
СТАНОВИЩЕ 

 

От доцент арх. Искра Христова Дандолова д.с.н. 

 

 

За дисертацията на докторантката Вероника Симеонова Димитрова 

към катедра „Социология”, Философски факултет, Софийски университет „Свети 

Климент Охридски”, за присъждане на образователна и научна степен „ДОКТОР” по 

научна специалност 3.1 „Социология, антропология и науки за културата“ на тема: 

 

КЪМ СОЦИАЛНОТО КОНСТРУИРАНЕ НА ТЯЛОТО НА ГРАЖДАНИНА: 

ЗДРАВЕТО, БОЛЕСТТА И ХИГИЕНАТА ПРЕЗ МЕЖДУВОЕННИЯ ПЕРИОД В СОФИЯ 

 

 

С научен ръководител: доцент д-р Милена Якимова Якимова 

 

Настоящата дисертация е представена в обем от 466 стандартни страници, в 

това число приложен списък на литературни източници с 377 заглавия, от които 302 са 

на български език и 75 на английски език. Към основния текст има приложения в обем от 

134 страници или трудът е представен в общ обем от 600 страници. 

Дисертацията е разработена със следната структура: увод, изложение в четири 

части и заключение. В първата част на изложението докторантката се спира на 

медицинското конструиране на тялото на гражданина, която развива в шест глави. Във 

втората част предлага конструирането на тялото на работника в четири глави. В 

третата част разработва темата за социалното конструиране на тялото на 

бездомника в три глави. В четвъртата част се разглежда социалното конструиране на 

тялото на жената в две глави. Докторантката има четири публикации по темата. 

 

Дисертацията на Вероника Димитрова е оригинален и многопосочен в целите и 

анализите си изследователски труд, който се ситуира в няколко направления. По 

отношение на политиките за управление на социалните процеси, които тя разглежда се 

открояват: социална политика, биополитика, жилищна политика, градска политика, 

законодателна политика. По отношение на изследователските анализи тя се възползва от 

няколко направления на социологическата наука и антропологията като: 

урбаносоциология, социология на управлението, социология на жилището, социология на 

труда, социология на семейството, на жената и детето, социална медицина, социална 

история. Тази многопосочност на дисертацията й не е формална или повърхностна. Тя е 

обоснована, съзнателно разработена, убедителна и неизбежна – обект на изследването е 

градът, а градът е най-сложното образувание на човешката цивилизация. В града, в 

материалната му среда функционира и се развива обществото с цялото многообразие на 



обществените му сфери, които са органично свързани. Това е основният и най-голям 

принос на този труд. 

Вторият основен принос бих изтъкнала по повод избора на историческия период, 

през който са подбрани събитията станали обект на описание, развитие и анализ. В. 

Димитрова избира периодът между войните, т.е. около половин век: от началото на 20-ти 

век. Това е не само един от най-сложните периоди за България като се има предвид 

катастрофичния резултат от тези войни и настъпилата всеобща криза, но и заради 

основополагащия характер на държавното управление и установяването на регулиращите 

институции. През това изключително важно и решаващо за наскоро възродилата се страна 

време постепенно се утвърждават формираните на няколко йерархични нива 

управленчески органи, основите на които са положени малко след Освобождението, в края 

на 19-ти век. В този генезис на държавничество и гражданство София е епицентърът на 

разглежданите процеси. Така, териториалният и темпоралният диапазони в анализа на 

общественото развитие на дисертацията са ясно определени и обхващат началните стъпки 

на законотворчеството, на управлението на градските структури и на обитателите им.  

