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Р Е Ц Е Н З И Я 

от доц. д-р Здравка Тонева, Д.М. 

член на Научно жури, съгласно заповед РД-09-770 от 18.12.2019 г. 

относно 

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 

 

1. Кратка информация за кандидатите в конкурса 

За обявената академична длъжност в законоустановения срок има подадени 

документи само от един кандидат. Техническата комисия по проверка редовността на 

документите го е допуснала до участие в конкурса. Този кандидат е дсн Божидар Ивков, 

доцент в секция „Публични политики и социални промени“ към Института по философия 

и социология – БАН. Приложените от кандидата изискуеми справки показват, че доц. 

Ивков отговаря на минималните национални изисквания за заемане на обявената в 

конкурса длъжност. 

Дсн Божидар Ивков е роден на 18.07.1956 г. Завършил е социология в СУ 

„Климент Охридски“ през 1983 г. Професионалният му път започва като заводски 

социолог, където той работи в продължение на четири години. През 1992 г. e избран за 

председател на Съюза на инвалидите в България. Тази длъжност той заема до 1998 г. 

Защитава докторска дисертация на тема „Инвалидност и социални бариери (житейски 

стаж и социални бариери пред инвалидите)“ в Института по социология при БАН през 

2003 г., където работи от 2004 г. и се хабилитира през 2008 г. С дисертационен труд 

„Социология на инвалидността. Исторически корени, обект, предмет и структура на 
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социологическата дисциплина“ той придобива през 2019 г. научната степен „Доктор на 

социологическите науки“. Владее руски и полски езици и ползва английски. 

2. Общо описание на представените материали 

В конкурса доц. дсн Божидар Ивков участва общо с 24 научни публикации, от 

които две монографии, част от една колективна монография, една студия и 20 статии в 

списания и сборници, една от които в съавторство. Преобладаващата част от 

публикациите – 18 – са на български език. Една статия е на английски език в българско 

издание. На руски език в чуждестранно издание е друга статия. Прави впечатление 

широкият тематичен обхват на представените за оценка публикации, като тук се включват 

социология на инвалидността, социология на медицината и здравеопазването, социология 

на социалната политика. Успоредно с това доц. Ивков обръща изследователското си 

внимание и към социологическите проблеми, произтичащи от съвременното развитие на 

науката и технологиите – нтернет, невроeтиката и невросоциологията. 

Приложените справки показват, че сред представените за оценяване в конкурса 

научни публикации не се установяват такива, с които доц. дсн Б. Ивков е участвал при 

хабилитацията си, както и за придобиване на научните степени „доктор“ и „доктор на 

науките“. 

3. Определяне приноса на кандидата при колективните публикации 

Две съвместни публикации (една монография и една съавторска статия в 

българско списание) са представени за оценяване. В колективната монография, посветена 

на два изключително актуални проблеми в съвременното здравеопазване не само в 

България, но и във всички страни с обществена форма на организация на тази система – 

разходите за здраве от джоба и неравенствата в здравето, кандидатът участва с три 

самостоятелни глави и две глави в съавторство. Това дава основание изводите и 

приносите на доц. дсн Б. Ивков да бъдат оценени по достойнство. Колективната статия, в 

която аз съм един от тримата съавтори, няма такова ясно разграничаване, поради самата 

специфика на изследвания и анализиран проблем, както и на равностойния принос на 

всеки един от съавторите. 
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4. Обща характеристика на научната и научно-приложната дейност на 

кандидата.  

Определено силна страна, а вероятно и предпочитана от него в научната дейност 

на доц. Ивков, е изследователската работа. Тук обаче, трябва да се отбележи, че в тази 

дейност той е воден преди всичко от ясно изразено желание да опознае изучаваните 

явления и процеси, да вникне в тяхната същност и развитие, да верифицира и ясно да 

структурира съставящите ги елементи, след което да ги подложи на безпристрастен 

анализ. 

Този избран от него подход в научноизследователската му работа несъмнено е 

много по-силно натоварващ в сравнение с една наукоподобна игра със статистически и 

емпирични данни. Именно това е допринесло през не особено продължителния времеви 

период на неговото пребиваване в Института по философия и социология (около 15 г.) той 

да публикува общо 93 научни публикации, от които 4 самостоятелни и 3 колективни 

монографии, 7 книги, 11 студии и 23 статии в научни списания. Останалите 45 

публикации са статии в сборници от конференции и тематични сборници. Има и 7 

справочни пособия (наръчници). Висока оценка заслужава и работата му като 

ръководител на няколко научни проекта с външно финансиране. При последния такъв 

проект, финансиран от Фонд "Научни изследвания", за първи път у нас бяха изследвани 

разходите за здраве от джоба на българските граждани и неравенствата в здравето. 

Характерна черта на научноизследователската работа на доц. Ивков е и умението 

му да прехвърля мостове между на пръв поглед нямащи нищо общо помежду си научни 

дисциплини и субдисциплини. Не по-малко важно в случая е това, че той успява да стигне 

до онова базисно ниво на общ начален генезис, което му дава основание да прехвърля 

мост към различията и спецификата на изследваните от него нови научни полета. 

