
РЕЦЕНЗИЯ 

от проф. д-р Параскева Манчева, д.м.н. 

на научните трудове и дейност на доц. Божидар Сашков Ивков, д.с.н. 

участник в конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ 

по специалност „Социология“,  

обявен в ДВ бр. 89 от 12.11. 2019 г. 

Съгласно Заповед № РД-09-770 от 18.12.2019 г. от Директора на Института 

за изследване на обществата и знанието съм определена за член на 

Научното жури в конкурса за заемане на АД „Професор“ по специалност 

„Социология“. Конкурсът е обявен в ДВ бр. 89 от 12.11. 2019 г. Той е 

съобразен със Закона за развитие на академичния състав в Република 

България (2018) и Правилника за приложението му. На основание на по-

горе посочените законови документи са спазени всички процедурни 

изисквания по обявяване на конкурса, срока за подаване на документи и по 

избора на Научно жури. В конкурса участва един кандидат доц. Божидар 

Сашков Ивков, д.с.н. 

1. Общо описание на представените материали: доц. Божидар Ивков 

участва в конкурса с 24 публикации, от които 2 самостоятелни 

монографии, 1 колективна монография, на която е първи автор, 1 студия и 

20 статии. Участвал е в реализирането на 9 проекта. На 2 от тях е бил 

ръководител, а на останалите 7 – член на екипа. Представя 9 участия на 

международни форуми. Всички те са свързани с актуални проблеми на 

инвалидността. Доц. Божидар Ивков е изнасял цикъл от лекции във 

Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“ – дисциплина 

„Социална работа с лица с увреждания“ в магистърската програма 

„Социални дейности“. Научен ръководител на дисертационния труд 

„Дефицити при децата, напускащи социалните институции“ за 

придобиване на ОНС „доктор по социология“ на докторанта Красимир 

Брайков Брайков (дата на защита: 20.03.2018 г., Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски“). Трудовият стаж и професионалният 

опит на кандидата е в областта на конкурса. Доц. Б. Ивков членува в 

Съюза на учените в България, Българската социологическа асоциация и 



организацията на пациентите с ревматологични заболявания. Има богата 

експертна, проектна, вкл. и преводна дейност, както и редакция и 

съставителство. Владее отлично руски и полски езици, ползва английски 

език. От представената справка е видно, че научната продукция е богата по 

съдържание и обем, напълно покрива и неколкократно надхвърля 

минималните национални изисквания за академичната длъжност 

„професор“ по специалност „Социология“. 

2. Обща характеристика на научната, научно-приложната и 

педагогическата дейност: от представените за рецензия материали се 

вижда, че в работата на доц. Божидар Ивков преобладава научно-

изследователската дейност. Основните сфери на научен интерес, 

изследователски търсения и анализ са в областта на социологията на 

инвалидността, социология на медицината и социология на 

здравеопазването, социология на социалната политика и др. Проблемите, 

които са предмет и обект на изследване в научно-изследователската 

дейност на кандидата са изключително актуални. Тази ориентация на 

научните изследвания представя доц. Божидар Ивков като търсещ 

изследовател, който не само идентифицира проблемите, но посочва и 

техните възможни решения. 

3. Определяне на приноса на кандидата в колективните 

публикации: от всички материали, представени от доц. Б. Ивков откривам 

само две публикации в съавторство. Едната публикация представлява 

колективна монография, в която приносът на кандидата е ясен, тъй като в 

нея точно са обозначени авторските текстове. За другия материал, който е 

съвместна статия, не е приложен  разделителен протокол от съавторите. В 

този случай приносът на доц. Б. Ивков се счита равнопоставен на този на 

другите съавтори и се обсъжда в смисъла на участието му по изследвания в 

статията проблем.  



