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Р Е  Ц  Е  Н  З  И  Я 

 

от проф.дфн Богдана Тодорова на дисертационен труд, 

 на тема: 

 

БЕДНОСТ, БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ, ВЛАСТ 

(културни и цивилизационни аспекти) 

 

на 

 СИЛВИЯ ПЕНЧЕВА, 

 редовен докторант в секция „Социални теории, стратегии и прогнози“, представен за 

публична защита, за присъждане на научната и образователна степен „доктор“, по 

професионално направление 2.3 Философия. 

 

 

 

1.Данни за докторанта и докторантурата 

Силвия Пенчева е възпитаник на Националната Априловска гимназия, която завършва с 

отличен успех. Бакалавър и магистър по философия от Великотърновския университет 

„Св.св Кирил и Методий“. Владее гръцки и английски език. Редовен докторант по 

направление Философия за периода 2016-2018 г., а по-настоящем асистент в секция 

„Социални теории, стратегии и прогнози“, Институт по философия и социология на БАН.  

Докторантката успешно е взела изискуемите изпити по специалност, език и компютърни 

науки и има събран повече от е необходимия брой кредите - 382, с което напълно e 

изпълнила програмата заложена в инидивуалния й план. Има 3 публикации по темата на 

дисертацията и едно научно съобщение в сп. „Философски алтернативи“, индексирано в 

ERIH PLUS. Има участия в проекти - като експерт-изследовател по проект SCALE и като 

участник  в проект на БАН и ТЮБИТАК (2016-2018), по ЕБР. В личен план животът й също 

е свързан с благотворителността и работата с деца в неравностойно положение, което до 

голяма степен оправдава избора на тема и вложените чувства при написването на труда. 
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2. Данни за дисертацията и автореферата 

Не смятам подробно да се спирам на съдържанието на всяка глава, но непременно трябва 

да отбележа, че дисертантката е успяла да открие  онази фокусна точка, около която да 

изгради и структурира работата си, съобразена с логическата взаимосвързаност и 

взаимообусловеност на разглежданите проблеми – бедност, благотворителност, власт.   

Дисертационният труд е в обем 161 страници, структуриран в увод (актуалност на 

проблема; основни понятия; предмет и обект на изследването; цел и задачи на изследването; 

методи; основна теза; ограничения на дисертационния труд; литературна справка; 

структура на дисертационния труд), три глави със съответни параграфи и подпараграфи,  

заключение, библиография.  Списъкът на използваната литература съдържа източници 

предимно на български и английски език.  

Темата е много актуална, добре подбрана и изцяло се вписва в проблематиката на секцията. 

В нея има голям потенциал за надграждане в бъдещата й работа като изследовател в 

секцията. Трябва да се отбележи, че до момента няма много чисто философски разработки 

по проблема за благотворителността и опитът й за социално-философски анализ наистина 

заслужава адмирации.  Дисертацията е добре структурирана и оформена според 

изискванията за защита на дисертационен труд. Постигнатият баланс между отделните 

части също е достойнство. 

Трудът е оригинално, комплексно изследване, в което се пресичат подходите и методите на 

различни области и научни дисциплини, с оглед изработването на интересен подход за 

философското осмисляне на проблема. Съвместяването на историческия (цивилизационен) 

със сравнителен подход, определено работи в полза на осмисляне на благотворителността 

в контекста на всяко общество с неговите противоречия, специфики и културни традиции. 

Проследени са  авраамическите доктрини и практики в домодерната епоха (юдаизъм, 

християнство и ислям), ранната и класическа европейска модерност и развитието на 

проблема в съвременните общества (от края на ХІХ век до наши дни).  Разглеждането на 

благотворителността в контекста на религиозните учения е съвсем основателно имайки 

предвид, че в исторически план религиите винаги са играли важна роля, обуславяйки 

културни норми, ценности и социални практики. Затова анализът на отношението 
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религиозни норми и благотворителност позволява, благотворителността да се изведе като 

инструмент за постигане на социален мир от една страна, и форма за създаване на 

зависимости от друга. Внимание заслужава следваната линия на анализа, която й позволява 

да изведе тезата, че за Православието благотворителността не е социална политика, и за 

разлика от католицизма и протестантизма, продължава да бъде начин за постигане на 

обществено благоденствие. Ценно е именно това полагане на благотворителността в 

социален контекст в момент, когато в Европа според някои автори, религията е загубила 

