
Становище 
От проф. д.с.н. Георги Ненев Найденов 

На научните трудове и документацията на доц. д-р Борис Филипов 
Манов 

           КАНДИДАТ 
за участие в обявения от ЮЗУ „Н. Рилски“ в Държавен вестник бр. 59 от 

29. 07. 2016 г. конкурс за академичната длъжност „Професор“ по: 
Област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки; 

Професионално направление: 3.3. Политически науки - Научна 
специалност: Политология (История на политическите учения и теория на       

политиката) 
 

1. Общо описание на представените материали 
Представени са всички материали, необходими за участието в конкурса, 

определени от ЮЗУ „Н. Рилски“, а именно: Заявление до Ректора за 
допускане; Протокол от обсъждане на монографичен труд „Парадигми и 
доктрини в европейската политическа мисъл“  в катедра „Философски и 
политически науки“, Философски факултет на ЮЗУ „Н. Рилски“ – препис; 
Документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията на чл. 80, чл. 81, 
ал. 2 и ал. 3 и чл. 84, ал. 2 от ВПЗРАС; Автобиография (европейски формат); 
Диплом за образователна и научна степен „Доктор“. – копие; Диплом за 
научно звание „Доцент“. – копие; Медицинско свидетелство; Свидетелство 
за съдимост; Списък на публикациите; Удостоверение за стаж по 
специалността; Декларация за липса на обстоятелства, свързани с 
нарушения на права на интелектуална собственост; Декларация за 
неучастие в предишни процедури за заемане на същата академична 
длъжност; Документ за внесена такса за участие в конкурса – оригинал и 
ксерокопие; Научни трудове, представени за участие в конкурса – 4 
комплекта, оригинали и ксерокопия. 

2. Обща характеристика на научната и научно-приложната дейност 
на кандидата 

Доц. д-р Борис Филипов Манов има много добра научна и много добра 
научно-приложна дейност. 

а) Оценка на научната дейност 
В конкурса за професор кандидата участва с две самостоятелни 

монографии. Едната от тях е издадена в Германия на руски език. Съавтор е 
в две колективни монографии, едната от които е на английски език и е 



издадена в Полша. Съставител и автор е в една антология и в една 
христоматия. Съставител и редактор е на три монографии. Автор е на  три 
студии и 34 статии на български, руски и английски език, публикувани в 
страната и зад граница в периода 2005-2016 години, от които за участие в 
конкурса са представени една студия и 18 статии. Има участие с доклади в 
27 национални и международни научни конференции. Повечето от 
публикациите са самостоятелни. Тези публикации показват една много 
интензивна и плодотворна научна дейност. 

б) Оценка на научно-приложната дейност 
Плодотворна и интензивна е и научно-приложната дейност на доц. Б. 

Манов. В периода 2010-2016 год. той участва в 9 научни  проекти. На един 
от тях е научен ръководител. Има публикувани три рецензии в престижни 
списания. Освен това е бил рецензент на четири научни труда. Бил е член на 
пет научни журита и резервен член на три. Като член на ЕГ на НАОА е 
участвал в две акредитации. Като член на колектив в ЮЗУ „Н. Рилски“, 
Благоевград е участвал в акредитацията на една бакалавърска, една 
магистърска и една докторска програми. 

3. Учебна дейност на кандидата. 
Понастоящем учебната дейност на кандидата е в ЮЗУ „Н.Рилски”. Там 

той води осем лекционни курса. В предходни периоди е чел лекции в ЮЗУ 
и два други вуза по още шест лекционни курса. По програма „Еразъм +“ е 
чел курс лекции „История на европейската политическа мисъл“ в Държавен  
университет в Тетово, Република Македония, 20-27.09.2015 г. Различните 
лекционни курсове са в две области – на политологията и философията. 
Научен ръководител е на трима докторанти, от които един е чужд 
гражданин. Извършва значима научно-методическа работа със студенти - 
курсов ръководител е на студенти-политолози, научен ръководител на  
„Дискусионен клуб на младия политолог”, тюторинг на изявени студенти. 

Повишавал е  квалификацията си в МГУ М. Ломоносов: 01-07, 1988 г., 
Москва, Русия и Университет на Падуа: 05-06, 2009 г., Падуа, Италия. 

Като цяло учебната дейност на кандидата може да се оцени като много 
добра. 

Трите вида дейности – научна, научно-приложна и педагогическа са 
добре балансирани. 

4. Съдържателен анализ на научните постижения. Характеристика 
на научните приноси 

Доц. Б. Манов много добре е формулирал своите научни приноси. 



 а) Според мен, принос, който е новост за науката е „формулиране и 
разработване на оригинална и креативна концепция за изследване на 
историята на политическата мисъл на основата на парадигмално-
доктриналния подход.“ Този подход е развит главно в трудове №  1, 3, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 15. Възприемането на този подход при преподаване на историята 
на политическата мисъл в България ще има голям положителен ефект в 
педагогическата работа със студентите. 

