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С Т А Н О В И Щ Е 

от доц. д.пол.н. ИВКА ЦАКОВА НЕКОВА, катедра „Политология“, факултет 

„Международна икономика и политика“ в УНСС, София 

за дисертационен труд на тема: „Бедност, благотворителност, власт (културно-

цивилизационни аспекти)“ с автор СИЛВИЯ ИВАНОВА ПЕНЧЕВА – редовен 

докторант в секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ – ИФС-БАН (професионално 

направление 2.3. „Философия“) с научен ръководител проф. д.ф.н. Иван Кацарски 

 

Основание за изготвяне на настоящото становище е включването ми в състава на 

научно жури, определено със Заповед № РД 09-517/20.12.2021 г. на директора на ИФС – 

БАН и протокол от проведеното заседание на научното жури на 23 декември, 2021 г.   

1. Обща характеристика на дисертационния труд 

Представеният за публична защита дисертационен труд „Бедност, благотворителност, 

власт (културно-цивилизационни аспекти)” на редовния докторант Силвия Пенчева 

отговаря на изискванията на Правилника на МС за Приложение на ЗПАСРБ и Правилника 

за обучение на докторанти в ИИОЗ/ИФС – БАН. В приложените публикации и в самата 

дисертация не съм открила данни за плагиатство. Дисертацията е структурирана в увод, три 

глави, заключение и библиография и е в обем 160 стр. Темата е изключително актуална 

предвид безпрецедентното равнище на неравенство през XXI век в страни, региони и света 

като цяло, което предизвиква множество кризи. От фигуриращите в заглавието три основни 

понятия – бедност, благотворителност и власт – акцентът е поставен върху 

концептуализация на благотворителността във връзка с различни културни норми, традиции 

и исторически ситуации в различни цивилизации. Благотворителността като феномен е 

изведена на преден план като дейности, субекти, обекти и пр. чрез задълбочен социално-

философски и интердисциплинарен анализ на  произтичащите от изследвания проблем 

последици в зависимост от спецификата на трите цивилизации (юдейска, християнска и 

ислямска) и техните материални, морални и религиозни компоненти във времето. Това е 

отразено в прецизно дефинирания предмет и обект на дисертационното изследване.  

Целта на дисертационното изследване е ясно формулирана и особено конкретните 

изследователски задачи, което позволява около тях да се конструира кохерентно изложение. 

Ще изброя някои от тези задачи. Изследвани са профилите на бедните и на благодетелите 

(частни лица, фондации, общини, държавата) в различни общества, убедителен отговор са 
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получили въпроси от типа: какво се дарява и в какъв мащаб, какви са отношенията между 

обекти и субекти на благотворителна дейност, влиянията на различните култури и 

цивилизации върху благотворителните практики, изследвана е благотворителността като 

източник на власт и др. За успешната реализация на тези задачи е допринесло приложението 

на различни изследователски методи и подходи като философско-исторически, 

сравнителен, херменевтичен метод, цивилизационен и социално структурен подход, анализ 

на статистически данни и др.    

От докторската теза са изведени важни изводи, които имат значение за съвременните 

общества, както и препоръчителни ефективни практики на благотворителност. Ще откроя 

някои от тях в съкратен вид, а именно: 1) Бедността и социалното неравенство следва да се 

редуцират, защото благотворителни инициативи не могат да поемат тежестта от социално 

изключване; 2) От ключово значение е степента на социална сплотеност между членовете 

на дадено общество; 3) Благотворителността има както позитивни, така и негативни ефекти 

– напр. бенефициентите могат да привикнат към живот от подаяния като по този начин 

йерархиите се циментират, благодетелите укрепват своята власт в съответни общности, а 

демократичните тенденции се блокират. Изведен е оригиналния (наречен парадоксален) 

извод, че колкото по-малка е нуждата от благотворителност, толкова по-ефективна се оказва 

тя. Налице е риск благотворителните инициативи да задълбочат проблема, който би 

трябвало да лекуват. Изрично искам да подчертая задълбоченото изследване на проблема за 

благотворителността освен като дело на частни субекти, така и на политика на държавата – 

социална политика.  

В първата глава на дисертацията е направен исторически преглед на бедността и 

благотворителността в авраамическите религии, във втората са разгледани благотворителни 

практики в епохата на ранната капиталистическа цивилизация/модерност, а третата глава е 

посветена на благотворителността от края на XIX век до днес с акцент върху държавата на 

благоденствието (различни нейни модели: германски, френски, британски, американски, 

скандинавски) и върху филантропията (като генезис и проявления, нови филантропии и 

филантропокапитализъм).  
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2. Оценка на научните и научно-приложни приноси на дисертационния труд 

Високо оценявам формулираните и защитени в дисертацията научни приноси.  

Първо. Изследването на основния проблем, фиксиран в заглавието, е разположено в 

много по-широки времеви и пространствени рамки в сравнение с досегашни изследвания на 

благотворителността, които се отличават с подчертано конкретен характер в отделни 

исторически периоди, страни, региони, градове, социални групи.  Този широк 

изследователски хоризонт, покриващ различни цивилизации, предполага приложение на 

множество методи и подходи и извеждане на креативни заключения относно 

благотворителността в различен религиозен и социокултурен контекст, което е безспорен 

авторски принос.    

