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                                                  СТНОВИЩЕ  

                             от проф. д-р Мюмюн Мюмюнов Тахиров 

за дисертационния труд на Силвия Пенчева „Бедност, благотворителност, 

власт (културно-цивилизационни аспекти)“ за придобиване на научната и 

образователната степен „доктор“, секция „Социални теории, стратегии и 

прогнози“,  Институт по философия и социология – БАН 

 

                  1. Постановка на проблема. Актуалност и значимост  

                  Предлаганата за оценка дисертация е посветена на актуални и 

социалнозначими проблеми.  Най-ярката характеристика на съвременността е 

постоянно задълбочаващата се пропаст между бедността и богатството, с 

демонстрация на безнаказано и разрушително използване на природните 

ресурси.  Съвременното общестнво постоянно ражда противоречия и увеличава 

социалната несправедливост до степен, непозната в досегашната история на 

човечеството. То включва още тенденциите на неравенство и узаконено 

господство на диктатурата на парите, егоцентризма, алчността, 

всепопозволеността. Не бихме могли да кажем, че българската държава е 

обетован остров, незасегнат от тези (опасно вилнеещи) тенденции. В условията 

на драматичен и дълъг преход към демокрация, тя е подложена на рискове и 

трансформации. В този контекст появата на дисертация на тема „Бедност, 

благотворителност, власт (културно-цивилизационни аспекти)“ не е само 

обоснована, актуална и значима, а и реална, необходима и обществено полезна. 

 

   2. Познаване на предметната област 

  В увода на дисретционния труд са посочени актуалността на проблема, 

основните понятия, предмета,  обекта, целта и задачите на изследването, 

използваните методи, основната теза.  В заглавието си дисертационният труд 
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свързва бедност, благотворителност, власт, които  всяко за себе си обхваща 

пространна и динамична проблематика; и трите понятия притежават 

универсални характерестики, които представят личните и обществените 

отношения в тяхната пълнота и цялост. Още в началото на своята разработка 

Силвия Пенчева ги дефинира, което ѝ позволява по-нататък да развие 

просторна своята теза.  Според нея бедността не може да бъде разглеждана като 

абсолютна категория. Тя има исторически контекст – всяко общество има 

различен, в повечето случаи интуитивен, критерий за това кои са бедни и кои 

не. Бедността има преди всичко икономически аспект. Тя се разглежда като 

невъзможност да се удовлетворят основни потребности като храна, подслон, 

облекло. Благотворителността може да се дефинира като вид даряване, при 

което движението на благата е от група с по-висок статус (икономически, 

политически, социален), към хора с по-нисък статус. Даряващите са тези, които 

притежават икономически ресурс и/или власт, даваща им достъп до такъв 

ресурс. А властта е способността да се контролира поведението на другите – 

индивиди и групи, независимо по какъв начин, чрез физическа принуда или 

заплаха за употреба на такава принуда, чрез убеждаване, чрез подарък, като по 

този начин се въздейства върху индивида и се контролира неговото поведение. 

     Структурата на дисертацията е  представена ясно и убедително – 

изложението е подредено така, че почива на логическа последователност на 

актуалния и значим проблем за бедността, благотворителността и властта. Тя 

се състои от увод, три глави, заключение и библиография. В композиционно и 

стилово отношение дисертацията има определени достойнства, които 

допринасят за цялостното разбиране и възприемане на текста. Не намирам за 

необходимо да се спирам на обекта, задачите и предмета на научното 

изследване – те достатъчно добре са формулирани в дисертацията и 

автореферата; не смятам и за нужно да преразказвам глава по глава 
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дисертационния труд. Намирам за необходимо обаче да отбележа, че 

докторантката демонстрира познаване и разбиране на основните факти, 

обстоятелства и теории, свързани с разработваната тема; добре ги 

систематизира и обобщава. Ще добавя, че е добре осведомена за съответната 

проблематика, запозната и безпристрастно анализира основните литературно-

философски и политологични източници. Високо оценка заслужават 

творческият стремеж и опит да се предложи и обоснове една комплексна, 

панорамна снимка на настоящата реалност.  

 

         3. Решени задачи в дисертацията  

         Завършеността и обосноваността на първоначалната хипотеза на 

докторантката и коректността при  обобщаването  на постигнатите резултати 

се наблюдава в цялото изследване. Като сериозен и успешен може да се оцени 

опитът на дисертантката да навлезе в сложните лабиринти на категориално-

понятийните типологии, свързани с изследваната проблемна област, а още 

повече да предложи и свои решения.  

           В дисертационния труд успешно са решени дефинираните в началото на 

изследването основни задачи, които не намирам за необходимо да бъдат 

изброявани тук.              

      

         4. Методология  на изследването 

        Изследователските методи са  традиционни. В случая те са  устойчиви, 

значими и способни за събиране и обработване на информацията, нужна за 

разработване на научен труд.  Чрез анализи докторантката достига съдържателен 

синтез.  

            4. Относно автореферата към дисертационния труд 
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        Представеният автореферат отразява изцяло и пълно съдържанието на 

дисертационния труд, като представя синтезирано основните идеи в него, 

както и постигнатите резултати. С известни уточнения и условности приемам 

основните научни и приложни приноси така, както ги е формулирала 

докторантката.              

 

              5. Критични бележки и препоръки 

Наред с високите качества и постижения на анализа, в дисертацията има и 

някои проблемни зони, на които няма да се спирам, както и на препоръките, 

които имам към автора, защото те в никакъв случай не се отразяват негативно 

върху безспорните научни и творчески достойнства  на дисертационния труд. 

 

              6. Заключение  

              Дисертацията 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.  

           Имайки предвид актуалността на проблема, приносите в разработения 

дисертационен труд и комплексната ми позитивна оценка за Силвия Пенчева, 

препоръчвам на членовете на уважаемото научно жури да гласуват за 

присъждането ѝ на  образователната и научна степен „доктор”.  

 

 

14.02.2022 г.                                                 проф. д-р Мюмюн Тахиров 

 

 