социалното си значение. (К.Крауч) Интересен подход е ситуирането на ислямската 

традиция на благотворителността непосредствено след юдаизма и преди християнството, 

поради съществуващата по-голяма близост в доктринално и нормативно отношение, 

нарушавайки естествената хронологична подредба на авраамическите религии. Сполучливо 

и вярно е демонстрирана идеята за социална стратификация и йерархия, като присъща на 

мюсюлманското общество, независимо от идеята за егалитаризъм като основна ислямска 

ценност, което потвърждава и добрата информираност на докторантката. Направеното 

сравнително изследване между частна, комунална и корпоративна благотворителност в 

юдаизма, анализираните дарителски практики в ислямската традиция и християнската 

традиционна култура на благотворителност, позволяват да се формулира тезата, че 

промените в разбирането на категорията бедност формират и историческите промени в 

благотворителността, концептуализирайки я като сложен и многообразен феномен. За 

постигане на по-голяма философска рефлексия, би било добре, ако в анализа бяха включени 

и интерпретирани идеите на Августин Блажени и Тома Аквински за благотворителността. 

Много добре е очертан преходът от „култура на милосърдие“ към „култура на бедност“, 

както и преходът от философския концепт за „благо“, стоящ в основата на думата 

благотворителност,  към филантропията през XX в. като механизъм за отпускане на големи 

суми пари (с.124). В дисертацията много точно е показано, че ясно разграничаване между 

благотворителност и социална политика до ХIХ в. е почти неосъществимо, затова и двете 

са разгледани поотделно в последната глава. 

В противовес на често използваната линия на класическия либерализъм поставящ на предно 

място разсъжденията, че бедността е нормалното състояние на по-голямата част от 

човешкия род в продължение на хиляди години и затова  натрупването на богатство, а не 
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бедността трябва да се изучава като феномен, този труд започва с проследяване на 

феномена бедност и залага на една радикално нова концепция за бедността при социалната 

държава като икономически и социален, а не морален проблем, с което се различава от 

други изследвания за благотворителността, търсещи само нравствените й измерения. При 

С.Пенчева нравствеността от умозрителен конструкт се превръща в ефективен компонент 

за устойчиво развитие на цивилизацията, а благотворителността в инструмент за социално 

въздействие. 

Линията на анализа проследява реализираните модели на социални държави и общности 

(Германия, Франция, Великобритания, САЩ и Скандинавския модел), което позволява 

благотворителността освен като явление, да бъде разгледана и като процес. 

Не на последно място по важност внимание заслужава парадоксът, до който стигат 

изследователските търсения, че съвременната филантропия вместо да генерира висок 

социален ефект, всъщност е признак за  дефицит на справедливост в съвременните общества 

и риск за тяхното демократично функциониране. Ясно изразена е авторската позиция, че 

прилагането на чисто количествен подход е неправилен при взимане на решения и 

прилагане на управленски практики и служи не само за прикриване на задълбочаващите се 

проблеми с бедността и неравенствата, но всъщност води и до задълбочаването им.  

Изведените основни характеристики и взаимовръзки между трите основни компонента 

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) това е особено важно и за съвремените 

филантропски форми на благотворителност, където тя 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, 

допринасят дисертационният труд да потвърди заложената хипотеза и да повдигне въпроси 
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въпроси свързани с ролята на социалната политика днес. Интердисциплинарното изследване 

на бедността и благотворителността води към един по-общ извод, че само привидно това са 

частни проблеми, а всъщност става въпрос за политики и практики, засягащи цялото 

общество и човешкото съществуване като цяло. 

Авторефератът в обем на 29 страници, отразява изцяло и пълно съдържанието на 

дисертационния труд, като представя синтезирано основните идеи в него, постигнати 

резултати, списък на публикациите по темата на дисертацията  Приемам оформените от 

автора приноси на изследването, представени в автореферата. 

 

3. Научни постижения на дисертацията 

Оригинално е разработена една недостатъчно добре проучена, но много важна област, 

каквато е благотворителността,  разкрита като явление и процес. 

Многопластова работа, разработена на емпирично ниво (в исторически обхват), 

обобщаваща събрания исторически материал в различните представени цивилизации и 

епохи, което липсва в литературата досега. 

Приложеният оригинален подход на анализ източници на статистически данни във връзка 

със съвременните общества и изведените от тях теоретични обобщения, е свидетелство за 

сериозна работа и сериозно обмисляне на проблема. 

