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РЕЦЕНЗИЯ 

 

от проф. дсн Карамфил Манолов 

член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по 

професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, обявен в 

Държавен вестник, бр. 42 от 12.05.2020 г. за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – 

Благоевград, катедра Социология 

Единствен кандидат по конкурса : гл. ас. д-р Ангел Цветков 

 

Общо описание на представените материали 

Единствен кандидат по конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ в 

катедра Социология на ЮЗУ „Неофит Рилски“ е гл. ас. д-р Ангел Методиев Цветков. 

Ангел Цветков участва в конкурса за доцент с общо 11 публикации, от които: 2 

самостоятелни монографии и 9 статии. От статиите 2 са публикувани в научни издания, 

реферирани и индексирани в Web of Science и Scopus, 1 в други световни бази данни с 

научна информация, а останалите 6 статии са в списания с научно рецензиране или в 

редактирани колективни томове; 4 от статиите са на английски език, като 3 от тях са 

издадени в чужбина от престижни международни издателства като Cambridge University 

press, University of Lisbon и Center for Open Access in Science (COAS), Serbia, което е 

безусловно свидетелство за представеност и видимост на кандидата не само в българската, 

но и в международната научна общност.  

Трудовият стаж и опит на кандидата е в областта на конкурса, а от приложената 

справка се вижда, че са напълно покрити и минималните национални изисквания към 

научната, преподавателската и/или художественотворческата и спортната дейност на 

кандидатите за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално 

направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата.  

 

Обща характеристика на научната, научно-приложната и педагогическата 

дейност на кандидата. 

Научната дейност на д-р Цветков е центрирана около един голям изследователски 

проблем – знанието/познанието. Това е центърът, който обединява неговата творческа 
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работа и интереси в двете основни тематични области, в които той работи – 

епистемологията и социологията на  знанието. С историята на развитието на научното 

познание са свързани и неговите изследвания в областта на историята на социологията и 

нейното зараждане в древността, т.нар. от него протосоциология или първосоциология, 

обединила социологическите идеи, възникнали преди появата на социологията като 

самостоятелна наука, което също е една много важна част от неговите изследователски 

интереси и попада отново в руслото на изследванията на развитието на научното 

знание/познание. Под същата шапка са и поредицата изследвания с по-изразен практико-

приложен и частно-научен характер, които Ангел Цветков представя в част от статиите, с 

които участва в конкурса, а именно: т.нар. „border studies”, върху необходимостта от които 

той настоява с оглед отчитане на спецификите в развитието на научното познание в дадена 

професионална област в рамките на различни, но граничещи национални държави и 

утвърждаването във връзка с това на продуктивната идея за необходимостта от регионална 

социология на Балканите; темата за социалния капитал, който ЮЗУ „Неофит Рилски“ 

вгражда в своя академичен състав и в дипломиращите се студенти и който детерминира 

културната среда на Благоевградския регион; темата за нарастващия религиозен 

плурализъм в света и зависимостта на реалния религиозен избор от влиянието на новите 

социални мрежи и знанието, което те разпространяват; проблемът за новите социално-

властови функции на езика като носител и изразител на определено знание и смисъл в 

контекста на новите социални реалности в света и др. 

Д-р Ангел Цветков демонстрира активност и като участник в различни научни 

форуми, на които представя своите изследователски резултати – той е потвърдил участие с 

доклади в 6 международни научни форума, 4 от които в чужбина – Португалия, Русия, 

Франция и Сърбия, което допринася за международната видимост на неговата научно-

изследователска работа и резултатите от нея.  

