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Рецензията е изготвена в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ, 

ППЗРАСРБ, Заповед № РД 09-517/20.12.2021 г. на Директора на ИФС – 

БАН и съгласно решение на членовете на научното жури за провеждане на 

процедурата по защитата на дисертацията от 23.12.2021 г. . 

Декларирам, че не съм свързано лице по смисъла на § 1, т.5 от 

Допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ с дисертантката, както и че нямам 

частен интерес, който би могъл да влияе върху безпристрастното и 

обективно изпълнение на работата ми като член на журито по тази 

процедура. 

 

 І. Биографична информация за дисертантката.  

 

Авторката на дисертацията Силвия Иванова  Пенчева е родена през 

1992 г.. Завършва средно образование в Национална Априловска гимназия 

гр. Габрово през 2010 г. с отличен успех. След това до 2014 г. учи във ВТУ 

„Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново специалност Философия, а 

през 2015 г. получава магистърска степен по Социална философия в същия 

университет. От 2016 до 2018 г. е докторант в ИФС-БАН като е отчислена 

с право на защита.  От 2021 година е асистент в ИФС-БАН. Има и известен 

професионален опит главно в работата по научни проекти. Владее 

английски и гръцки езици.  

 



 ІI. Данни за дисертацията и автореферата.  

Дисертацията е с обем 160 страници, от които основен текст 150 

страници - увод, 3 глави, заключение и използвана литература на 

български и на чужди езици (без номерация) – 10 страници.  

Структурата е добре изградена, в съдържателен план е балансирана и 

разкрива по адекватен начин формулировката на заглавието и идеята на 

изследването. 

В увода присъстват основните елементи, присъщи на 

дисертационните изследвания:  основни понятия, цели, задачи, предмет и 

обект на изследването, очертана е актуалността и е формулирана основната 

(хипо)теза, изведени са методолгичните подходи и, което е особено важно 

– са посочени изследователски ограничения, очертаващи рамката на 

предприеманото изследване.  

В първа глава „Бедност и благотворителност в авраамическите 

религии“ е направен синтезиран преглед на различните аспекти на 

благотворителността, включително обекти и субекти, доктрини, прилики и 

разлики в разбирането на бедността и благотворителността в религиите, 

както и в различните исторически периоди. Хронологично са разгледани 

еврейската, ислямската и християнската традиционни култури.  

Втора глава „Благотворителността в епохата на ранната и 

класическата модерност“ акцентира върху дарителството в католическите 

и протестантските общности. Сравняват се благотворителните практики в 

различни държави от Западна Европа и се очертава отражението на 

западната цивилизация върху други цивилизационни ареали (по-конкретно 

Египет, Османската империя и Русия). 

Трета глава „Благотворителността от края на XIX век до сега“ е 

„продължение“ на анализа от първа и втора глава и представя зараждането 

на държавата на благоденствието, реализираните модели на социални 

държави и общности, проследява деконструкцията на държавите на 

благоденствието и анализира филантропията като форма на реализация на 

благотворителните практики. Важен момент в тази глава е разглеждането 

на бедността в България - както в исторически, така и в съвременен аспект 

и представянето ѝ като отзвук от глобалните промени през този период.  

В заключението са обобщени резултатите на изследването и е 

обосновано доказването на (хипо)тезата, формулирана в неговото начало.  



Авторефератът е от 29 страници, разработен е в съответствие с 

изискваните стандарти, следва изложението в дисертацията и представя 

синтезирано и коректно основните моменти в нейното съдържание.  

Посочени са публикации в научни издания, апробиращи основните 

теоретични тези и са изведени приносните на дисертацията. 

 

В дисертацията и в автореферата, както и в представените 

публикации, свързани с темата на дисертацията не установих наличие на 

плагиатство. 

 

III. Съдържание и основни моменти в дисертацията. 

 

1. Актуалност на темата. 

Дисертационният труд на тема „Бедност, благотворителност, власт 

(културно-цивилизационни аспекти)“, представлява изследване, което 

изяснява научните интерпретации и аспекти на едни от най-старите и 

заедно с това най-съвременни страни на съществуването на човека и 

неговия социум.  

Актуалността на темата на дисертацията се предопределя от 

належащата необходимост да се преосмислят както същността и 

значимостта, така и трансформациите, които претърпяват в условията 21-

то столетие такива характеристики на човешкото общество като бедността 

и благотворителността. В научното и публичното пространство се 

утвърждава позицията, че една от най-характерните тенденции през 

последните няколко десетилетия е нарастването на социалното 

неравенство – както вътре в отделните общества, така и в световен мащаб 

като цяло. От своя страна, екстремните нива на неравенство водят до 

нарастване на бедността, която освен „традиционните“, придобива и нови 

форми и прояви, включително в страните от „златния милиард“, което 

създава подходяща почва за нестабилност и конфликти.  

Въпреки очевидната ѝ занчимост темата е недостатъчно изследвана, 

особено по отношение на разкриването на общите характеристики и 

тенденции, което налага необходимостта от нейното всестранно 

обхващане. 