Благотворителността е ситуирана в социален контекст и е използван социално-философски 

подход, разкриващ както нейните специфики, така и общите черти в различните епохи, 

цивилизации и общества. 

Успешно е  приложена теория на религията при изследване на отношението между бедност, 

класи и власт (по Бурдийо). Благотворителността е разгледана  в контекста на различни 

властови структури, показвайки нейната подчинена роля по отношение на тях. 

Констатирано е, че самата благотворителна дейност е механизъм на власт и са разкрити 

множество аспекти на този механизъм (съхраняване на статуквото, пряко изкористяване на 

актовете на благотворителност, средство за печелене на социален и морален престиж, 

инструмент за трансформиране на социалните отношения в интерес на висшите класи). 
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Приносен момент е извеждането на колективната сплотеност (привеждайки за пример 

ситуацията в еврейските общини в миналото и днес, като пример за сплотеност, 

взаимопомощ, подпомагане и социална защита на общността, за нейното съхраняване и 

оцеляване), като елемент от Източната социална политика, която може би е точно онова, от 

което Западът днес се нуждае и може да заимства на свой ред от Изтока, за да редуцира 

социалната несигурност. 

Теоретичното и практическо значение на дисертационното изследване е в получените 

резултати, които позволяват по-задълбочено разбиране на благотворителността и 

повдигнатите от гл.т. на социалната философия въпроси за ролята й във формиране на 

аксиологичния компонент на социалното взаимодействие и за ролята на държавата, с което 

е застъпен и патерналисткия подход при разглеждане на благотворителността. 

 

4.Критични бележки и препоръки 

Имам няколко критични бележки към докторантката: 

Наличие на повторения, включително и съдържателни, които въпреки направените бележки 

по време вътрешното обсъждане не са отстранени, и чието наличие не оставя добро 

впечатление при рецензиране на труда. 

Втората ми забележка, изразява колективното мнение на секцията, че въпреки отправените 

препоръки, разделът за българския преход все още остава някак извън контекста на 

подраздел 3.1. „Държавата на благоденствието – създаване, разцвет и деконструкция“, 

където преобладават темите за бедността, неравенството, социалното изключване, но 

липсва теоритико-методологическо обезпечаване на темата за благотворителността (няма 

анализ на доктрината за благотворителност в България), както и за последиците от 

провежданата социална политика в България и връзката й с независимите от нея социални 

институции (религиозни организации, частни благотворителни фондове, доброволчески 

организации). 

Разделът „Новите филантропи и филантрокапитализмът“, пряко свързан с пандемията от 

КОВИД-19, не е достатъчно добре интегриран  (да се вземат под внимание повече 

източници, а анализът да се задълбочи). 
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Имам и няколко препоръки, както и въпроси към Силвия Пенчева: 

- да не цитира през автор, а директно от източниците, за да може по-ясно да открои след 

това авторската си позиция и разсъждения. 

 - независимо от липсата на достатъчно чисто философски изследавния по темата, добра  

практика е посочване на други автори работили в тази посока, включително и на учени в 

България, в литературната справка.   

Въпросът ми, пряко свързан с дисертацията (доколкото ми липсва една от заложените в 

началото цели, тази за социално-философската перспекитва), е какво е бъдещето на 

„филантрокапитализма“? Интересно ми е нейното мнение трябва ли държавата да 

институционализира благотворителността?  

 

5. Заключение 

Рецензията е изготвена съгласно 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 Силвия 

Пенчева. 

 Рецензираната научна разработка напълно отговаря на изискванията на Закона за 

развитието на академичния състав, на Правилника за приложение на ЗРАСРБ и 

правилниците за неговото прилагане, на Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и за заемане на академични длъжности в Българска академия на науките. В 

дисертацията и в автореферата, както и в представените публикации, свързани с темата на 

дисертацията не установих наличие на плагиатство. 

Независимо от направените критични бележки и препоръки, и имайки предвид 

актуалността на проблема, приносите в разработения дисертационен труд и личната ми 

позитивна оценка за Силвия Пенчева, препоръчвам на членовете на уважаемото научно 

жури да ѝ присъдят образователната и научна степен „доктор” по професионално 
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направление 2.3. "Философия“. 

 

 

 

14 февруари 2022 г.                                                  Рецензент: 

гр.София                                                                                     проф.дфн Богдана Тодорова                                              