В цялостната научна дейност на кандидата се удържа баланс между теоретична и 

научно-приложна дейност. Д-р Ангел Цветков е участник в 5 научно-изследователски 

проекта, два от които с финансиране от ЮЗУ „Неофит Рилски“ по линия на научно-

изследователската дейност на университета – „Религиозни общности и нови религиозни 

движения в съвременното общество“ и „Социални конструкции на реалността за 

религиозни движения“;  един, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на МОН – 
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„Създаване на научно изследователски център „Балканите-Европа“, в който той участва 

като координатор на проекта; един по проекта на МОН „Студентски практики“, където той 

участва като академичен наставник; и един, реализиран като представително регионално 

социологическо изследване на област Благоевград на тема: „Транслации на ценности в 

съвременното българско общество“. Както се вижда, работата по тези проекти е 

предпоставка за част от реализираните от кандидата научно-теоретични резултати и 

разработки, т.е. неговата научно-приложна дейност се оказва предпоставка и условие в 

известен аспект за неговата научно-теоретична изследователска дейност, като е изцяло в 

синхрон с нея.  

 

Учебната дейност на кандидата 

Научната и научно-приложната дейност на кандидата се допълва успешно от 

неговата учебна и преподавателска дейност. Към настоящия момент учебната натовареност 

на гл. ас. д-р Ангел Цветков за учебната 2020/2021 г. зимен и летен семестър е в размер на 

общо 715 часа, в т.ч. лекции, семинарни занятия и упражнения по четири учебни 

дисциплини, а именно: История на социологията, Епистемологически проблеми в 

социологията, Култура на предприемачеството и Социология на съвременната музика. В 

общата учебна натовареност се включват и 60 часа упражнения в рамките на летен 

социологически стаж. С това кандидатът покрива напълно изискуемата от ЮЗУ „Неофит 

Рилски“ учебна натовареност. 

Гл. ас. д-р Ангел Цветков има и един успешно защитил докторант. Той е бил научен 

ръководител на докторант Тодор Капитанов, защитил през 2018 г. дисертационен труд за 

придобиване на образователната и научна степен „доктор“ на тема: „Съвременни аспекти 

на защита на трудовите и социални права на работниците в рамките на синдикалното 

движение в България“.   

 

Научните постижения и приноси на кандидата 

За почти две десетилетия работа в сложната проблематика на епистемологията, респ. 

знанието, д-р Цветков е изследвал множество негови аспекти и преображения, различни 

негови въздействия върху социалния живот и обществените отношения, като е успял да 

формулира собствени авторски приноси в тази толкова комплексна материя. Като се 
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започне от двете монографии на д-р Цветков и се мине през всички негови публикации –

през годините - проблемите на знанието се изследват от позициите и с методите на различни 

науки – преди всичко философия, социология, като на моменти се включват и методи от 

политологията, социалната психология и икономиката, което от една страна е свидетелство 

за многоаспектност, научна коректност и надеждност на анализа и получените резултати, а 

от друга страна е показател за широка научна компетентност на автора. 

Именно това съвместяване на различни подходи и методи към централния в 

творчеството на Ангел Цветков обект на изследване – знанието, му позволява да формулира 

свои оригинални тези за социологията като фундаментална наука, базиращи се на 

разбирането за нейния предмет като „жива тъкан“, при която всеки един процес или 

„ставане“ е вплетен в сложен комплекс от знания, поради което социологията може да бъде 

разглеждана като фундаментална основа на науката, когато и доколкото абстрактният 

субект се превръща в реален социален агент.  

Именно това разбиране за социологията позволява на гл. ас. д-р Ангел Цветков да 

формулира и своята теза, че за да може класическата епистемология да излезе от 

кризата, в която е изпаднала, й е нужна не само история на епистемологията, но и 

социология в аспекта, в който знанието е не просто в основата на конструирането на 

субект-обектната реалност от индивидите, но изпълнява и социални функции. И като 

продължение на тази теза е другата оригинална теза на д-р Цветков за социологията на 

знанието като „свързващото звено между социологията и епистемологията, 

посредством което епистемологията получава контекст, а не само пределно абстрактни 

умозаключения“. Авторски принос е и една друга теза на Ангел Цветков за връзката на 

социологията с епистемологията и другите сродни науки, която позволява изследване и 

обяснение на широк кръг от проблеми, които допринасят както за развитието на 

социологията, така и за развитието на другите сродни науки, вкл. епистемологията, 

доколкото те могат да се възползват от добре развития инструментариум на 

социологията.  

