
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ 

РИЛСКИ”

СТАНОВИЩЕ

на доц. д-р Жеко Христов Кьосев, катедра Социология, ЮЗУ „Неофит

Рилски“ – 

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 "Държавен вестник", бр. 57 от 14.07.2017 г.

Кандидат (единствен) за заемане на научната длъжност Доцент:

гл. ас. д-р МАРИО ПЕТРОВ МАРИНОВ

I. Данни за научната продукция и дейността на кандидата.

Гл. ас. д-р Марио Петров Маринов е роден на 29.10.1965 г. в Плевен. 

Завършил е висше образование по социология в СУ „Св. Кл. Охридски” 

през 1991 г. През 1992 г. завършва едногодишна следдипломна 

специализация по социология и политика в Централноевропейския 
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университет в Прага. Има много специализации в чужбина, между които

Фулбрайт институт за изучаване на религията в САЩ в Университета на

Калифорния в Санта Барбара през 2004 г. Работил е като научен 

сътрудник в Централноевропейския университет; като социолог в 

Институт по социология при БАН. От 2001 г. е асистент в катедра 

„Социология” на ЮЗУ „Неофит Рилски”, от 2003 г. старши асистент, от 

2006 г. главен асистент, от 2013 г. доктор. В конкурса участва с 22 

публикации: 2 самостоятелни монографии, 1 съвместна монография (в 

която коректно е отразено индивидуалното авторство на отделните 

глави), съставителство на 2 сборника, 13 статии (2 от тях в съавторство),

2 учебни помагала (1 в съавторство) и 2 рецензии. За двете статии и 

учебното помагало в съавторство приемам, че има равностойно участие 

на отделните автори в написването им.

Гл. ас. д-р Марио Маринов има авторитет като най-добрият 

представител на социологията на религията сред колегите и това има пряка 

връзка с обявената научна област на конкурса – Социология (нови религиозни

движения). През годините той се ангажира пряко с развитието и 

утвърждаването на социологията на религията в нашата катедра и това й 

придаде специфичен облик и връзка с регионалната специфика в Югозападна 

България.  Освен в тази знакова за него научна област, научните и 

преподавателските му интереси са свързани с качествени методи в 

социологията, емпирични социологически изследвания, изготвяне на 

изследователски проекти, политически маркетинг и др.
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В монографията “Religious Communities in Bulgaria” се дава ценно и 

стегнато кратко изложение на английски език на историята на религията в 

България, като публикацията е премерена, информативна и написана на език, 

подходящ за чуждестранните читатели. Историческият период обхваща 

времето от I в. сл. Хр. до наши дни в рамките на 42 страници, което е 

предизвикателство – изпъква умението на автора да подбере най-значимото 

от българската църковна история за съзнанието на един западен читател. 

Дават се съвсем актуални статистически данни за броя и разпределението на 

религиите в България, като се извеждат тенденции и поставят социологически

проблеми за секуларността като водеща тенденция в българското общество. В

разгледаните публикации за конкурса се постига степен на теоретизиране 

относно новите религиозни движения и връзката им с общото социално 

развитие. Разработена е оригинална концептуална схема за изучаване на нови

религиозни движения в българското общество. Установени са емпирични 

зависимости между отделни фази на развитие на българското общество и 

присъствието на определени типове нови религиозни движения. 

Преосмислена е връзката между секуларизацията и новите религиозни 

движения. Голямо признание за кандидата са двете статии за България в 

първите две издания на световна енциклопедия на религиозните практики, 

издадена в Съединените щати и обхващаща всички държави в света.

В преподавателската работа на гл. ас. д-р Марио Маринов е постигнато 

задълбочаване на потенциала на изследователските възможности на 

качествените методи и създаване на среда за творческото им прилагане от 

студентите.
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Имам един въпрос към кандидата. Защо в България са толкова слабо 

разпространени Новите религиозни движения? Дали това се дължи на 

обстоятелството, че християнската религия е много силна сред обществото 

или са продиктувани от страх от тяхното разпространение в страната.

В заключение с пълна увереност твърдя, че Маринов отговаря на 

научноизследователските и преподавателските изисквания за заемането на 

длъжността „ДОЦЕНТ“. Именно поради това ще гласувам категорично с 

„ДА“ за удостояването му с тази длъжност.

Дата:14.10.2017 г. Член Научното жури :

доц. д-р Жеко Кьосев

(Подпис)
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