 

 

 



 

2. Основни постижения на дисертацията. 

 

2.1. Методологически предпоставки. 

В началото на настоящата рецензия ще отбележа, че изследването се 

осъществява през призмата на успешното съчетаване на няколко 

теоретични (философско-исторически метод, цивилизационен подход, 

социално-структурен подход, херменевтичен метод) и методологични 

(сравнителен метод, контент анализ, анализ на статистически данни) 

подхода. Това дава възможност на дисертантката не само да очертае 

общите характеритики на бедността и благотворителността, но и да 

разкрие взаимовръзките им с властта и спецификите на тяхните прояви в 

различните исторически периоди и контекстите на конкретните 

религиозни и идеологически концепции и социални обстоятелства. 

 

2.2. Предмет, цел и хипотеза на дисертацията: 

а) Предмет на изследването е феноменът „благотворителност” в 

различни общества и цивилизации: кой на кого дарява, какво се дарява, 

какъв е обемът на даряването и какви доктрини за благотворителността са 

съществували исторически.  

б) Цел на дисертационния труд е разкриването на специфичните 

черти и общите характеристики на благотворителността, както и нейната 

вкорененост в социума и в конкретните цивилизационни традиции и 

норми. По този начин да се покаже дълбинната, социално-философска 

перспектива на проблема „благотворителност” и да се осмислят много по-

добре съвременните благотворителни практики с цел подобряване на 

тяхната адекватност и ефективност. 

в) Основна (хипо)теза на изследването е твърдението, че бедността е 

относителна, историческа категория – в различните епохи нищетата е 

разбирана и оценявана по различен начин. Съответно на промените в 

разбирането на тази категория се формират и историческите промени в 

благотворителността. Тя е сложен и многообразен феномен, но въпреки 

това съществуват общи черти и могат да бъдат изведени общи изводи, 

които биха имали значение за съвременните общества и за това, какви 

практики на благотворителност биха били по-ефективни.  

 



2.3. В съдържателен план се очертават следните същностни 

характеристики на изследването: 

а) въпреки многоаспектността си изследването е осъществено през 

призмата на социално-философския анализ.  Този подход дава възможност 

на дисертантката да определи фокуса на изследването – необходимостта 

благотворителността да се контекстуализира, т.е. да се разглежда като 

аспект от социалната и нормативната система на обществата. Така се 

създава теоретичната възможност за осъщестяването на ново и оргинално 

осмисляне на нейната същност и социална значимост: тя се осмисля 

различно в контекста на всяко общество, паралелно с неговите социални 

неравенства и културни традиции, при което на преден план се 

цивилизационния аспект на контекстуализация, тъй като всяка 

цивилизация предоставя свои собствени културни норми, традиции и 

исторически ситуации.  

б) друг важен момент е фактът, че С.  Пенчева в края на всяка глава 

прави „заключения“, които не само обобщават казаното в изложението, но 

и служат като основа за „преход“ към предприеманото изследване в 

следващата част на дисертацията; 

в) изследването се осъществява на основата на изясняването на 

съдържанието и социално-философското и историко-контекстуалното 

смислово значение на основните понятия, които са предмет на 

дисертацията - бедност, благотворителност, власт, цивилизация. Този 

подход дава възможност на дисертантката да демонстрира степента на 

познаване на историческото и актуалното състоянието на 

изследователските търсения по посочените проблеми, както и да предложи 

свое схващане за тяхната същност и да потърси възможности за 

самостоятелни интерпретации и решения; 

г) в плана на току що казаното трябва да се посочи, че:  

- са използвани редица конкретни изследвания от различни автори, 

свързани с проблематиката на дисертацията, при което за подбора на 

литературата водещ критерий е не количеството, а качеството на 

източниците; 

 - приложен е  и един нехарактерен за подобни изследвания подход - 

разгледани са източници на статистически данни, предимно във връзка със 

съвременните общества, при което „емпирията“ не само се представя, но и 

се подлага на анализ и води към теоретични обобщения; 



д) благодарение на тази позиция Силвия Пенчева успява да изведе в 

края на изследването няколко основни характеристики и взаимовръзки в 

релацията бедност-благотворителност-власт: 1) бедността не бива да бъде 

прекалено масова, защото благотворителните инициативите не могат да 

поемат тежестта на масовата бедност и социалното изключване; 2) 

социалното неравенство не бива да е прекалено голямо, тъй като дори ако 

са похарчени огромни средства, това не означава, че ефектът от 

благотворителността е достатъчно добър с оглед на проблемите, които 

трябва да реши; 3) ключово значение има степента на сплотеност между 

членовете на дадено общество. В общности с висока сплотеност 

асиметрията между техните членове е по-малка и съответно 

благотворителността дава по-добри резултати; 4) и това е особено важно, 

включително и за съвремените „капиталистическо-филонтропски“ форми 

на благотворителност, - благотворителността може да има и отрицателни 

ефекти: бенефициентите могат да привикнат към живот от подаяния, а по 

този начин йерархиите се запазват и циментират, а благодетелите 

упражняват засилват и укрепват своята власт в съответните общности.  