Показателно за комплекса от научни подходи и методи, които Ангел Цветков 

съвместява в своите изследвания е обяснението, което той дава на историята на 

възникването на социологията и по-конкретно на историята на предшестващата 

възникването на науката социология социологическа мисъл, т. нар. от него 
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първосоциология или протосоциология. Оригинален негов подход и принос в това 

отношение е съвместяването на  двата епистемологически подхода – интерналистки и 

екстерналистки, т.е. съчетаването при обяснението на историята на идеите на 

последователността от автори, допринесли за формирането на определен начин на мислене 

в обществото и последователността от специфични обществени условия, позволили 

формирането на подобен начин на мислене. В периодизацията на протосоциологическата 

мисъл, която той прави, са включени теми от ключово значение за разбиране на 

социологическата мисъл през вековете, като освен автори и идеи са изложени и описания 

на епохата в която тези автори са живели и в която тези идеи са възникнали в контекста на 

разбирането му за екстерналисткия подход към историята на науката. 

Като принос в посока разширяване на обхвата на социологическото знание 

може да бъде отбелязано включването в историята на протосоциологията на 

социологическите идеи на автори, някои от които са почти непознати или слабо познати 

в българската наука, а други са познати по-скоро като философи и мислители, но не и 

със своите социологически идеи,  като индийския мислител Чанакя, китайският мислител 

Конфуций, арабският учен Ибн Халдун. 

Към списъка с приносни моменти може да бъде отнесено и предложеното решение 

и анализ на един от особено важните въпроси на съвременността – този за религиозния 

избор като определящ човешкото поведение - индивидуално и колективно (на групи, 

общности) и обяснението на промените, които претърпява религиозния избор под влияние 

на новите социални медии и значението, което това има за формирането на религиозна 

идентичност днес.  

Като специфичен принос с регионално значение могат да бъдат изтъкнати тезите 

на д-р Цветков за ЮЗУ „Неофит Рилски“ като създаващ местен социален, културен и 

икономически капитал в лицето на преподавателския състав на университета и неговите 

студенти, с техните форми на трудово участие и социална ангажираност, контактите и 

мрежите, в които участват; както и тезите за необходимостта от регионална социология 

на Балканите и „border studies”, които биха стимулирали развитието на науката в 

погранични региони като района на Благоевград.  

Смятам, че в справката за приносите на кандидата направените от него научни 

приноси са коректно формулирани и реално отразени. 
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При колективните публикации – определяне на приноса на кандидата 

Гл. ас.  д-р Ангел Цветков не участва в конкурса с колективни разработки.  

 

Отражение на научните публикации на кандидата в нашата и чуждестранната 

литература 

Справката за цитиранията на гл. ас. д-р Ангел Цветков е доказателство за неговата 

видимост като изследовател преди всичко в българското научно пространство – трудовете 

на д-р Цветков са цитирани 11 пъти, като в това отношение той дори надхвърля 

минималните национални изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“ по 

показателя цитируемост с точките, които събира. Заслужава да се отбележи, че всъщност 

едно от цитиранията е самостоятелна рецензия за книгата му „Протосоциология“, която е 

публикувана в списание Философия, индексирано в Web of Science. 

 

Критични бележки по представените трудове 

Бих казал, че имам не толкова критични бележки по същество, колкото по-скоро 

една препоръка във връзка с бъдещите изследвания на кандидата.  

Доколкото в част от публикациите си д-р Цветков поставя въпроса за религиозния 

избор като определящ човешкото поведение и промените, които той претърпява под 

влияние на новите социални медии, интересно би било да се проследи как под влияние на 

тези медии се променя отношението към религиозния авторитет като традиционен източник 

на религиозно знание и по-специално как се променя отношението към него сред младото 

поколение, което е под силното въздействие на дигиталните технологии и на тази основа да 

се направят прогнози за очакваните тенденции и промени в ролята на религиозния 

авторитет за формиране на религиозния избор.  

