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РЕЦЕНЗИЯ 

от днк Маргарита Николова Карамихова, професор във ВТУ «Св. св. Кирил и Методий» 

(н.ст., име, презиме, фамилия – акад. дл. в научна организация) 

 

на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'доктор'  

в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки. 

професионално направление  3.1. Социология, антропология и науки за културата 

докторска програма Етнология 

Автор:  Красимир Романов Асенов  

Тема:  Възникване, пространствено и културно развитие на Арман махала – гр. Пловдив 

Научен ръководител:  проф. д.н.к. Мария Шнитер, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

(акад. дл., н. ст., име, презиме, фамилия – научна организация) 

1. Общо описание на представените материали 

Със заповед № P33-5182 от 31.10.2017 г. на Ректора на Пловдивския университет „Па-

исий Хилендарски" (ПУ) съм определена за член на научното жури за осигуряване на про-

цедура за защита на дисертационен труд на тема „Възникване, пространствено и културно 

развитие на Арман махала – гр. Пловдив“  за придобиване на образователната и научна 

степен ‘доктор’ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, про-

фесионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, докторска 

програма Етнология. Автор на дисертационния труд е Красимир Романов Асенов – докторант 

на самостоятелна подготовка към катедра Етнология с научен ръководител проф. днк Мария 

Антонова Шнитер от ПУ „Паисий Хилендарски“. 

Представеният от Красимир Романов Асенов комплект материали на хартиен носител е в 

съответствие с Чл.36 (1) от Правилника за развитие на академичния състав на ПУ и включва 

следните документи: 

– молба до Ректора на ПУ за разкриване на процедурата за защита на дисертационен 

труд; 

– автобиография в европейски формат; 

– нотариално заверено копие от диплома за висше образование (ОКС ‘магистър’) 

– заповед за записване в докторантура; 

– заповед за провеждане на изпит от индивидуалния план и съответен протокол за 

издържан изпит по специалността с успех Отличен (6.00);  

– протоколи от катедрени съвети, свързани с докладване на готовност за откриване на 

процедурата и с предварително обсъждане на дисертационния труд; 

– дисертационен труд; 

– автореферат; 

– списък на научните публикации по темата на дисертацията; 
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– копия на научните публикации; 

– декларация за оригиналност и достоверност на приложените документи; 

– справка за спазване на специфичните изисквания на съответния факултет; 

  Докторантът е приложил 4 броя публикации (1 под печат, удостоверена със служебна 

бележка). 

 При придвижването и реализацията на цялата процедура до насочването на труда за 

публична защита не са допуснати нарушения и са спазени всички законови изисквания. На 

базата на представените документи има всички основания да се заключи, че процедурата по 

обявяването и провеждането на докторантурата и насочването й към защита е осъществена в 

пълно съответствие със Закона за развитието на академичния състав в Република България, 

Правилника за неговото приложение, както и с вътрешния Правилник за развитие на 

академичния състав на ПУ „Паисий Хилендарски“. Даденият по-нататъшен ход на 

процедурата изцяло отговаря на изискванията на посочените нормативни актове. 

 

2. Кратки биографични данни за докторанта 

Докторант Красимир Асенов се е дипломирал като бакалавър по Публична админист-

рация в ТУ Габрово през 2005 година. През 2007 г. се е дипломирал като магистър по Уп-

равление на кризи и конфликти, ТУ Габрово. Между 2009 и 2013 г. специализира в Лондон, 

Великобритания, Лимасол, Кипър, Солун, Гърция, Хераклион, Гърция и Измир, Турция в 

областта на гражданските права, интеграция и ресоциализация на социално слаби граждани, 

разработване на държавни политики за намаляване на социално-етническите и религиозните 

дистанции, повишаване на капацитета на местната и държавната власт в областта на подпо-

магането на уязвими слоеве от населението и реинтегрирането му в трудовия пазар. 

Както образованието, така и специализациите на докторант Асенов го подготвят за 

разработването на доктората му и му дават възможност да погледне към изследваните проб-

леми от различни ъгли. 

3. Актуалност на тематиката и целесъобразност на поставените цели и задачи 

В доктората са разработени базисни полета на съвременните етноложки изследвания, 

проучващи динамиката на идентичността, положена в исторически продължителен период, в 

рамките на гетоизирана градска структура, изградена върху взаимодействията на дългосрочно 

обвързани етнокултурни групи. До момента в България не ми е известно да има защитен или 

публикуван цялостен, монографичен труд, проследяващ процесите в сложния градски 

малцинствен социален организъм. Изследването е положено в полето на етнология на града 

като типично и преобладаващо градски феномен. Така още изборът на изследователския обект 
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прави темата дисертабилна и приносна. Поздравявам научния ръководител и докторанта за 

избора и осъществяването на този важен изследователски проект. 

