
Югозападен университет „Неофит Рилски”  

СТАНОВИЩЕ 

От проф. дсн Валентина Миленкова,  

Член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност ДОЦЕНТ 

По професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за 
културата/ Социология (Нови религиозни движения), обявен от ЮЗУ „Неофит 
Рилски” в ДВ. бр. 57 от 14.07.2017 г. 

Кандидат: гл. ас. д-р Марио Петров Маринов 

Конкурсът е обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски” в ДВ. бр. 57 от 14.07.2017 г. 
за нуждите на катедра „Социология“. Кандидатът е единствен и е 
допуснат до участие в конкурса от Комисия, назначена със Заповед № 

1953/15.09.2017  на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски”.  

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на 

кандидата 

Гл. ас. д-р Марио Петров Маринов е единствен кандидат в обявения конкурс. 
Завършил е висше образование по социология в Софийския университет „Св. 
Климент Охридски” през 1991 г. През 1992 г. завършва едногодишна 
следдипломна специализация по социология и политика в 
Централноевропейския университет в Прага с научен ръководител е проф. 

Ърнест Гелнер. Специализирал е в Университета на Есекс, Великобритания; 
Залцбургския глобален семинар, Австрия;  London School of Economics, 

Великобритания; Централноевропейския университет в Будапеща, Унгария; в 



Скопие, Македония; Кьолн, Германия; Барселона, Испания. През 2004 г. е на 
Фулбрайт институт за изучаване на САЩ в Университета на Калифорния, 
Санта Барбара. Работи като научен сътрудник в Централноевропейския 
университет в Прага, Чешка република; социолог в Институт по социология, 
БАН. От 2001 г. е асистент в катедра „Социология” на ЮЗУ „Неофит Рилски”, 

от 2006 г. главен асистент. Доктор по социология от ЮЗУ „Неофит Рилски” е 
от 2013 г. 

В конкурса участва с 22 публикации, от които 2 самостоятелни 

монографии, 1 монография в съавторство (с посочени разделени текстове на 
двамата автори), съставителство на 2 сборника, 13 статии (2 от които в 
съавторство), 2 учебни помагала (1 от които в съавторство) и 2 публикувани 

рецензии. Над половината (12) от публикациите за конкурса са на английски 

език, което показва международната насоченост на кандидата и прави 

резултатите от изследванията му достъпни и разпознаваеми за световната 
научна общност. 

ІІ. Анализ на представените трудове на кандидата 

Ще се спра на последната монография на Маринов “RELIGIOUS 

COMMUNITIES IN BULGARIA”. Тя представлява социологическо описание на 
религиозните общности в България на английски език. Авторът следва подход, 
насочен към ценностно неутрално разглеждане на отделните религии. 

Трудът представя съвременното развитие в социологията на религията, като 
обръща внимание не толкова на теологията и вярванията, колкото на 
религиозните практики във всекидневния живот и тяхното отражение върху 
социума. Основната теза е, че главната тенденция в развитието на религиите в 
България е секуларността. Анализът е фокусиран върху конкретни аспекти на 
религиозните практики, които често остават скрити за незапознатите със 
социологическата методология, а съответно биват пренебрегвани от теолозите. 



Предимно внимание е отделено на Българската православна църква. Разгледани 

са историческите и съвременни ръководители на църквата, теолози и автори, 

известни храмове и свети места. В книгата се разглеждат също исляма в 
България, протестантството, католицизма, и други религиозни общности. 

Особен интерес представлява разглеждането на новите религиозни движения в 
България. 
Оригиналната стойност на книгата дава познания не само за  съществуващите 
религиозни общности в България, но и конкретни емпирични данни за 
религиозните практики на всекидневно равнище. Монографията се отличава 
със сериозни изследователски качества, задълбочен анализ и образователна 
стойност. 

 

ІІІ. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на 

представената за участие в конкурса творческа продукция 

Научните изследвания на д-р М.Маринов и преподаваните от него дисциплини 

са концентрирани в следните области: социология на религията, качествени 

методи в социологията, емпирични социологически изследвания, изготвяне на 
изследователски проекти. 

Кандидатът е успял да постигне много добра степен на теоретизиране на новите 
религиозни движения и тяхната взаимосвързаност с общото социално развитие 
на фона на съществуващото в тази научна област преобладаващо дескриптивно 
изследване на отделни случаи. Маринов разработва оригинална концептуална 
схема за изучаване на появата и разпространението на новите религиозни 

движения в условията на българското общество.  

Установени са емпирични зависимости между различните фази на развитие на 
българското общество и присъствието на определени типове нови религиозни 

движения.  



Преосмислена е връзката между секуларизацията и новите религиозни 

движения. Аргументирана е тезата, че новите религиозни движения са един от 
ефектите на секуларизацията, който запълва създадения духовен вакуум.  

В публикациите си на английски език предназначени за международната 
аудитория, Маринов е постигнал прецизно и систематизирано описание на 
религиозните общности в България, с придържане към характерните за 
западния читател схеми на мислене и изразяване. 

Сериозно постижение на Маринов е, че в своята преподавателска работа е 
постигнал задълбочаване на потенциала на качествените методи, създавайки 

условия за творческото им прилагане от студентите.  

 ІV. Бележки и препоръки 

Препоръчвам на кандидата по-активна публикационна дейност, особено в 
индексирани списания и издания, предвид на неговия висок изследователски 

потенциал, участието му в научни мрежи и членството му в редакционни 

колегии. 

 V. Лични впечатления за кандидата 

Познавам Марио Маринов от повече от 20 години, от съвместната ни работа в 
Института по Социология при БАН, а след това и като колеги в катедра 
Социология на ЮЗУ „Н.Рилски“. През този период сме имали съвместна 
изследователска работа, участие в различни конференции и научни форуми, 

рецензент съм на последната му книга.  Впечатленията ми са за един  сериозен, 

упорит, целенасочен изследовател, с потенциал и рефлексия, с амбициозно и 

отговорно отношение към научната и преподавателската работа. 



Смятам, че гл.ас.д-р М.Маринов притежава ерудиция и професионализъм, 

които го определят като един утвърден и авторитетен изследовател в полето на 
социология на религията. 

 

 VІ. Заключение 

Опирайки се на научно-изследователската дейност на гл.ас.д-р Марио Маринов 
и неговите приноси, вземайки предвид участията му в конференции, проекти, 

както и експертната и преподавателската му активност, давам висока оценка на 
неговата работа и резултати, представени при участието му в конкурса за 
академична длъжност „доцент” по професионално направление 3.1. 

Социология, антропология и науки за културата/ Социология (Нови религиозни 

движения) обявен в "Държавен вестник" бр. 57 от 14.07.2017 г. 

Гласувам положително и призовавам членовете на научното жури и на 
Факултетния Съвет на Философски факултет да присъдят академичната 
длъжност „доцент” на гл.ас.д-р Марио Маринов. 

 

Дата: 17.10.2017 Член   на журито: 

                                                                 Проф.дсн Валентина Миленкова 

(Подпис) 

 