 

Лични впечатления за кандидата 

Познавам д-р Цветков като сериозен, добросъвестен и отговорен изследовател, като 

честен и коректен човек. Със своето ангажирано отношение към науката той винаги се е 

проявявал като ценен колега и партньор. 
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Заключение 

Въз основа на всичко казано до тук, смятам, че гл. ас. д-р Ангел Цветков напълно 

покрива минималните национални изискания за заемане на академичната длъжност 

„доцент“ и изразявам категоричното си убеждение, че той заслужава да бъде избран на тази 

длъжност. Препоръчвам на Факултетния съвет на Философски факултет да подкрепи 

неговия избор. 

 

 

 

8.09.2020 г.      Рецензент:  

проф. дсн Карамфил Манолов 
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REVIEW 

 

 by Prof. DSc Karamfil Manolov Manolov, Member of the Scientific Jury  

for the competition announced in State Gazette, issue no. 42 of 12.05.2020, for the academic 

position "Associate Professor" in Professional field 3.1. Sociology, Anthropology and 

Cultural Sciences 

  

Candidate:  Chief Assistant PhD Angel Metodiev Tsvetkov 

 

 

General description of the documents provided  

The only candidate in the competition for the academic position of "Associate Professor" 

in the Department of Sociology of SWU "Neofit Rilski" is Senior Assistant Professor Dr. Angel 

Metodiev Tsvetkov. 

Angel Tsvetkov participated in the competition for Associate Professor with a total of 11 

publications, of which: 2 monographs and 9 articles. 2 of the articles have been published in 

scientific journals, referenced and indexed in Web of Science and Scopus, 1 article in referenced 

and indexed in other world databases with scientific information  scientific journal (ERIH PLUS), 

and the remaining 6 articles are in journals with scientific review or in edited collective volumes; 

4 of the articles are in English, and 3 of them have been published abroad by prestigious 

international publishers such as Cambridge University press, University of Lisbon and Center for 

Open Access in Science (COAS), Serbia, which is an unconditional certificate of representation 

and visibility of the candidate not only in the Bulgarian but also in the international scientific 

community 

The work experience of the candidate is in the field of the competition, and the attached 

reference shows that are completely covered the minimum national requirements for the scientific, 

teaching and / or artistic and sports activities of the candidates for the academic position of 

"Associate Professor" in professional field 3.1. Sociology, Anthropology and Cultural Sciences. 
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General characteristics of the applicant's scientific, applied and pedagogical activities  

Dr. Tsvetkov's research is centered around a major research problem – knowledge. This is 

the center that unites his creative work and interests in the two main thematic areas in which he 

works - epistemology and sociology of knowledge. 

The history of the development of scientific knowledge is also connected with his research 

in the field of the history of sociology and its origin in antiquity, the so-called from him 

protosociology or first sociology, which united the sociological ideas that arose before the 

emergence of sociology as an independent science, which is also a very important part of his 

research interests and falls back into the mainstream of research on the development of scientific 

knowledge. Under the same topic are the series of studies with a more practical-applied character, 

which Angel Tsvetkov presents in some of the articles with which he participates in the 

competition, namely: the so-called "Border studies", on the need for which he insists in order to 

take into account the specifics of the development of scientific knowledge in a given professional 

field within different but bordering nation states and to affirm in this connection the productive 

idea of the need for regional sociology in the Balkans ; the topic of social capital, which SWU 

"Neofit Rilski" incorporates in its academic staff and graduates and which determines the cultural 

environment of the Blagoevgrad region; the theme of the growing religious pluralism in the world 

and the dependence of real religious choice on the influence of new social networks and the 

knowledge they spread; the problem of the new social-power functions of language as a carrier 

and exponent of a certain knowledge and meaning in the context of the new social realities in the 

world, etc. 

Dr. Angel Tsvetkov has been active as a participant in various scientific forums, where he 

presents his research results - he has confirmed his participation in 6 international scientific 

forums, 4 of which abroad - Portugal, Russia, France and Serbia, which contributes for the 

international visibility of his research work and its results. 