Социалните напрежения и дистанции, които се свързват в съвременността с обитателите 

на гетоизираните градски структури, правят темата особено актуална и обществено значима. 

Поставените изследователски задачи са релевантни на търсенето на качествено ново познание 

за процесите, които протичат в изследваната махала. 

3. Познаване на проблема 

Дисертационният труд е плод на дългогодишна полева работа на докторанта в ролята му 

и на изследовател,  и на администратор. Докторант Асенов демонстрира познаването на 

многобройните аспекти на проучената гетообразна структура до степен да предложи холис-

тично изследване. Задълбоченото познаване на актуалните теории в областта на градската 

антропология и на идентичностите, са му позволили да се „оттласне“ от събрания емпиричен 

материал и да приложи работещ методологичен набор, за да постигне забележителен научен 

резултат. 

4. Методика на изследването  

В Увода коректно и детайлно е представена методиката на събиране на емпирична 

етноложка информация. Става ясно, че е извършена продължителна (от 1995 до 2017  г.) 

теренна работа с включване на целия набор от класически и съвременни етноложки и 

социологически методи за събиране на емпирични материали. Обектът на изследването дава 

възможност за прилагането и на палитра от географски методи (експедиционно-полеви, 

картографски, моделиране, дистанционен – аерокосмически). Тук специално ще подчертая 

прилагането на иновативния метод за създаване на ортофото изображения, които предоставят 

нов тип информация за градската структура. Бих препоръчала докторантът да разработи в 

отделна студия приложението и методическите възможности на аерокосмическия метод (на 

български и на английски език), за да бъде той включен в университетските преподавания и в 

изследователската практика. 

Коментирана е ефективността  на прилагането на всеки от използваните методи в 

конкретното изследвано пространство. Оценявам като особено продуктивен биографичния 

метод, който е приложен успешно. Подробно и коректно е представен профилът на 

информаторите, подбрани чрез аналитично изработена мрежа от показатели. 

Съгласно с най-добрите традиции на българската етноложка школа са привлечени 

архивни материали, които уплътняват познанието за историята на изследваната градска 

структура. 
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Докторантът е формулирал ясно терминологичния апарат, с който работи, облягайки се 

на актуалните теоретични постановки. Много ценен е критичният му прочит на, вече трудно 

обозримият, обем от изследвания на ромите в България. 

6. Характеристика и оценка на дисертационния труд 

Дисертационният труд се състои от увод, три глави, заключение, библиография и 

приложения – общо 284 страници. В подкрепа на изложението са включени 16 карти 

(включително и 3D карти), 8 диаграми, 5 таблици, 6 ортофото изображения и 29 фото 

изображения. Приложенията са 4 на брой. Списъкът с използваната литература съдържа 301 

заглавия, от които 164 на кирилица и 103 на латиница. Използваните заглавия от периодичния 

печат са 28, а интернет ресурсите са 6.  

В Увода е поставена ясно и прецизно целта на дисертационния труд и съответните за-

дачи. Представени са работните хипотези, уточнени са предмет, обект, времева рамка и 

структура на дисертационния труд. Разработена е методиката на изследването. Представени 

са изворите на информация. Авторефлексивно са коментирани въпросите, свързани с работата 

на изследователя на терен. 

Както е видно от заглавието, в Първа глава са представени теоретичните основи на из-

следването и е въведен понятийно – терминологичният апарат. Докторантът демонстрира 

задълбочено познаване и овладяване на широка палитра от теории, които са свързани с изс-

ледователската му цел. Впечатлява зрелостта при представянето и коментарите на простран-

ствената сегрегация като изследователски проблем. Критичният прочит на състоянието на 

изследванията върху различни аспекти на идването, заселването и културата на циганите на 

Балканите е безспорно приносен.  

Втора глава е озаглавена „Възникване и пространствено развитие на Арман махала“. 

Постоянна тема в изследването е влиянието на централизираните и местните политики върху 

формираната градска структура. Анализът на маркерите на идентичност, натрупването на 

субкултурен капитал и индивидуалните процеси на влизане, и поддържане на чувството за 

принадлежност е издържан в най-добрите традиции на българската академична школа в 

етнологията, като част от общото европейско поле на знанието. 

Приносно е проследяването на връзката между града и неговия хинтерланд чрез 

формирането на нова градска структура и ефектите върху културата на градското население. 

