
1 
 

СТАНОВИЩЕ 

от проф. дсн Карамфил Манолов 

член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” по 

професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, 

специалност 05.11.01 Социология, обявен в Държавен вестник, бр. 89/12.11.2019 г. за 

нуждите на секция „Публични политики и социални промени“ (в областта на здравето и 

инвалидността) към Института по философия и социология при БАН  

Единствен кандидат по конкурса: доц. дсн Божидар Ивков 

 

Общо описание на представените материали 

Единствен кандидат по конкурса за заемане на академичната длъжност „професор“ 

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

социология при БАН е  доц. дсн Божидар Ивков.  

Доц. Ивков  участва в конкурса за професор с общо 24 публикации, от които: 2 

самостоятелни монографии, 1 колективна монография,  1 студия и 20 статии, които не 

повтарят представените за придобиване на академичната длъжност „доцент“. Студията и 

всички статии на кандидата са публикувани в списания с научно рецензиране или в 

редактирани колективни томове. Една от статиите е публикувана на английски и една на 

руски език (в Русия), което свидетелства за стремежа на автора към популяризиране на 

своята работа и научна видимост не само у нас, но и в чужбина.  

Трудовият стаж и опит на кандидата е в областта на конкурса, а от приложената 

справка се вижда, че са напълно покрити и минималните национални изисквания към 

научната, преподавателската и/или художественотворческата и спортната дейност на 

кандидатите за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално 

направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата. 

 

Обща характеристика на научната, научно-приложната и педагогическата 

дейност на кандидата. 

Научната дейност на доц. Ивков е центрирана около един основен изследователски 

проблем – това е инвалидността и проблемите на хората с увреждания. Ивалидността е 

призмата, през която се интерпретират различни въпроси от сферата на социологията, 
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медицината, философията, медицинската антропология, етиката и дори семиотиката, 

научни дисциплини, които очертават рамката на неговите изследователски интереси и 

научни търсения. Всичко това, от една страна, е свидетелство за многоаспектност на 

анализа и многопластовост на получените резултати, което е предпоставка за научна 

коректност, а от друга страна е показател за широка научна компетентност на автора в 

изследваната проблематика, в която той е успял да формулира и собствени авторски 

приноси. 

Доц. Божидар Ивков демонстрира и сериозна активност като участник в различни 

научни форуми, на които представя своите изследователски резултати – той е участвал с 

доклади в 6 международни научни форума – един в Ниш, Сърбия, един в Самара, Русия и 

4 в България и в 26 национални научни форума (голяма част от които с международно 

участие).  

В цялостната научна дейност на кандидата се удържа баланс между теоретична и 

научно-приложна дейност. Доц. Ивков е участник в 4 научноизследователски проекта с 

външно финансиране, на един от които е бил и ръководител -  2 проекта с финансиране от 

ФНИ към МОН и два проекта с финансиране от Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” чрез Националното сдружение на работодателите на хора с 

увреждания. Божидар Ивков има опит и като експерт към МТСП и Националното 

сдружение на работодателите на хора с увреждания, за които е изготвял експертни 

анализи по проблеми на потребностите на хората с увреждания, социалната политика в 

областта на инвалидността, трудовата заетост на инвалидите, равнопоставеността и 

дискриминацията на хората с увреждания. Той е редактор и съставител на два колективни 

сборника и съавтор на 6 справочни издания – наръчници, съдържащи информация за 

различни заболявания и за предоставяни социални услуги за хора с увреждания. Доц. 

Ивков има също така издадени 6 книги, които могат да бъдат отнесени към жанра научно-

популярна литература, 9 превода на статии от руски език, някои от които за сп. 

Философски алтернативи,  2 превода на статии от полски език и 2 от английски език, 

което е показател на многостранността на неговите интереси и дейности. Той е втори 

мандат член на НС на ИФС. 

 

Учебната дейност на кандидата 
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Научната и научно-приложната дейност на кандидата се допълва успешно от 

учебната и преподавателска дейност. Доц. Ивков е чел лекционен курс на тема „Социална 

работа с лица с увреждания“ във ВТУ „Св. Кирил и Методий“ през периода 2008-2010 г. 

Той е бил и научен ръководител на един докторант - Красимир Брайков, успешно защитил 

през 2018 г. дисертационен труд на тема: „Дефицити при децата, напускащи социалните 

институции“ в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. 

 

Научни постижения и приноси на кандидата 

В научната работа на доц. Божидар Ивков доминират няколко основни теми, тясно 

свързани помежду си, произтичащи една от друга и преминаващи една в друга. Темата за 

инвалидността е тази, която преминава като червена нишка през цялото научно 

творчество на доц. Ивков през годините. Показател за развитието на неговите идеи в тази 

област и научната зрялост, до която достигат, е фактът, че тръгвайки от изследването на 

инвалидността в контекста на социалните бариери пред инвалидите (в рамките на 

дисертацията за придобиване на научната и образователна степен доктор през 2003 г.) в 

крайна сметка той достига до разработването на една цялостна социологическа теория за 

инвалидността (2019 г.), обосновавайки правото на съществуване на социологията на 

инвалидността като самостоятелна социологическа дисциплина, различна както от 

социология на медицината, така и от Disability Studies, със собствено  предметно 

изследователско поле. 

