
 
СТАНОВИЩЕ 

 
От доц. д-р Петя Пачкова, катедра „Философски и политически 

науки“, ЮЗУ „Н. Рилски“, Председателка на научното жури за провеждане 
на обявения от ЮЗУ „Н. Рилски“ в Държавен вестник бр. 59 от  29. 07. 
2016 г. конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор“ по: 
Професионално направление: 3.3. Политически науки; Научна 
специалност: Политология (История на политическите учения и теория на 
политиката) 
 

Относно научната продукция и професионално-академичната работа 
на доц. д-р Борис Филипов Манов, кандидат за участие в конкурса за 
академичната длъжност професор по научната специалност Политология 
(История на политическите учения и теория на политиката). 
 
 
 1. Обобщени данни за научната продукция и кандидата в 
конкурса.  

Доц. д-р Борис Манов предлага следните трудове за участие в 
конкрса: 

Монографии: 
1. Манов, Б. (2014) Парадигми и доктрини в европейската 

политическа мисъл. Теория и история на политологичната историография. 
УИ „Неофит Рилски“, Благоевград, 2014, 371 с., ISBN 978-954-680-979-7 

2. Манов, Б. (2014) Евразийство в Болгарии. Научно-исторический 
анализ, Саарбрюкен, Германия, Palmarium Academic Publishing, 2014, 148 
с., ISBN 978-3-639-67619-8 (монографията е публикувана на руски език). 

Учебно пособие: 
Манов Б. (съст. и автор, 2010) , Класически политически доктрини. 

Автори и идеи. Антология. УИ „Н.Рилски”, 2010, 454 с.,  ISBN 978-954-
680-730-4 

Самостоятелни глави в колективни монографии, глави в съавторство 
със студенти по политология от ЮЗУ „Н. Рилски“ и над 15 судии и статии 
публикувани в научни, в това число реферирани списания в България и 
други страни в Европа.  

Всички предложени трудове обхващат проблеми, които са в 
предмета на конкурса и не включват публикации, които са представяни в 
предишни академични процедури, в които е участвал кандидата. 

Трудовете са цитирани над 10 пъти в страната и чужбина и са 
самостоятелна работа на техния автор. 

Кандидатът е доктор по философия от 1988 г. и доцент от 1991 г. От 
2000 г. работи в ЮЗУ „Н. Рилски“, от 2014 г. е Ръководител на катедра 



„Философски и политически науки“, а от 2015 г. е Декан на Философския 
факултет.  

Доц. д-р Борис Манов е водил и води над 10 лекционни курса в 
университета, както и няколко в различни университети в страната. 
Участвал е в редица научни проекти в ЮЗУ „Н. Рилски“, през последните 
години е бил ръководител на проекта „Глобализация и толерантност“. Има 
множество участия в престижни научни конференции в страната и 
чужбина, чел е лекции по програмата за студентска и преподавателска 
мобилност Еразъм+ в град Тетово, Македония. Отговорен редактор е на 
научното списание „Годишник на Катедра „Философски и политически 
науки“ от самото му създаване, членува в редакционните съвети на 
няколко български и чужди политологични списания. Зам. председател е 
на Геополитически център Евразия, член е на Българската асоциация по 
политически науки, както и на още няколко български чужди научни 
организации.  

Кандидатът има активна преподавателска дейност. Участвал е 
активно в акредитационните процедури в специалностите „Политология“ и 
„Философия“, ръководи 4 докторанта, има успешно защитили дипломанти 
– магистри и бакалаври по политология. Създава и ръководи над 5 години 
Клуб на младия политолог в ЮЗУ „Н. Рилски“. 

Казаното за продукцията и кандидата показва, че  той има 
достатъчна научна продукция и професионални постижения, даващи 
основания за присъждане на акедемичната длъжност професор по 
политология. 

 
2. Оценка на приносите в трудовете, представени за участие в 

конкурса. 
   Анализът на представените научни публикации за участие в 

конкурса дава основание да се направи обобщаващата констатация, че се  
очертават няколко основни проблемни области, в които кандидатът 
постига значими изследователски резултати. 
 Първата обхваща проблемния кръг, свързан с изследването на 
историята на европейската политическа мисъл. Този кръг е основен и е 
представен в монографията „Парадигми и доктрини в европейската 
политическа мисъл. Теория и история на политологичната 
историография“, в учебното пособие  „Класически политически доктрини. 
Автори и идеи. Антология“ и в статиите „Рефлексивният подход в 
политологичната историография – алтернативи и перспективи“, и 
Paradigmatic-Doctrinal Method in the Education on History of Political Ideas, 
In: Knowledge: International Journal - Scientific and Applicative Papers.   