In the overall scientific activity of the candidate a balance is maintained between 

theoretical and scientific-applied activity. Dr. Angel Tsvetkov is a participant in 5 research 

projects, two of which are funded by SWU "Neofit Rilski" as a part of the research activities of 

the University - "Religious communities and new religious movements in modern society" and 

"Social constructions of the reality of religious movements'; one, funded by the Research Fund of 

the Ministry of Education and Science - Establishment of a research Center "Balkans-Europe", in 



3 
 

which he participates as a project coordinator; one under the Ministry of Education and Science 

project "Student Internships", where he participates as an academic mentor; and one, realized as a 

representative regional sociological survey of Blagoevgrad district on the topic: "Translations of 

values in contemporary Bulgarian society." As can be seen, the work on these projects is a 

prerequisite for some of the scientific and theoretical results and developments realized by the 

candidate, i.e. his scientific-applied activity turns out to be a prerequisite and condition in a certain 

aspect for his scientific-theoretical research activity, being completely in sync with it. 

 

The educational activity of the candidate 

The scientific and scientific-applied activity of the candidate is successfully supplemented 

by his teaching activity. At present, the study load of Senior Assistant Professor Dr. Angel 

Tsvetkov for the academic year 2020/2021 winter and summer semesters amount to a total of 715 

hours, incl. lectures, seminars and exercises in four disciplines, namely: History of Sociology, 

Epistemological Problems in Sociology, Culture of Entrepreneurship and Sociology of 

Contemporary Music. The total workload also includes 60 hours of exercises within the summer 

sociological internship. With this the candidate fully covers the required workload of SWU "Neofit 

Rilski". 

Senior Assistant Professor Dr. Angel Tsvetkov also has a successfully defended doctoral 

student. He was the research supervisor of doctoral student Todor Kapitanov, who defended in 

2018 a dissertation for obtaining the educational and scientific degree "Doctor" on the topic: 

"Contemporary aspects of protection of labor and social rights of workers within the trade union 

movement in Bulgaria.".  

He was the research supervisor of doctoral student Todor Kapitanov, who defended in 2018 

a dissertation for obtaining the educational and scientific degree "Doctor" on the topic: 

"Contemporary aspects of protection of labor and social rights of workers within the trade union 

movement in Bulgaria." . 

 

The scientific achievements and contributions of the candidate 

For almost two decades of work in the complex issues of epistemology, resp. knowledge, 

Dr. Tsvetkov has studied many of its aspects and transformations, its various effects on social life 

and public relations, and has been able to formulate their own contributions to this so complex 
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matter. Starting from the two monographs of Dr. Tsvetkov and going through all his publications 

over the years - the problems of knowledge are studied from the standpoint and with the methods 

of various sciences - especially philosophy, sociology, and at times include methods of political 

science , social psychology and economics, which on the one hand is evidence of multifaceted, 

scientific correctness and reliability of the analysis and the results obtained, and on the other hand 

is an indicator of broad scientific competence of the author. It is this combination of different 

approaches and methods to the central object of Angel Tsvetkov's work - knowledge, allows him 

to formulate his original theses on sociology as a fundamental science, based on the 

understanding of its subject as "living tissue", in which everyone process or "becoming" is woven 

into a complex set of knowledge, which is why sociology can be considered as a fundamental basis 

of science, when and to the extent that the abstract subject becomes a real social agent.  

It is this understanding of sociology that allows Dr. Angel Tsvetkov to formulate his thesis 

that in order for classical epistemology to emerge from the crisis in which it has fallen, it 

needs not only a history of epistemology, but also sociology in the aspect in which knowledge 

is not just at the heart of the construction of the subject-object reality by individuals, but also 

performs social functions. And as a development of this thesis is the other original thesis of Dr. 

Tsvetkov on the sociology of knowledge as "the link between sociology and epistemology, 

through which epistemology receives context, not just extremely abstract inferences." Another 

thesis of Angel Tsvetkov on the connection of sociology with epistemology and other related 

sciences, which allows research and explanation of a wide range of problems that contribute to 

the development of sociology and the development of other related sciences, incl. 

epistemology, insofar as they can benefit from the well-developed tools of sociology, is also 

his author's contribution. 