Приносите на труда не спират дотук. Един от най-важните въпроси, на които 

авторката търси отговор в дисертацията си е изграждането идентичността на новия 

българин, формирането на социалната му личност включително на тялото му като неин 

„физически скафандър“, вменяването му на чувството, че е модерен български гражданин, 

защото до него вече има държава, община, има закони и институции, които въвеждат ред 

чрез повседневни правила и разпоредби. Българинът вече излиза от пашкула на поробения, 

на подчинения индивид, започва да придобива чувството на участник в градската общност, 

на актьор на социалната сцена. Усвояването на новата му роля е все още неясно, трудно и 

повърхностно, но динамиката на събитията постепенно се ускорява, действията се 

избистрят. И граждани, и институции едновременно се учат на държавничество. Затова 

свидетелстват и гласуваните закони, многобройните им промени с цел усъвършенстване, 

постепенното въвеждане на стандартите и правилниците за приложение, контролните 

функции на много служби, които не само въвеждат ред, но контролират и санкционират 

отклонението от реда. За да покаже функционирането на цялата тази сложна 

действителност, както и взаимовръзките между всекидневните явления, свързани с 

отделния гражданин и управленските решения на гражданската общност, дисертантката 

ясно и логично проследява събитията и ги анализира от позицията на социолога. Така се 

изяснява как във всекидневието на индивида и групата не само се отразяват социалните 



процеси на обществото, но и как се оформя средата на съвместния живот, така че да се 

приучат хората да регулират поведението си спрямо общността. 

От дистанцията на времето днес бихме могли да направим оценка за приносите на 

управленческата политика за конструирането на българския гражданин преди век като я 

сравним с последващи периоди, дори със съвремието. Може би ще сме склонни да 

погледнем снизходително на някои управленчески решения от миналото или да ги 

критикуваме. Не бих се съгласила в много от случаите. В това отношение подкрепям 

дисертантката. Може да се посочи за пример отношението към някои управленчески 

политики на града, при които решения преди столетие биха се оценили на по-високо ниво, 

отколкото днес, когато живеем в среда, претендираща да е в крак с европейската на 21-ви 

век.  

В информацията и анализите на труда на Димитрова се разглеждат много 

съществени събития от живота на отделния индивид, на семейството му, на характерни 

социални роли на гражданина, които стават възлови в регулацията на градските процеси 

преди век. Чрез тях е възможно да се направят сравнения и аналогии дори със съвремието. 

Ще спомена въпросът с жилищната политика, за която Столичната община в началото на 

20-ти век е водела дебати и е създавала закони с мисъл за бездомните – политика, която 

днес, в 21-ви век у нас и конкретно в София отсъства. Като че ли бездомни няма в 

съвременното българско общество. По такива поводи за анализ на социални събития 

изследването на дисертантката се оказва много ценно. 

Издирванията на Вероника Димитрова в архивни документи, посочени и в богатите 

на данни приложения, показват изграждането на концепции за формирането на 

гражданството и нацията в новата държава през епохата на модерността. В областта на 

биополитиката се поставя цел за създаване на здраво поколение чрез здравословна среда 

на обитаване и подходящи грижи за детето, за социална хигиена в благоустроена 

градоустройствена среда и предотвратяването на израждането на нацията. Чрез 

анализираната информация дисертантката проследява и усъвършенстването на някои 

елементи от социалната концепция на българската държава през изследвания период. Така 

например, тя идентифицира идейните различия в движенията на медицината между 

ораховисти, които изтъкват значението на градската среда и влиянието на качествата й 

върху тялото на гражданина или застъпването им за санитарната хигиена  и русевисти, 

застъпващи се за превенцията чрез намеса в колективния живот на населението чрез 

дезинфекция, контрол на социалните връзки и формирането на нов тип хигиена на 



индивида. Тези схващания за санитарна политика и противоборството донякъде на тези 

застъпници по-късно оформят и новия тип социална хигиена, която се насочва към 

редуцирането на тежки заболявания, влияещи силно върху качеството и количеството на 

населението. Така се заражда и някакъв биологичен национализъм, съблюдаващ 

концепцията за превенции от израждането на нацията. И дисертантката сполучливо го 

улавя и анализира. 