б) Приноси, които обогатяват съществуващото знание има в трудове 1, 3, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. В тях кандидата разкрива възгледите за политическото 
устройство на обществото на такива значими мислители като Августин 
Блажени и Бенедето Кроче. Възгледите на тези забележителни мислители се 
представят пречупени през оригинална авторова гледна точка. Положителен 
момент е и превода на български език на части от „За Божия град” – кн. ХІ-
ХХІІ и на статиите на Кроче „Либералната концепция като концепция на 
живота” и „Либерализъм и либеризъм”. 

в) Приноси, които също обогатяват съществуващото знание има в 
трудове № 2, 1, 13, 14, 15, 24. В тези трудове кандидата анализира 
евразийската доктрина, разглежда нейната връзка с българската 
философско-политологична мисъл от 20-30 години на ХХ век, разработва 
актуалния проблем за моделите на развитие на обществото в епохата на 
глобализация и обосновава идеята за евразийството като теоретико-
идеологична алтернатива на моноцентричния, „неолиберален“ 
глобализационен модел. 

г) Обогатяващи съществуващото знание приноси има в трудове № 21, 22, 
23, където кандидатът разглежда същността и отношенията между публично 
управление, публичен и политически мениджмънт в постмодерната епоха; 
В трудове № 16, 17, 1, където изследва историята и практическите 
реализации на идеята за толерантността в обществото; В трудове № 4, 18, 
19, 20, 1, където анализира отношението между политика и религия и по-
конкретно - значението и мястото на православното християнство в 
съвременните социални процеси; В трудове № 2, 5, 13, 14, 15, 24, където 
разглежда същността и перспективите за националната сигурност на 
България в глобалната епоха  

5. Отражение на научните публикации на кандидата в нашата и 
чуждестранната литература 

Доказателство за значимостта на научните изяви на доц. Б. Манов е това, 
че неговите публикации се ползват и цитират от професионалната гилдия. 



За последните му две книги има 4 рецензии в реномирани български 
списания като „Социология и икономика“, „Философски алтернативи, 
„Геополитика“ и една в ел. издание obshtestvo.net. 

6. Академични  длъжности и участие в редколегии 
Кандидата има висок авторитет в ЮЗУ и другите Вузове, където е 

работил, което е видно от избирането му на ръководни длъжности: Декан на 
Философски факултет – Юго-западен университет Н. Рилски, Благоевград, 
България–  2015 г. …..  г.; Ръководител катедра „Философски и политически 
науки“ – Юго-западен университет Н. Рилски, Благоевград, България–  2014 
г. …..  г.; Ръководител катедра „Социални и хуманитарни науки“ – ВСУ  Л. 
Каравелов, София, България –  1991-1992  г.; Директор на Институт за 
регионални и глобални проблеми – Център за икономически стратегии на 
БАНИ, София, България, 2014 г........г. 

Активна е неговата работа в редколегиите на редица академични 
издания: Отговорен редактор на „Годишник на  катедра „Философски и 
политически науки”, Философския факултет на  ЮЗУ Н. Рилски”; Член на 
редколегията на ел. списание „Проблеми на постмодерността“- ppm.swu.bg; 
Член на редакционния съвет на  научното списание „Български 
икономически преглед”; Член на редакционния съвет на  научното списание 
„Век науки и образования” – г. Астана, Казахстан; Член на редакционния 
съвет на  научното списание „Philosophica. International Journal of Social and 
Human Sciences“- Р. Македония. 

7. Критични бележки 
 В публикациите си кандидатът  използва термина „неолиберализъм“ за 

означаване на икономическата политика на водещите в глобалната 
икономика страни. Несъмнено това е общоприета теза. Бих препоръчал на 
кандидата да обмисли използването на този термин. Защото икономическата 
политика на тези страни, например на САЩ е всичко друго, но не и 
либерална. За нея е характерно „одържавяване“ на разходите за научно-
техническия прогрес и рисковете за иновации и финансова активност, от 
една страна и „приватизиране“ на държавните приходи, от друга страна. По 
същество това е антилиберална политика. Нейоми Клайн уместно нарича 
съвременния капитализъм – „капитализъм на бедствията“.  

8. Лични впечатления 
Познавам доц. Б. Манов от няколко десетилетия. Имам отлични лични 

впечатления от него. Той е много целенасочен и много организиран. 



Всеотдаен е към науката и към преподавателската работа. Много предан на 
семейството си. Коректен и почтен в колегиалните отношения. 

9. Мотивирано заключение 
Ще гласувам убедено за присъждане на академичната длъжност 

„професор“ на доц. д-р Борис Манов в конкурса обявен от ЮЗУ „Н. Рилски“, 
в Държавен вестник бр. 59 от 29. 07. 2016 г. за академичната длъжност 
„Професор“ по: Област на висшето образование: 3. Социални, стопански и 
правни науки; Професионално направление: 3.3. Политически науки - 
Научна специалност: Политология (История на политическите учения и 
теория на       политиката). 
 

 
 
Гр. София                                                                   подпис: 
19.10.2016 г.                                                                   /Проф. Г. Найденов/ 
 
 