Indicative of the complex of scientific approaches and methods that Angel Tsvetkov 

combines in his research is the explanation he gives to the history of the emergence of sociology 

and in particular to the history of sociological thought preceding the emergence of sociological 

science, the so-called first sociology or protosociology. His original approach and contribution 

in this regard is the combination of the two epistemological approaches - internalist and 

externalist, i.e. the combination in the explanation of the history of the ideas of the sequence of 

authors who contributed to the formation of a certain way of thinking in society and the sequence 

of specific social conditions, allowed the formation of such a way of thinking. The periodization 
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of protosociological thought, which he makes, includes topics of key importance for understanding 

sociological thought over the centuries, and in addition to authors and ideas are descriptions of the 

era in which these authors lived and in which these ideas arose in context of his understanding of 

the externalist approach to the history of science.  

As a contribution to expanding the scope of sociological knowledge can be noted the 

inclusion in the history of protosociology of sociological ideas of authors, some of whom are 

almost unknown or little known in Bulgarian science, and others are known more as 

philosophers and thinkers, but not with his sociological ideas, such as the Indian thinker 

Canakya, the Chinese thinker Confucius, the Arab scholar Ibn Khaldun. 

The proposed solution and analysis of one of the most important issues of our time - that 

of religious choice as determining human behavior - individually and collectively (in groups, 

communities) and the explanation of the changes that religious choice undergoes under the 

influence of new social media and the importance it has for the formation of religious identity 

today can be included in the list of contributing moments.  

Dr. Tsvetkov's theses on SWU "Neofit Rilski" as a creator of local social, cultural and 

economic capital in the face of the teaching staff of the university and its students, with their 

forms of labor participation and social engagement, contacts and networks in which they 

participate can be highlighted as a specific contribution of regional importance; specific 

contributions of regional importance are also the theses on the need for regional sociology in 

the Balkans and "border studies", which would stimulate the development of science in border 

regions such as the Blagoevgrad region. 

I believe that in the report on the candidate's contributions the scientific contributions made 

by him are correctly formulated and actually reflected. 

 

Determining the candidate's contribution to collective publications  

Dr. Angel Tsvetkov does not participate in the competition with collective publications. 

 

Impact of the candidate's scientific publications in our and foreign literature 

The reference to the citations of Senior Assistant Professor Dr. Angel Tsvetkov is proof of 

his visibility as a researcher primarily in the Bulgarian scientific space - the works of Dr. Tsvetkov 

have been cited 11 times, and in this regard he even exceeds the minimum national requirements 
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for the academic position of "Associate Professor" on the indicator citation. It is worth noting that 

in fact one of the citations is a separate review of his book "Protosociology", which was published 

in the journal Philosophy, indexed in the Web of Science. 

 

Critical remarks 

I would say that I have not so much critical remarks on the merits, but rather a 

recommendation regarding the candidate's future research. 

Insofar as in some of his publications Dr. Tsvetkov raises the issue of religious choice as 

determining human behavior and the changes it undergoes under the influence of the new social 

media, it would be interesting to follow how under the influence of these media the attitude towards 

religious authority as a traditional source of religious knowledge changes and in particular how 

the attitude towards it is changing among the young generation, which is strongly influenced by 

digital technologies and on this basis to make predictions about the expected trends and changes 

in the role of religious authority in the formation of religious choice. 

 

Personal impressions  

I know Dr. Tsvetkov as a serious, conscientious and responsible researcher, as an honest 

and correct person. With his committed attitude to science, he has always proved to be a valuable 

colleague and partner.  

 

Conclusion  

Based on everything said so far, I believe that Senior Assistant Professor Dr. Angel 

Tsvetkov fully meets the minimum national requirements for the academic position of "Associate 

Professor" and I express my firm belief that he deserves to be elected to this position. I recommend 

to the Faculty Council of the Faculty of Philosophy to support his election 

 

 

 

 

8.09.2020 г.      Reviewer:  

/ Prof. DSc Karamfil Manolov/ 


