутати, които превърнаха лекарите в ЕТ, а 

здравните заведения, вкл. болниците, в търговски дружества. Подобно грубо 

погазване на същността на здравеопазването и на труда на лекарите не се среща 

в нито една друга страна с обществено здравеопазване. Вторият е свързан с 

метаморфозите на властта в сферата на медицината и здравеопазването, които 

доведоха до принизяване ролята на лекаря и изведоха на преден план ролята и 

финансовата мощ на т.нар. Биг-фарма и застрахователните и осигурителните 

дружества, т.е. процесът на опазаряване на здравеопазването и влиянието на 

този процес върху медицината. Внимание заслужава и нахлуването на новите 

технологии в медицината и влиянието им върху ролята на лекаря в процеса на 

лечение на пациентите. 

Накрая, приемам несъгласието на доц. Тонева с определението на 

медицината като социална институция и в известна степен съм съгласен с него, 

особено в контекста на разглеждането на здравеопазването и здравните 

заведения като институции.  

Категорично приемам и заставам зад твърдението на доц. Тонева, че 

„Медицината е наука, би могла да се определи като комплекс от науки. Тя е 
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изкуство и занаят в най-добрия смисъл на това понятие“. Това е от онзи тип 

твърдения, които аз наричам „социална лема“, т.е. твърдение, което не се нуждае 

от доказателства.  

Дефинирането на самата медицина като социална институция, както доц. 

Тонева знае, води началото си и е свързано с ранното развитие на социология на 

науката и социология на медицината. В несъгласието на доц. Тонева също са 

кодирани интересни и значими социални проблеми и феномени, както и научни 

въпроси. Например, когато говорим за медицина възможно ли е да използваме 

термина „социална институция“ и ако да то в какъв аспект и контекст? И какво 

точно се разбира под социална институция, когато разглеждаме медицината 

като такава? Какви са съвременните релации между медицина и общество и как 

обществото влияе върху медицинското знание и обратното?  

Струва ми се особено важно в контекста на съвременната медицина и 

здравеопазване да се анализират процесите на медикализация на живота, но 

вече в контекста на втората й вълна и дали медицината не губи наистина 

„статута“ си на социална институция и ако това е така, то тогава дали успява да 

запази своите основни характеристики на изкуство и занаят. Дали изкуството в 

процеса на лечение не е изместен изцяло от науката (имам предвид високите 

технологии) и ако да, то какви са последиците за всички социални актьори в този 

процес? Поне според мен изкуството да бъдеш лекар и изкуството да лекуваш, 

независимо от новите и върхови технологии, си остават едни от най-важните 

характеристики на лекаря и медицината, разглеждана като сложна система от 

научни дисциплини.  

Благодаря на проф. д-р Юлиана Маринова, дм за внимателния 

аналитичен прочит на моите разработки и на приносните моменти, както и за 

високата им оценка. 

Благодарност дължа и на проф. дсн Карамфил Манолов, чиято 

препоръка е в руслото на направената и от проф. Иванчева и е много важна за 

мен, а именно да насоча усилията си и към публикуване на мои изследвания в 

авторитетни международни издания, защото – както вече отбелязах – това 

наистина е много важна страна от работата на всеки учен. 

Благодарност дължа и на проф. дфн Духомир Минев за направените 

оценки и отграничаването на по-важните приносни моменти в моята работа. 

Изключително благодарен съм и за коректното маркиране на допуснатото от мен 

недоглеждане при представянето на публикациите за участие в конкурса – 

дублиране на три публикации (статии). Използвам случая да поднеса своите най-

искрени извинения на уважаемите членове на Научното жури. Недоглеждането 

най-вероятно е свързано с някои софтуерни проблеми, които се появиха в 

процеса на подготовката на документите за участие в конкурса. Влияние 

вероятно е оказала и умората в края на една много напрегната, но плодотворна 

за мен година. Същевременно тук трябва ясно да заявя следното. (1) В 
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представените по конкурса таблици с наукометрични показатели за покриване 

на изискваните от ЗРАСРБ минимални национални стандарти повторения 

няма. (2) Констатираният от уважаемите членове на НЖ факт на повторение на 

3 от статиите по никакъв начин не нарушава регламентацията на чл. 29, ал. 1., т. 

3, където се казва: „Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) (1) Кандидатите за 

заемане на академичната длъжност „професор“ трябва да отговарят на следните 

условия: 

(…) 3. да са представили публикуван монографичен труд или 

равностойни публикации в специализирани научни издания (к.м.-Б.И.) или 

доказателства за съответни на тях художественотворчески постижения в 

областта на изкуствата, които да не повтарят представените за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор“, на научната степен „доктор на 

науките“ и за заемане на академичната длъжност „доцент“. Всичко това много 

коректно е отбелязано в становищата на проф. Минев и доц. Желязкова. От тях 

се вижда, че дори и повтарящите се статии да бъдат редуцирани, предложеното 

от мен научно творчество – и като качество, и като количество, надхвърля 

значително изискуемите се минимални национални стандарти. 

Благодарен съм и на доц. д-р Мария Желязкова за направените оценки 

на моята работа. И тя в своето Становище отбелязва допуснатото от мен 

недоглеждане, което е повод да поднеса още веднъж извиненията си. 

Препоръките на доц. Желязкова се отнасят до два много важни и значими 

аспекти в моята работа: (1) защита на една от основните ми тези, че 

„инвалидността сама по себе си по-рядко, в сравнение с обществото, се представя 

в ролята на социална бариера пред развитието на човека с инвалидност“. Това е 

теза в посока на работата ми за утвърждаване на социалния модел на 

инвалидността; (2) проблемът за социалните предприятия и професионалната и 

трудовата реализация на хората с инвалидност – един от фундаменталните 

проблеми в социология на инвалидността. като изказвам своята най-сърдечна 

благодарност, искам да уверя доц. Желязкова и уважаемите членове на Научното 

жури, че задължително ще имам предвид тези препоръки в по-нататъшната си 

работа. 

Накрая искам още веднъж да благодаря на всички членове на НЖ – проф. 

Иванчева, проф. Манчева, проф. Маринова, доц. Тонева, проф. Минев, проф. 

Манолов и доц. Желязкова за това, че в своите рецензии и становища отдават 

заслужено място и акцентират върху моите усилия да докажа правото на 

социология на инвалидността да съществува и да се развива като самостоятелна 

научна социологическа дисциплина, както и тази дисциплина да бъде 

еманципирана от социология на медицината.  

 

 

доц. дсн Божидар Ивков: ……………………………….. 