Другата основна тема в научните изследвания на доц. Ивков, която пряко 

произтича от тази за инвалидността, е темата за здравето и неравенствата в здравето 

като източник на социално-икономическо разделение, маргинализация и социално 

изключване на хората с увреждания. Тази тема е декомпозирана до поредица от конкретни 

проблеми, на които са посветени множество статии на Божидар Ивков, както и 

колективната монография, в която той участва, а именно: здраве и качество на живот, 

трудова заетост и жизнено равнище на инвалидите, заетост и безработица на инвалидите, 

физическата среда като фактор, конституиращ социално изключване на хората с 

увреждания. В тази връзка са и някои собствени приноси на доц. Ивков, свързани с 

разработената от него нова методика за регистрация и измерване на реално направените 
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плащания „от джоба“ за здраве от страна на българските домакинства и въведеното 

понятие „здравни неравенства“. 

Третата основна тема в творчеството на Божидар Ивков е свързана с проблеми на 

ивалидността и хората с инвалидност, разгледани през призмата на семиотиката. 

Семиотиката и социологията на знака се интерпретират от него като подходящ 

методологически инструментариум за анализ на пациентски наративи и за разграничаване 

на значенията и смислите, които пациентите придават на определени знаци, свързани с 

тяхното здраве и по-конкретно на медицинската диагноза. В тази връзка е и един от 

основните приноси на доц. Ивков - разработеният от него нов качествен метод, който той 

нарича „биографичен микронаратив“ и който предвижда използването на биографичното 

интервю като възможност чрез личната история на човека да се разкрива и реконструира 

социално-историческия контекст, в който живеят хората с инвалидност. В това научно 

поле е и един друг принос на Божидар Ивков, отнасящ се до начините на конструиране на 

значенията на термините „специален/специални“ и „специфичен/специфични“ и 

аргументираната необходимост от замяна на понятието „специален“ със „специфичен“ по 

отношение на образователните потребности на деца с увреждания, т.е. да се говори за 

специфични образователни потребности  на децата с увреждания, което би редуцирало в 

голяма степен етикетизиращия или дори стигматизиращ смисъл на използваното в 

момента понятие „специални образователни потребности“. 

Разгледаните три основни теми в творчеството на Божидар Ивков, разгръщайки се,  

съвсем логично водят до четвъртата основна тема – социални политики в сферата на 

инвалидността. Основният принос тук се изразява в утвърждаването на тезата, че през 

последните 30 години политическият дискурс в областта на инвалидността и социалната 

политика за хората с инвалидност все повече се превръща в „делюзивен“, който използва 

изпразнена от съдържание реторика, а реалността всъщност е свързана с намаляване на 

правата и облекченията за хората с инвалидност. Във връзка с това са направени 

конкретни предложения за промени в публични политики в сферата на здравеопазването. 

Актуалността, и дори може да се каже злободневността, на изследваните теми и 

проблеми в публикациите на доц. Божидар Ивков позволява те да бъдат използвани за 

широки образователни и информационни цели, което подчертава практическата 

значимост и полезност на неговите научни търсения. Като цяло темата за здравето и 
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инвалидността е тема, която е обект на интерес както за академични изследователи, така и 

за хора, занимаващи се с разработването на политики, така и за една пределно широка 

аудитория, което е безспорно свидетелство за това, че научните изследвания на доц. Ивков 

не са самоцелни, а имат конкретна практическа приложимост и отговарят на специфични 

съвременни потребности. 

В справката за приносите на кандидата направените от него научни приноси са 

коректно формулирани и реално отразени. 

 

При колективните публикации – определяне на приноса на кандидата 

В колективните разработки текстовете на доц. Божидар Ивков са отграничени със 

собственото му име.  

 

Отражение на научните публикации на кандидата в нашата и чуждестранната 

литература 

Справката за цитиранията на доц. Божидар Ивков е доказателство за неговата 

видимост и представеност като изследовател в научното пространство – трудовете на доц. 

Ивков  са цитирани 121 пъти, от които 103 са цитирания в монографии, студии и статии, а 

18 са цитирания в дисертации. 

  

Критични бележки по представените трудове 

Бих казал, че имам не толкова критични бележки по същество, колкото по-скоро 

една препоръка във връзка с бъдещите изследвания на кандидата – да се опита да увеличи 

публикациите си в чужбина, за да постигне по-добра видимост и представеност в 

международното научно пространство. 

 

Лични впечатления за кандидата 

Познавам доц. Божидар Ивков от съвместната ни работа в ИФС, БАН. Имам 

впечатления от него като сериозен, добросъвестен и отговорен изследовател и като силно 

ангажиран човек. 
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Заключение 

Въз основа на всичко казано до тук, смятам, че Божидар Ивков  напълно покрива 

минималните национални изискания за заемане на академичната длъжност „професор“, 

изразявам убеждението си, че той заслужава да бъде избран на тази длъжност и 

предлагам на уважаемия Научен съвет на ИФС да подкрепи неговия избор. 

 

 

12.02.2020 г.   Проф. д.с.н Карамфил Манолов 