Прави впечатление богатството от литературни източници, които той използва 

при реализиране на изследователската си работа и публикационната си активност. Тази 

компетентност, фактологична осведоменост, критичен анализ и синтез на постиженията 

на десетки учени преди него говорят недвусмислено както за завидна научна критичност, 

така и за научната етика на доц. Ивков, която се е превърнала в негова същностна черта. 

Друга положителна черта, която се наблюдава в трудовете на кандидата, е тяхната 

четивност. Посветени, в преобладаващата си част, на наболели актуални социално 
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значими проблеми, неговите публикации са далеч от „висок“ псевдонаучен стил, от 

схоластичност и от пренебрежително отношение към редовия читател, като при това носят 

белезите на креативност и евристична мисъл. 

Доц. Ивков се отличава и с ярко изразеното си желание и публицистично умение. 

Авторитетен блогър, разпространяващ научни знания и влизащ в полемика без да се 

подчинява на примамливи изисквания за политическа коректност, е същностна черта на 

заеманата от него активна гражданска позиция. 

Не мога да не отбележа и това, че в продължение на шест години той е бил 

председател на Съюза на инвалидите в България. Именно в този период и в резултат на 

упоритата му работа за нормативно регулиране на статута, придобивките и трудовата 

реализация на остатъчната трудоспособност и социална интеграция на инвалидизираните 

лица е разработен и Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на 

инвалидите (декември 1995 г.). 

Доц. Ивков демонстрира и изразено чувство за научна тактичност, същевременно 

спазвайки принципите и изискванията за доброжелателна критичност в своята научно-

приложна и експертна дейност. Член е на редколегията на списание „Социология и 

икономика“ и на Научния съвет на ИФС-БАН. 

 

5. Научно-педагогическа дейност 

Кандидатът е водил магистърски курс лекции по „Социална работа с лица с 

увреждания“ във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ през периода 

2008 – 2010 г. Бил е научен ръководител на един докторант (Красимир Брайков), успешно 

защитил дисертация, а в момента е един от двамата научни ръководители на италианския 

докторант на свободна подготовка Стефано Кобело в ИФС-БАН. 

6. Съдържателен анализ на научните постижения на кандидата 

Акцентът в анализа на постиженията в научноизследователската работа на 

кандидата естествено е доминиран от формулираните от самия него приносни моменти 

както с научно-теоретичен, така и с научно-приложен характер. Сред тях, разбира се, се 

открояват двете монографии, поставени на първо и второ място в предложената от него 

авторска справка. Предполагам, че членовете на уважаемото жури ще се присъединят към 
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оценката ми, че монографията „Социология на инвалидността“ представлява неоспоримо 

върхово постижение на българската социологическа мисъл в наши дни. Това си 

становище мога да подкрепя със следните аргументи: 1) Направено е ясно и детайлно 

разграничение между „социология на инвалидността“ като самостоятелна социологическа 

дисциплина и „disability studies“ като научно поле на изследване на инвалидността. 

Подкрепям тезата на автора, че социология на инвалидността може да се разглежда като 

съставна част на това изследователско поле, но е самостоятелна, отделна научна 

социологическа дисциплина. 2) Научно, а и етично постижение е ясното очертаване на 

границите на тази нова относително самостоятелна дисциплина, без да се проявяват 

каквито и да е апетити за „териториална научна агресия“. 

Искам да обърна внимание и върху още един проблем, който кандидатът 

анализира и аргументира детайлно. Това е проблемът за социалните бариери, като в 

случая той поставя акцент върху символните бариери и влиянието им върху различни 

сфери от живота на хората с инвалидност. Проблемът „социални бариери“ е във фокуса на 

внимание на доц. Ивков още от най-ранните му публикации, включително в дипломната 

му работа (1982 г.) и в дисертационния му труд за придобиване на научна и образователна 

степен „доктор по социология“ (2008 г.). Не мога да не отбележа израстването на доц. 

Ивков по пътя към разширяване и задълбочаване на изследователските му интереси, към 

превръщането му в аналитичен, ерудиран и високо специализиран учен. 

Присъщото на кандидата умение да прехвърля мостове между отделни, 

относително самостоятелни научни дисциплини и неговата ерудираност в редица 

„гранични“ за социологията и медицината области му дава възможност и основание да 

анализира и с хирургическа точност да сепарира за първи път в научната ни литература 

задълбочено т. нар. медицински (биомеханичен) модел на болестта от медицинския модел 

на инвалидността. Именно тази точност и прецизност му дава основание да предложи и 

аргументира нов биопсихологосоциален модел. Авторът защитава правото, а и 

основанията за въвеждане на този нов, както за социологията, така и медицината, 

теоретичен модел. Негова основна характеристика е изучаване на тясната 

взаимозависимост между преживяваните от хората с инвалидност трудности и 

спецификата на влиянията на средата, в която живеят. 
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Първата монография, посочена от доц. Ивков в списъка на публикации, наистина 

смислово и логически предшества разглежданата до тук. За първи път в българската 

литература се появява анализ на еволюцията на проблем, посочващ разнопосочните 

страни и многопластовата същност на явление, носещо колкото личностен, толкова и 

групово и общностен характер. В същото време авторът подчертава и извежда на преден 

план неговата социална същност и значимост. Целият труд е пропит с историчност и 

сравнимост, което разширява обхвата и значимостта му. Това дава основание на автора да 

направи актуалния и днес извод, че „през цялата история на човечеството хората с 

инвалидност са били третирани по различен, най-често негативен начин …, 

несъответстващ на съществуващите за дадения момент социални норми“. 