Второ. Предложеният социално-философски анализ се базира на съчетаването на 

социалноструктурен и цивилизационен подход, което разкрива сериозен евристичен 

потенциал.  

Трето. Дисертацията разкрива както спецификите, така и общите черти на профилите 

на бедност и благотворителност в множество различни социално-исторически и 

цивилизационни контексти – по отношение на обекти и субекти на благотворителна 

дейност, доктрини за бедност и благотворителност, както и изобилие от конкретни практики 

на благотворителна дейност.  

Четвърто. Благотворителността е разгледана и в контекста на различни властови 

структури, като отчетливо и убедително е констатирано, че самата благотворителна дейност 

е механизъм на власт. Разкрити са 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 и др.).  

Пето. Обоснована е тезата, че благотворителната дейност често не постига съществен 

положителен социален ефект като дори в редица случаи този ефект е по-скоро негативен. 

Високо хуманната, сама по себе си, идея за даряване и подкрепа на слабите и страдащите не 

може да се оправдае в условия на масова бедност, голяма социална поляризация и висока 

степен на социално отчуждение. Оценявам високо проявената социална чувствителност на 

автора към съдбата на множеството бедни, живеещи в нищета и мизерия хора в 
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съвременните общества и усилията й да размишлява върху евентуални решения по 

проблема.  

 

3. Препоръки и въпроси 

Нямам бележки и препоръки към дисертацията. Впечатлена съм от задълбоченото 

изследване на корелацията между бедност, благотворителност и власт в цивилизационен и 

исторически контекст, намерило израз в солидно обосновани теоретични изводи по темата 

на дисертацията, обвързани с практически измерения на изследвания проблем.  

Бих задала на дисертанта няколко въпроса, свързани по-специално с части от 

дисертацията, където благотворителността се разглежда като форма на власт. Въпросите ми 

са провокирани от интригуващата за мен проблематика по повод деконструкцията на 

държавата на благоденствието в САЩ и страните от Европейския съюз. България стана член 

на ЕС и като такъв възприемаме европейски идеи, модели и практики на благотворителност. 

Особено ми импонира критичното отношение на Силвия Пенчева към разгърналата се през 

последните десетилетия практика фирми (за мен големи компании и банки), а не държавни 

и местни власти  да се ангажират с предлагане на социални услуги  - здравеопазване, 

образование, социално осигуряване,  грижи за хора с увреждания и пр. С тези и други 

неолиберални политики от времето на Рейгън и Тачър до днес бедните стават все повече и 

все по-бедни, а малцината богати и овластени – все по-богати с течение на времето. Тази 

социална пропаст между двете групи има общо с „новата филантропия” (и фондациите) като 

форма на упражняване на власт.  

В тази връзка е и първия ми въпрос относно ползите и вредите от евентуално 

въвеждане на универсален базов доход в синхрон с намеренията на правителствата да 

осигурят необходим жизнен минимум на гражданите. Ако се реализира тази идея за базов 

доход, ще се ограничи ли властта на филантропокапиталистите? Или последните ще 

разгърнат нови филантропични практики, за да обуздаят взрива от социални движения и 

протести в различни точки на света като реакция на драстичните социално-икономически 

неравенства и несправедливости? Възможна ли е появата на нови форми на 

благотворителност, упражнявани от нови общности, еманципирани от  големите дарители?  

Вторият ми въпрос е свързан с българския случай по темата.  В дисертацията се 

твърди, че благотворителността може да се разглежда (освен всичко друго) и като форма на 
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създаване на зависимости, свързани с прояви на клиентелизъм (с. 145). Бих помолила автора 

да размишлява малко по-подробно върху това, понеже в актуалния публичен дискурс у нас 

непрекъснато се говори за зависимости, пораждащи корупция (без да се уточнява, сякаш се 

подразбира), че това са зависимости между малцина свръх-богати и политически овластени 

лица и техни клиентели.  Въпросът ми във връзка с тези тревожни „зависимости” е: Какви 

полезни поуки (исторически, социокултурни и пр.) могат да се извлекат от направения 

широкоспектърен анализ на съотношението между бедност, благотворителност и власт в 

посока ограничаване на авторитарни тенденции в съвременното българско общество в 

посока демократизация? 

 

4. Заключение  

В разработения дисертационен труд „Бедност, благотворителност, власт (културно-

цивилизационни аспекти)“  са налице безспорни авторски постижения и научни приноси. 

Дисертацията и другите придружаващи документи са в пълно съответствие с нормативните 

изисквания (национални и на първичното научно звено). С дълбоко убеждение давам своята 

положителна оценка за присъждане на  Силвия Иванова Пенчева образователната и научна 

степен „доктор” в професионално направление 2.3. „Философия“. 

 

 

14.02.2022 г.      Ивка Цакова Некова, доц. д-р на полит.                

науки 

      Подпис:  