Специално подчертавам приносния характер на проследяването на демографските промени 

във връзката им с формирането на комплексните, семейно базирани домакинства. Отделям 

специално внимание на този параграф, защото дългосрочното игнориране на демографските 

процеси в България е основа за опасни политически послания, създаващи етнически плашила. 
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Трета глава „Културно развитие на Арман махала“ е центрирана около ритуалите, тази 

вечна човешка потребност (по Търнър). Докторант Асенов е приложил пълните възможности 

на етнологията за изследване на ритуала и ритуалните практики (излизане от всекидневието; 

инкултурация; полово определени социални роли; празнично напрежение, отпадане на 

сегменти и функционалност на ритуалите и пр.). Чрез анализа докторантът е решил много 

сериозна изследователска задача – променящата се ритуалност изпълнява най-важната и 

необходима функция за участниците – помага им да се справят креативно с проблемите на 

хронично кризисното ни постсоциалистическо всекидневие. 

В Заключението е представена постигнатата цел на изследването. Приемам всички тези 

на докторант Красимир Асенов. 

 

7. Приноси и значимост на разработката за науката и практиката 

 

Приемам напълно научните приноси, откроени в автореферата. Дисертационният труд 

очертава ново изследователско поле, като формулира за първи път въпроса как се формира и 

развива пространствено и културно гетоизирана градска структура.  

Въведен е в научно обръщение терминът гетоизирани градски структури (ГГС) като 

израз на модернизацията и промяната на характеристиките на етническите обособени градски 

махали.  

Чрез използването на нов и все още не прилаган научен метод (аеро-космически или 

т.нар. дистанционен метод) за изследване на ГГС Арман махала, е набрана качествено нова 

информация: външни и вътрешни граници на махалата; гъстотата на застрояване; видовете 

строителство; незаконното строителство; уличната регулация и пр.  

Конструирана е подходяща интердисциплинарна теоретико-методологична рамка за 

анализ на „ромска“ градска гетоизирана структура, отразяваща многостранните ѝ простран-

ствени аспекти и нейната локална култура. Много ценен е изводът за оформянето усещане за 

на себедостатъчност вътре в структурата – процес с дългосрочни последици. 

За пръв път е направено цялостно простраствено и етнодемографско картографиране на 

„ромска“ махала.  

Описани са и са анализирани :  

а) както активните, така и застрашените от заличаване културни образци на жителите на 

Арман махала;  

б) характерните етнокултурни стратегии за икономическо оцеляване и натрупване на 

капитали като фактор за пространственото разширение, модернизация и културното развитие. 
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8. Преценка на публикациите по дисертационния труд 

Докторант Асенов представя три публикации, свързани с доктората, излезли от печат в 

авторитетни академични издания (едната в съавторство) и една публикация на английски език 

в международен сборник (под печат, УИ ВТУ). Публикациите са оригинални, приносни и 

демонстрират академична зрялост. 

9. Лично участие на докторанта(ката) 

На базата на лични наблюдения и разисквания на текстовете, приемам, че трудът е из-

цяло оригинален и, че формулираните приноси, и получени резултати, са лична заслуга на 

докторант Красимир Асенов. 

10. Автореферат 

В автореферата са отразени общата характеристика на дисертационния труд, 

структурата, обема и съдържанието на му, както и научните приноси.  

11. Критични забележки и препоръки  

Нямам. 

12. Лични впечатления 

Особено важно е да се подчертае, че докторант Асенов е отворен към критика и 

препоръки. Той вече показа, че приема чуждото мнение, осмисля го и редактира конкретни 

параграфи от труда си, без да напуска собствените си позиции и без да променя основните си 

тези.  

Наблюдавала съм презентациите на докторант Асенов на една национална и една 

международна конференции. И на двата академични форума той демонстрира отлична 

подготовка, владеене на работния (според конференцията) език, владеене на публиката и 

формулиране на аргументирани отговори на задаваните въпроси. 

13. Препоръки за бъдещо използване на дисертационните приноси и резултати 

Препоръчвам този труд да бъде публикуван, за ползване както от преподавателите във 

ВУЗ, така и от представителите на държавната и местната власт. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертационният труд съдържа научни резултати, които представляват оригина-

лен принос в науката и отговарят на всички изисквания на Закона за развитие на акаде-

мичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съ-

ответния Правилник на ПУ „Паисий Хилендарски“. Представените материали и дисертаци-

онни резултати напълно съответстват на специфичните изисквания на Философско истори-

чески факултет, приети във връзка с Правилника на ПУ за приложение на ЗРАСРБ. 
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Дисертационният труд показва, че докторант Красимир Романов Асенов притежава 

задълбочени теоретични знания и професионални умения по научна специалност Етнология 

като демонстрира качества и умения за самостоятелно провеждане на научно изследване. 

Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за проведеното 

изследване, представено от рецензираните по-горе дисертационен труд, автореферат, пос-

тигнати резултати и приноси, и предлагам на почитаемото научно жури да присъди об-

разователната и научна степен ‘доктор’ на Красимир Романов Асенов в област на висше 

образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. 

Социология, антропология и науки за културата докторска програма Етнология. 

 

15.10.2017 г.   Рецензент: проф. днк Маргарита Карамихова 

     

  

 


