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СТАНОВИЩЕ 

От проф. дсн Духомир Минев 

на материалите, представени за участие в конкурс 

за заемане на академичната длъжност ‘професор’ 

в Института по философия и социология, 

за нуждите на секция "Публични политики и социални промени", 

 

За участие в конкурса за професор по специалност „Социология“, обнародван в ДВ 

бр.89/12.11.2019 г.,  е подал документи Божидар Ивков и е единствен кандидат. 

1. Общо описание на представените материали – дисертации, монографии, 

учебници, свидетелства и патенти, статии и доклади (класификация по тематика или 

друг признак и редуциране поради съвпадение и др.). Публикации преди и след 

получаване на научна степен; 

За конкурса са представени: една специално публикувана монография „Инвалидност и 

отношение към хората с инвалидност през вековете“; друга публикувана монография 

„Социология на инвалидността“ на базата на защитен дисертационен труд за „доктор на 

социологическите науки“, колективна монография „Разходи за здраве от джоба и неравенства в 

здравето в България“, в която кандидатът е автор на 3 глави и в други две е съавтор. Освен това 

са представени 1 студия и 20 статии. 

2. Обща характеристика на научната, научно-приложната и педагогическата 

дейност на кандидата; коя от тях доминира; 

 

Представената от кандидата справка – по данни на НАЦИД - показва, че той надвишава  

значително националните минимални изисквания за заемане на длъжността професор. Това 

надвишаване е постигнато главно чрез представените публикации и чрез следните дейности: 

Ръководство на национален научен  проект; Ръководство на успешно защитил докторант; 

Цитирания  в нереферирани списания, в монографии и колективни томове с научно 

рецензиране.  

Най-голям брой точки е постигнат чрез посочените публикации на кандидата. На второ място 

по брой са точките получени за цитирания на трудове на Божидар Ивков. 

Според мен, посочените формални количествени оценки се нуждаят от известна, макар и 

незначителна корекция.  

Въпросът е в това, че две от статиите посочени в справката от НАЦИД съвпадат със статии, 

които кандидатът е представил за придобиване на научната степен „Доктор на науките” и 
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следователно би трябвало да се отстранят. Това са статиите с пореден номер в списъка 7.5 и 7.8 

– съответно озаглавени „Различия и неравенства в здравето при лицата с различна степен на 

увреждания”. В: Социална медицина, брой 2 от 2018 г. и „Различия и неравенства в здравето 

при лицата със и лицата без увреждания. В: Социална медицина, брой 4, 2017  

Отстраняването на двете статии намалява с 20 общия брой точки и сумата от точки по 

показателите от 4-10. Но трябва да подчертая изрично – намаляването на постигнатите от 

кандидата точки с 20 не променя съществено данните за покриването на минималните 

изисквания. Общия брой постигнати точки остава по-висок от общия брой на минимално 

изискваните, както и общият брой точки по показатели 4-10 остава отчетливо по-висок от 

изискваните по тези показатели.  

Аналогична корекция е направена и в списъка на представените за рецензиране статии. В този 

списък три от статиите съвпадат със статии, представени за придобиване на степента Доктор на 

науките. Две от тях са посочените по-горе, а третата е статията: „Разходи за здраве от джоба на 

домакинствата в България за болнично лечение” в съавторство с Попиванов, Тонева и 

Драганов.  

3. Учебна дейност на кандидата от началото на кариерата му: лекции, упражнения, 

написване на учебници и учебни помагала, ръководството докторанти, специализанти и 

дипломанти; 

 

Посочената по-горе структура на дейностите, чрез които кандидатът покрива минимално 

изискваните точки за длъжността професор, показва, че в неговата работа силно преобладават 

научната и научно-приложната дейност, респективно – съответните публикации. Учебната му 

дейност се състои главно от курс лекции, които са четени във Великотърновския университет, 

ръководството на един успешно защитил докторант в Шуменския университет и съ-

ръководство на един чуждестранен докторант в Института по философия и социология, който 

вече е завършил основната работата по дисертацията си и му предстои защита. .   

4. Съдържателен анализ на научните постижения на кандидата, ясна 

характеристика на научните приноси: новост за науката (нови теории, хипотези, методи и 

др.); обогатяване на съществуващи знания; приложение на научни постижения в 

практиката и реализиран икономически ефект;  

 

Според мен представената от кандидата справка за научните приноси, наистина съдържа 

значими постижения, както в теоретичен план, така и като научно приложни постижения. От 

тях специално бих подчертал няколко резултата, които ми се струват особено значими – имам 

предвид тяхната социална и социално политическа значимост.   