Междувоенният период за България е особено тежък, защото той носи за българите 

не само материалната и духовна разруха от войните, но и притока на хиляди бежанци, 

които държавата, в състояние на тежка криза, не може да посрещне подобававащо, да ги 

осигури с елементарни условия на живот. Управленческите, вкл. законодателните решения 

за справяне със създаденото положение утежняват, дори сриват състоянието на столичната 

община. Този период на градската политика дисертантката разглежда много компетентно 

като анализира действията на институциите и показва как в продължение на десетилетия 

бедността на София ще се диктува от състоянието на бежанците. Освен това много 

безработни и бедни от вътрешността на страната също прииждат в столицата, за да 

потърсят прехрана и бедността се задълбочава. Така се формира темата за „бездомните“ в 

София и в политиката на града се оформя особената им социална категория. Вероника 

Димитрова с основание отделя сериозно внимание на тази тема и коректно разграничава 

тази прослойка на „бездомни бежанци“ в градското общество от особеностите на другата 

група бездомни, които не са бежанци, а мигранти или силно обеднели индивиди и 

семейства. Тя отделя в труда си внимание и на взаимоотношенията между политиката на 

държавата и на общината по повод уреждането на жилищните проблеми на тази сложна 

прослойка, на противоречията помежду им, на невъзможността да се реши рационално 

този изключително сериозен въпрос в контекста на цялото столично гражданство. В 

подобни анализи прозира и възпроизвеждането на някои от тези събития в днешно време и 

тук дисертантката е проявила професионални прозрения и високи качества на 

изследовател.  

Моделът на семейството, който се откроява в резултат на градската политика и 

биополитиката се оказва по-скоро патриархалното домакинство в процес на модернизация. 

Ще се въздържа да го нарека „буржоазно“ семейство. Тук разделението на отговорностите 

и дейностите са по-скоро по полов признак и по старшинство, така както е в 

патриархалното семейство. Но процесите на развитие в патриархалното 

семейство/домакинство явно водят до промяна, характерна за модерността. Концепцията 



за детето като бъдещ гражданин, а чрез него изобщо и за бъдещето на нацията остават в 

центъра на вниманието. 

В този контекст може да се впише и анализът на дисертантката за управлението на 

града. Впечатляват данните за управленческите решения, свързани с биополитиката, с 

жилищната и градската политика в София. Тук дисертантката ясно и аргументирано 

показва и доказва как се развива политиката на града, формирана между държавата и 

общината чрез законотворчеството и последвалите го действия. 

Не може да се прескочи и друг принос на авторката – аргументирането на 

събитията и обществените процеси чрез архивни източници. Впечатлява многобройната 

литература, която е прегледана и проверена, за да се изложат и аргументират фактите от 

преки документи и автентични издания.  

Многобройните приноси на този докторантски изследователски труд ме въздържат 

от отправянето на критични бележки. Препоръки винаги могат да се направят. В. 

Димитрова показва достатъчно качества, за да продължи теоретико-приложните си 

търсения в областта на градските изследвания. А с проблематиката и динамиката си те са 

неизчерпаем извор на теми. Особен интерес биха представлявали сравнителните анализи 

на градска политика между София и други български градове или на диахронни анализи на 

градски събития и управление между София и други европейски градове.  

В заключение, докторантката Вероника Симеонава Димитрова успешно се е 

справила с предизвикателствата на избраната тема за разработване като докторска 

дисертация в една новаторска област на социалното знание и на градските изследвания. С 

професионална вещина е разработила и защитила идеите си чрез богат и компетентно 

набран и анализиран емпиричен материал. 

 ОБЩ ИЗВОД:  

Предложеният за публична защита дисертационен труд на Вероника Симеонова 

Димитрова отговаря на всички изисквания като обем, съдържание и научен подход в 

разработката на дисертацията си и препоръчвам на Научното жури да й присъди 

образователната и научна степен „доктор“ по научна специалност 3.1 „Социология, 

антропология и  науки за културата” (шифър 05.11.01- социология).  

 

За становището:  

 

29. 06. 2014 г.       (доц. арх. Искра Дандолова д.с.н.) 