4. Съдържателен анализ на научните постижения и оценка на 

научните и научно-приложните приноси: в авторската справка за 

приносите доц. Б. Ивков е посочил 7 научни приноси с научно-теоретичен 

характер и 7 с научно-приложен характер, разпределени в четири 

направления: „Социология на инвалидността“, „Социология на медицината 

и социология на здравеопазването“, „Социология на социалната политика“ 

и „Други“. Най-важните постижения на кандидата по направления са: 

❖      В направление „Социология на инвалидността“: 

- Картината на инвалидността и отношението към хората с 

инвалидност през вековете, е новаторски опит за българските 

историография и социологическа литература да се реконструира една 

цялостна панорама на инвалидността и отношението към хората с 

инвалидност през цялата история на човека. Оформянето на тази панорама 

в две основни части – ситуацията в света и конкретно в България, дава 

възможност не само да се проследят измененията в същността на 

инвалидността и отношението към хората с инвалидност през различните 

епохи, но и предоставя добра основа за сравнителни анализи (моногр. № 1) 

- научно-теоретичен принос; 

- Изследвани са същността, структурата, съдържанието, предмета и 

обекта на изследване на социология на инвалидността и аргументирано е 

доказано правото й на самостоятелно съществуване. Създадени са 

сериозни теоретични и емпирични основания за еманципацията на 

социология на инвалидността от социология на медицината. Предложена е 

дефиниция на социология на инвалидността като самостоятелна научна 

социологическа дисциплина и са определени обекта и предмета на 

социология на инвалидността, както и базовите тематични области, 

основните цели и приложни задачи. На практика с монографията 

„Социология на инвалидността“ се поставя началото на развитието на тази 



самостоятелна социологическа дисциплина (моногр. № 2) - научно-

теоретичен принос; 

- Установено и доказано е, че инвалидността сама по себе си е сложен 

социален феномен и като такъв, е генератор на множество социални 

проблеми и изисква трансдисциплинарен подход при изучаване на 

комплексните въпроси, които поражда (статии и доклади № 5) - научно-

теоретичен принос; 

- Създадена е хронологична листа (Приложение 5), в която са 

представени световни и български известни деятели в науката, изкуството 

и спорта – всички те хора с инвалидност. Подобна хронология доказва 

тезата му, 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 (моногр. № 1) - научно-приложен принос; 

- Предложен е оригинален концептуален подход, който може да служи 

като теоретико-методологична основа на анализа на инвалидността. 

Очертани са границите на социологията на инвалидността като 

самостоятелна социологическа дисциплина и нейните релации с тренда 

Disability Studies (моногр. № 2) - научно-теоретичен принос;  

- Идентифицирани са общите характеристики на хроничните 

ревматоидни и мускулно-скелетни болести от гледна точка на самите хора 

с подобни заболявания и от гл.т. на начина, по който те живеят с тези 

болести, на преживяванията и опита им с тях (статии и доклади № 11) – 

научно-приложен принос. 

❖  В направление „Социология на медицината и социология на 

здравеопазването“: 

- Установен и верифициран е фактът, че семиотиката и социология на 

знака са добър методологичен и методичен инструментариум за анализ на 

пациентски наративи и особено за разграничаване на значенията и 

смислите, които придават пациентите на определени знаци, свързани с 



тяхното здраве, в конкретния случай на медицинската диагноза. Този 

инструментариум е възможно да бъде „вграден“ в утвърдени вече 

теоретични социологически концепти и да служи за задълбочаване на 

анализите, основани на различни качествени методи (студия) - научно-

теоретичен принос; 

- Концепцията на А. Франк за „общество на ремисията“ е представена 

като системно-йерархичен проблем. Предложена е аналитична система, 

изградена чрез същностно-съдържателно интегриране на четири 

концепции за анализ на процесите на хронификация на заболеваемостта: 

теорията за еволюция на йерархични системи, концепциите за общество на 

ремисията, за медикализация на обществото и за културна хегемония на 

медицината и фармацията (статии и доклади № 16) - научно-теоретичен 

принос; 

- Изградени са аргументирани, основаващи се на представителни и 

достоверни емпирични данни, социално-демографски, статусен и здравен 

профили на социалната категория лица с инвалидност. Тези профили са 

подложени на сравнителен анализ със съответните профили на социалната 

категория лица без увреждания и са изведени величината и вида на 

социалните неравенства, в т.ч. и неравенствата в здравето между двете 

категории лица (колективна монография) - научно-приложен принос; 