1. На първо място бих посочил, че цялостната му работа и съответните публикации са 

поставили основите и са създали компонентите на една социологическа субдисциплина : 

Социология на инвалидността”.  

2. Друго важно постижение са резултатите от изследването на преките разходи за здраве на 

домакинствата на лица с увреждания. Самото идентифициране на проблема за преките 

домакински разходи (разходите от джоба) за здраве има огромна социална значимост, поради 

три причини. Първата е, че проблема се пренебрегва от изследователите и институциите в 
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България. А натоварването на домакинствата с такива разходи наистина е голямо – най-

голямото в ЕС, както показаха данни, (мисля че на Евростат) , които бяха публикувани 

приблизително една година след изследването на Божидар Ивков и другите му колеги. Втората 

причина за високата социалната значимост на високото натоварване на домакинствата с преки 

разходи за здраве е, че България е страната с най-ниски доходи в ЕС. И третата причина, е че 

привличането на вниманието към високото натоварване на домакинствата с преки разходи за 

здравни грижи показва дълбоката несъстоятелност на модела на здравеопазване у нас и лошата 

нормативна рамка чрез която моделът е конструиран и се прилага. Други факти също 

потвърждават това – например огромната корупция в системата и първото място на страната в 

ЕС по смъртност, която е предотвратима.  

Изследването на Божидар Ивков и колегите му показва, че натовареността на бюджетите на 

домакинствата на лица с увреждания с разходи за здраве от джоба е още по-висока от твърде 

високата средна натовареност на българските домакинства. С други думи, онези които се 

нуждаят от особена подкрепа и грижи са в най-лошо състояние.  

3. Заслужава да се спомене изрично и дефиницията за „житейска ситуация на хората с 

инвалидност“, като „съвкупността от условията на живот и възможностите за развитие, на 

инвалидите, които съществуват в дадено общество“. Самото понятие за житейска ситуация ми 

харесва защото ми се струва, че напомня за известната представа за „капабилити” на А. Сен. 

Несъмнено използването и прилагането на тази представа в едно конкретно проблемно поле, 

заслужава признание. То е позволило да се изследват 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.  

4. Несъмнено трябва да се изтъкне и очертаната от автора картина на инвалидността и 

отношението към хората с инвалидност през вековете. Съгласен съм, че това е новаторски опит 

за българските историография и социологическа литература да се реконструира отношението 

към хората с инвалидност през човешката история. Изследването 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) 

 

5. При колективни публикации – определяне на приноса на кандидата;  

 

Всички посочени приноси включително и онези които специално подчертах принадлежат 

единствено на кандидата и са публикувани или в самостоятелни публикации или в 

разработените от него части на колективните публикации.  

6. Отражение на научните публикации на кандидата в нашата и чуждестранната 

литература (по негови данни). Числови показатели (брой цитати, импакт фактори). Вид 

на цитатите, (когато последните не са само споменаване в литературния списък, в 
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интерес на кандидата е да представи ксерокопия на цитатите, за да се прецени характерът 

им); 

 

Кандидатът е представил достатъчен 16 броя цитирания, чрез които е постигнал точки над 

изисквания минимум. От общия брой 11 са цитирания в монографии и колективни томове с 

научно рецензиране и 5 са цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно 

рецензиране. 

7. Критични бележки на рецензента по представените трудове, включително и по 

литературната осведоменост на кандидата; 

Нямам критични бележки 

8. Лични впечатления на рецензента за кандидата и други данни, непосочени в 

предхождащите точки; 

Личните ми впечатления са, че кандидатът Божидар Ивков притежава високи 

професионални качества, а полаганите дългогодишни и плодотворни усилия са създали 

впечатляващи научни резултати.   

9. Мотивирано и ясно формулирано заключение. 

Давам висока оценка на професионалните качества и  работа на доц. дсн Божидар 

Ивков и предлагам на уважаемото научно жури единодушно да потвърди кандидатурата на Б. 

Ивков за „професор” в Института по философия и социология по „публични политики и 

социални промени”. 

 

 

Гр. София, 02.2020 

Подпис: ……………………. 

(Д. Минев) 