Сред множеството приносни моменти като главен може да се посочи                                                 
критичното обосноваване на иновативната концепция за изследване на 
историята на политическата мисъл на основата на парадигмално-



доктриналния подход. По този начин тази история се представя, не както 
се прави това обикновено, хронологично, т.е. като поредица от сменящи се 
политически възгледи, а се разкрива нейната вътрешна логика и тя се 
представя като закономерно формиране, разгръщане и смяна на една 
парадигма с друга, които се конкретизират и изпълват с теоретично и 
емпирично съдържание във формулираните на тяхна основа политически 
доктрини. Особено значимо тук е това, че този подход дава възможност и 
за преодоляване на „възпроизвеждащото“ и формиране на „разбиращо“ 
преподаване и изучаване на историята на политическите учения и теорията 
на политиката в учебния процес във висшите училища.   

Втората основна, заслужаваща специално внимание проблемна 
област е свързана с изследването на  историята на възникването и 
развитието на евразийството като теория и идеология. То се осъществява 
главно в другата представена за участие в конкурса монография 
„Евразийство в Болгарии. Научно-исторический анализ, както и в следните 
статии: „Применение евразийской политической методологии к проблемам 
современной эпохи“; „ Евразийският проект като модел за устойчиво 
развитие и неговата интерпретация в България“; „ Препрочитайки 
Шпенглер: залязва ли съвременният Запад?“.  

Като най-значим теоретичен и практически резултат на тези 
изследвания може да се определи поддържането на идеята за 
евразийството като теоретико-идеологична алтернатива на 
моноцентричния, неолиберален глобализационен модел и разкриването на 
възможностите и перспективите, които дава възприемането на евразийския 
проект за настоящото и бъдещото съществуване на България и 
Европейския съюз.  

Наред с тези два основни проблемни кръга заслужават внимание и 
редица други отделни проблеми на теорията и историята на политическото 
познание, разработени в представените за рецензиране публикации, в 
които се защитават собствени позиции  и решения. Сред тях, според мен, 
трябва да се изведат на преден план изследванията на взаимовръзките 
между политика и религия, на значението и мястото на православното 
християнство в съвременните социални процеси и по-конкретно – на 
особено актуалния въпрос за отношението на християнската религия към 
равноправието на жените в съвременния свят. Този последен въпрос е 
поставен на специално разглеждане в редица публикации на кандитата, 
включително в представената за участие в конкурса глава от колективна 
монография „Christian Orthodoxy and Political Equality for Women“. In: 
Feminizm. Red.: Marczewska-Rytko, M., D., Mai, M., Pomaranski. 
Wydawnictwo Universytetu Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin, 2015. В нея се 
обосновава позицията, че поставянето на въпроса за правата на жените не е 
свързано със същността на християнското учение, а е резултат на 
принудителното въвличане на християнското богословие и Църквата в 



неговото обсъждане от  представителите на феминизма. Посочва се, че 
отговорът на съвременното християнство, както в доктринален, така и в 
практически план е нееднозначен и в много отношения непоследователен и 
противоречив. Формулира се тезата, че отношението между 
християнството и феминизма като цяло и по въпросите за равноправието 
между мъжете и жените конкретно, не е и не би могло да бъде еднозначно, 
че те макар в някои аспекти да имат диаметрално противоположни 
позиции, могат да си бъдат взаимно полезни, да поставят и решават, 
стоящите пред тях въпроси по нов, непривичен за позицията и подхода на 
отделната страна начин.  

3. Лични впечатления за кандидата.  
Познавам доц. д-р Борис Манов от студентските си години като 

сериозен и отговорен човек. Освен посочените достойнства на неговата 
научна продукция специално искам да изтъкна работата му като 
преподавател, усилията, които отделя за поддържане на мотивацията на 
студентите за активно участие в образователния процес в университета. 
Израз на това са не само обвързването на част от най-важните му 
публикации с процеса на обучение, но и привличането на най-активните 
студенти в научно-изследователска работа – в Клуба на политолога, в 
научни конференции, включително в съвместни научни разработки и 
публикации, каквато е представената за участие в конкурса публикация, 
написана със студентите П. Петров и И. Иванов „Киберсигурността в 
комуникационното общество“.  

 
4. Критични бележки и препоръки.  
Нямам критични бележки и препоръки към предложените за 

рецензиране трудове за участие в конкурса.  
 

5. Заключение.  
 Като имам предвид посочените качества на кандидата и 
представените за рецензиране негови публикации, смятам да гласувам 
„ за“  и да призова членовете на научното жури да подкрепят 
присъждането на академичната длъжност професор по Политология 
(История на политическите учения и теория на политиката) на доц. д-р 
Борис Филипов Манов. 

 
28.10.2016 г.                                        Написала становището:………… 
Гр. Благоевград                                       /Доц. д-р Петя Пачкова/ 

 
 