- Потвърдено е, че пациентския наратив носи много голям евристичен 

заряд, както за самите пациенти, така и за ефективността на клиничната и 

терапевтичната практика. Защото той представлява своеобразен прозорец 

към света на действителното, същинското страдание и едновременно с 

това е и „начин за достъп до индивидуалните констелации на 

патологичните симптоми и техните причини“ (студия) - научно-приложен 

принос. 

 

 



❖ В направление „Социология на социалната политика“: 

- Предложена е дефиниция на понятието „житейска ситуация на 

хората с инвалидност“, като „съвкупността от условията на живот и 

възможностите за развитие, които съществуват в дадено общество“. 

Разкрити са процесите на редуциране на правата и облекченията за хората 

с инвалидност през годините на прехода чрез сравнителен анализ на 

наименованията на основни нормативни документи в сферата на 

социалната политика към хората с инвалидност, както и на дефинициите 

на основните понятия в тази област (статии и доклади № 3 и 18) - научно-

теоретичен принос;  

- Формулирани са показателите, позволяващи измерване на качеството 

на житейската ситуация на хората с инвалидност чрез количествени и 

качествени методи (статии и доклади № 18) – научно-приложен принос. 

❖  В направление „Други“: направен е добре аргументиран опит да се 

замени една терминология, с имплицитно заложена в нея стигматизираща 

същност, с друга, далеч по-неутрална терминология, т.е. вместо 

терминологията „деца със специални образователни нужди“ се предлага да 

се използва терминологията „деца със специфични образователни 

потребности“ - научно-теоретични принос. 

5. Отражение на научните публикации в нашата и чуждестранната 

литература: научните публикации на доц. Божидар Ивков предизвикват 

интерес сред академичната общност. Приложената справка за цитиранията 

е показателна в това отношение. Отбелязани са 140 точки от цитирания в 

нашата литература и чужда литература (минимални национални 

изисквания по този показател – 100 т.), от които 110 т. от цитирания в 

монографии и колективни томове с научно рецензиране и 30 т. от 

цитирания в нереферирани списания с научно рецензиране. Изключени са 

автоцитиранията. Активното участие на кандидата в организираните у нас 

и в чужбина научни изяви (конференции, семинари) на свой ред 



допринасят за популяризиране на получените от него резултати, изявените 

приноси и направените на тяхна основа препоръки за усъвършенстване на 

социалната практика в сферата на инвалидността. 

6. Критични бележки и предложения, лични впечатления: 

Критични бележки нямам. Препоръчвам на кандидата в бъдещата научно-

изследователска работа да запази своята ангажираност към откриване на 

възможностите за усъвършенстване на социалната политика в посока 

подобряване на положението на хората с инвалидност. Препоръчвам, също 

така, създаването и воденето на лекционни курсове по социология на 

инвалидността и социология на медицината, което не само би обогатило и 

повишило образователното равнище в някои важни за обществото 

специалности, но и би създало условия тези две значими социологически 

дисциплини да получат своето по-нататъшно развитие. Личните ми 

впечатления за доц. Божидар Ивков са свързани с прочита ми на негови 

статии и книги.  

Заключение  

На основание на пълното покриване на критериите, посочени в 

Правилника за приложение на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България и значимите приноси на научната дейност на 

кандидата, предлагам на почитаемите членове на Научното жури да 

гласуват положително: доц. Божидар Сашков Ивков, д.с.н. да бъде 

предложен на Научния съвет на Института по философия и социология да 

гласува той да заеме академичната длъжност „професор“ по 

професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за 

културата, научна специалност „Социология“, в споменатия институт при 

Българската академия на науките, секция „Публични политики и социални 

промени“. 

13.02.2020 г.                                  Рецензент:                 

      Варна     (проф. д-р Параскева Манчева, д.м.н.) 