Определено може да се твърди приносния характер на монографията „Разходи за 

здраве от джоба и неравенства в здравето“. Приносът на доц. Ивков в случая може да се 

търси в две направления. От една страна успешното му справяне с ръководството на 

подобна научно-изследователска задача, изпълнявана от многоброен научен колектив (9 

човека). От друга страна в оригиналния му подход и анализ на неравенствата в здравето, 

породени и отразяващи се върху различните групи и категории в обществото. 

Доц. Ивков проявява и определен успешен научен интерес към разработване и 

верифициране на нови изследователски методи в областта на качествените 

социологически изследвания (студия 1). Приложеният и лансиран от него анализ на 

микронаратива (вкл. биографични) (статии и доклади 7) е резултат на няколко годишна 

верификация на проблем, който връща постъпателно назад във времето изследваното 

лице, събуждайки „зрънцата“ спомени, просъществували като базови и неотвратими 

проблеми в живота му. 

 

7. Отражение на научните публикации на кандидата в нашата и 

чуждестранната литература 

Кандидатът участва в конкурса със 124 цитирания на своите публикации. 106 от 

тях са в научни монографии, статии и студии и политически документи. 18 цитирания има 

в дисертационните трудове. 

 

8. Критични бележки и препоръки 
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На фона на изцяло положителната ми оценка за качествата на доц. Ивков като 

учен и като ръководител на научни колективи, не мога да не отбележа някои моменти в 

неговите публикации, които са източник на въпроси. 

1. Във всички свои научни публикации доц. Ивков използва термините 

инвалидност и/ или хора с инвалидност. Само в една от тях говори за „лицата с 

и лицата без увреждания“ „12“. В своите последващи публикации той самият 

категорично и аргументирано се дистанцира от тази използвана терминология. 

Въпросът ми е каква е причината/ причините довели до това? 

2. По принцип анализите, направени в Сборник статии … (№ 17), са 

основателни. Струва ми се обаче, че такива 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. А, по мое мнение, допринасят за изтичане в 

чужбина на хиляди медици от всички образователни степени. Защото е 

недопустимо поставянето на епитети именно от учен, който се бори с подобно 

явление. 

3. Категорично не съм съгласна с определението за „медицината като социална 

институция“. Медицината е наука, би могла да се определи като комплекс от 

науки. Тя е изкуство и занаят в най-добрия смисъл на това понятие, но тя не 

може да бъде „социална институция“. Здравеопазването наистина е и винаги е 

било институция, здравните заведения (за профилактична, спешна, 

доболнична и болнична помощ и др. под.) също, но да се твърди, че 

медицината е институция, според мен, е погрешно. 

Направените критични бележки в никакъв случай не намаляват стойността на 

представените за оценка научни трудове от доц. Ивков. Те по-скоро носят 

дискусионен характер. 

 

9. Лични впечатления от кандидата 
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Познавам доц. Ивков от 37 години. За този период съм имала възможността да 

опозная твърде добре този вечно търсещ, неимоверно упорит, неподдаващ се на реалните 

физически ограничения човек, който с невероятно чувство за хумор се надсмива над тях. 

Високата му ерудираност и вечно търсещият му дух, съпроводени с вродена 

дипломатичност му дават възможност да влиза в сериозни и разгорещени дискусии. При 

това той успява да спазва границата на чуждото лично пространство с необходимата 

етичност и признаване на правото на другия на собствено мнение. Доц. Ивков е признат, 

авторитетен учен, чиято научна продукция прави чест на всеки институт или университет. 

Той с право би могъл да бъде наречен социолог, отварящ врати към нови изследователски 

полета. 

10. Мотивирано заключение 

Всичко казано до тук с основание ми дава правото напълно убедено да дам висока 

положителна оценка на трудовете на доц. Ивков. Не по-малко убедено оценявам и 

широката му популяризаторска, експертна и преподавателска работа. Категорично 

подкрепям избирането му на академична длъжност „професор“ в професионално 

направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата“ към секция „Публична 

политика и социални промени“ на ИФС – БАН. Горещо препоръчвам и на останалите 

членове на уважаемото Научно жури да гласуват положително, а на членовете на Научния 

съвет на ИФС – БАН да предприемат необходимите финализиращи стъпки. 

 

12.02.2020 г. Подпис: 

 Доц. Д-р Здравка Тонева, ДМ 

 

 

 


