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СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Мария Димитрова Желязкова 

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 

Научните интереси на доц. дсн Божидар Ивков са в областта на инвалидността, 

здравеопазването, публичните политики и социалното включване на хората с 

увреждания.  

Кандидатът е представил следните материали за конкурса: 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 самостоятелен автор на 3 глави и в други две участва в съавторство, една 

студия, деветнадесет статии и един доклад. В представените от кандидата списъци на 

публикации и резюмета за научната степен „доктор на социологическите науки“ и 

научната длъжност „професор“ три от статиите се дублират, затова тук ги редуцирам.  

Всички рецензирани по конкурса публикации - монографията, главите в 

колективната монография, студията, 16те статии и доклада са ясно свързани с научните 

интереси на кандидата и се отнасят към социология на инвалидността. Заедно с това те 

имат връзка в различна степен със социология на медицината, социология на 

здравеопазването, социология на публичните политики, философия на медицината, 

медицинска антропология, етика, естетика, невросоциология, невроетика и др. 

Представените публикации, независимо от редуцирането, категорично 

надхвърлят точките, изисквани за покриване на минималните критерии. 

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

кандидата; коя от тях доминира; 

Доц. дсн Божидар Ивков е водещ учен в България по проблемите на 

инвалидността и хората с увреждания. Неговата основна дейност е научно-

изследователска. Анализите на доц. Ивков допринасят съществено за развитието на 

социологията на инвалидността у нас, както и на свързаните с нея области. 
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Същевременно, дейността му се характеризира с научно-приложни приноси, тъй като 

имплицитно включва разработването на приложни аналитични материали  и 

експертизи.  

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

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

и дипломанти; 

Божидар Ивков е преподавал „Социална работа с лица с увреждания” /2008-2010 

г. ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“/. Той е канен лектор в различни школи и форуми, 

свързани с проблемите на хората с увреждания. Ръководител е на един успешно 

защитил докторант на тема: „Дефицити при децата, напускащи социалните 

институции“ и е съ-ръководител на чуждестранен докторант в България, чиято защита 

на тема „Включващо образование за деца с увреждания“ предстои.  

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; 

 Научно-изследователската дейност на доц. Ивков допринася за конституиране и 

развитие на социологията на инвалидността у нас. За по-широко и по-задълбочено 

научно разглеждане на проблемите на хората с увреждания съществено допринасят 

всички разглеждани тук публикации: 

 По-конкретно, монографията прави задълбочен преглед на историческото 

развитие на отношението към хората с увреждания както в света, така и в България; 

колективната монография обсъжда важни измерения на „разходите от джоба“ за 

здравеопазване в страната, вкл. и на домакинства с хора с увреждания; статиите и 

докладът обхващат широк спектър от теми, фокусирани около анализи на: а/ 

публичните политики в областта, нормативната рамка и /не/ефективността на системата 

при финансиране на социални услуги за хора с увреждания; б/ рисковете от 

превръщане на медицината и здравеопазването в системи за социален контрол и израз 

на корпоративни интереси; в/ социално-икономическото разслоение и социалните 

неравенства в здравето; г/ маргинализацията и социалното изключване на хората с 

увреждания на 65 и повече години, както и причините за „цифровото изключване“ на 

възрастните хора.  

 Заедно с научното анализиране на различни проблеми, кандидатът допринася за 

разширяване на научните знания у нас чрез представяне на слабо известни научни 

дисциплини като невроетика и невросоциология, както и на развитието на 

медицинската антропологията в САЩ и Русия.  

 Наред с използването на количествени статистически методи в някои 

публикации и изследвания, други публикации на кандидата обосновават 
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необходимостта от използване на качествени методи и по специално на „биографичния 

микронаратив“ и значението на конфликта на интерпретации. 

 Кандидатът ясно е очертал своите приноси по отношение на монографията, 

колективната монография, студията и някои /5/ от статиите. Според мен, основните 

приноси на доц. Б. Ивков могат да бъдат обобщени като: 

- Научно-теоретични: Целенасочена и последователна работа за концептуално 

избистряне, разработване на понятиен апарат, балансиране на методи, 

исторически преглед и основни тематични полета в рамките на дисциплината 

„социология на инвалидността“. Смятам че за това допринася цялостната 

научно-изследователска дейност на доц. дсн Б. Ивков, а не само публикуваната 

монография „Социология на инвалидността“ на базата на защитен 

дисертационен труд за „доктор на социологическите науки“. 

- Научно-приложни: Взаимната обвързаност на теоретични с научно практически 

резултати. Във всяка от разглежданите публикации заедно с обогатяването на 

теорията могат да бъдат проследени и препоръки, които да се използват за 

подобряване на публичните политики по отношение на инвалидността и 

здравеопазването.  

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

 Почти всички разглеждани публикации са самостоятелно разработени от 

кандидата. Има само една колективна монография, в която три глави са разработени от 

кандидата самостоятелно, а други две са в съавторство. Струва ми се важно да се 

подчертае, че тази колективна монография е разработена по проект с ръководител Б. 

Ивков.  

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 

интерес на кандидата е да представи ксерокопия на цитатите, за да се прецени 

характерът им); 

Като водещ учен в социология на инвалидността, Божидар Ивков е широко 

цитиран в различни научни материали, свързани с проблемите, които разглежда. Той 

също така е канен като експерт в разработването на различни експертизи.  

Представените от кандидата цитирания за покриване на минималните 

изисквания за професор надхвърлят нормативните изисквания и са ясно разграничени в 

съответствие със ЗРАСРБ, Правилника към него и Правилника на БАН за различните 

степени и длъжности.  

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

литературната осведоменост на кандидата; 
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Надявам се, че Божидар Ивков ще продължи интензивната си работа в областта 

на социология на инвалидността, вкл. и във връзка със защитаваната от него теза „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.“  

Струва ми се интересно, също така, да се продължи научно-изследователската 

работа по кооперациите на хора с увреждания, в частност и във връзка с наскоро 

приетия у нас закон за социалните предприятия, според който посочените кооперации 

би трябвало да бъдат стимулирани.  

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

предхождащите точки; 

Смятам че Божидар Ивков е сериозен учен, искрено отдаден на научно-

изследователската си дейност, търсещ изследовател, способен критично да анализира 

както научни резултати, вкл. и собствени, така и политически практики. Заедно с това, 

той добре работи в научни екипи, вкл. и като ръководител на проекти.  

Работата му в секция „Публични политики и социални промени“ очертава 

негови основни характеристики: колега, на който може да се разчита и който е готов да 

допринася за необходимата научна колегиална атмосфера, като участва полезно, 

компетентно и добронамерено в научни обсъждания.  

9. Мотивирано и ясно формулирано заключение. 

На основата на положителната ми оценка за цялостната дейност на кандидата, 

убедено предлагам на уважаваните членове на Научното жури по конкурса да 

препоръчат на Научния съвет на Института по философия и социология при БАН доц. 

дсн Божидар Ивков да бъде назначен на научната длъжност „професор“. 

 

Февруари, 2020 

Гр. София 

Подпис: …………………. 

/Мария Желязкова/ 