 

Като извод може да се посочи, че на основата на осъществения 

анализ дисертацията успява да докаже формулираната (хипо)теза, а 

именно, че бедността е относителна, историческа категория – в различните 

епохи нищетата е разбирана и оценявана по различен начин. Съответно на 

промените в разбирането на тази категория се формират и историческите 

промени в благотворителността. Тя е сложен и многообразен феномен, но 

въпреки това съществуват общи черти и могат да бъдат изведени общи 

изводи, които биха имали значение за съвременните общества и за това, 

какви практики на благотворителност биха били по-ефективни. На тази 

основа дисертантката достига и до обоснования извод, че само на пръв 

поглед бедността и благотворителността са частни проблеми, касаещи 

само някакъв сегмент от обществото, и са обект на специфични и 

ограничени по значение политики и практики. В действителност става 

въпрос за ситуации, идеи и практики, засягащи цялото общество и 

цялостното битие на човешките същества.  

 

 



IV. Критични бележки, препоръки и въпроси, относно 

дисертацията. 

Както към всеки научен труд, така и към рецензираната дисертация 

могат да се предявят критичи бележки и препоръки. Без да навлизам в 

подробности ще посоча следните по-важни: 

 а) в коректорско-редакторски план: 

 - използване, вероятно в стремежа на докторантката да 

„освежи“ изказа, на разговорни изрази и похвати, които в някои случаи 

водят до не „добро“ представяне на авторката и текста; 

 - съществуване на, включително съдържателни, повторения, 

избягването на които е не само желателно, но и задължително за текстове, 

представени за рецензиране и публична защита; 

  б) в теоретико-митодологичен план: 

  - два взаимосвързани момента, отнасящи се до подхода към 

работата с литературата: първи,  в не малка степен дисертацията се състои 

от „рефериране“ ( в отделни случаи в рамките на няколко страници на един 

и същ автор) на дадени теоретични източници, при което собствената 

позиция на дисертантката би трябвало да се „подразбира“ през подбора на 

тези източници, без да е изведена в експлициран теоретичен анализ на 

изследвания проблем; втори, прави впечатление, че често дисертантката 

прибягва до „прецитиране“ на даден автор, чрез избран от нея друг автор, 

вместо да се намери и посочи оригиналния източник, което би дало 

възможност за собствена интерпретация на анизирания проблем от 

авторката на дисертацията. 

В тази връзка имам препоръка и въпрос към Силвия Пенчева. 

Тъй като вярвам, че тя ще продължи да работи и в бъдеще по 

избраната от нея проблематика, смятам, че би било особено ползотворно 

да насочи по-концентрирано своето внимание към властовите проекции на 

отношението бедност-благотворителност-власт в съвременните общества 

във възможно по-цялостен концептуален и социален контекст – 

икономически, политически, образователен, социо-културен. Изследване, 

което тя е започнала в дисертацията, но което има значително по-широк 

обхват, съдържащ и значими евристичен потенциал и практически 

проекции. 

Въпросът, който, следва от критичните бележки и препоръката и 

макар и не пряко, но е свързан с дисертацията и дава възможност, според 

мен, за самостоятелен анализ: как тя, през призмата на отношението 



бедност-благотворителност-власт, би интерпретирала актулната социално-

политическа ситуация в България в началото на 2022 година – пенсиите и 

ковид-добавките, проекто-бюджетът за социалното подпомагане, за 

образование и наука, включително за БАН и т.н..  

 

V. Оценка на научните и научно-приложни приноси 

Самооценката на приносните моменти на дисертацията е оформена в 

съответствие с изискванията.  

Смятам, че докторантката основателно посочва няколко свои 

приноса към социално-философската теория и проблемите на изследването 

на благотворителността като социален феномен, като част от тях допълват 

и/ или поясняват съществуващи теоретични положения. Като цяло 

анализът има оригинален характер, което дава основание дисертацията и 

формулираните приноси да бъдат приети като постижения на авторката. 

 

VI. Заключение.  

Казаното до тук, въпреки посочените бележки, за постигнатите 

резултати в рецензираната дисертация ми дават основание да предложа на 

уважаемото научно жури за провеждане на защитата на дисертационния 

труд на тема „Бедност, благотворителност, власт (културно-

цивилизационни аспекти)“, да присъди на неговата авторка Силвия 

Иванова  Пенчева, образователната и научната степен „доктор” в 

професионално направление 2.3. „Философия“.  

 

VІI. Декларация. Долуподписаният проф. д-р Борис Манов 

декларирам, че изпълнявам минималните национални изисквания за 

заемане на академичната длъжност „професор“.   

 

 

 

12.02.2022 г.                                                     Подпис: 

      Гр. Благоевград                                                        Проф. д-р Борис Манов 

 

 

 


