
Югозападен университет „Неофит Рилски” 

СТАНОВИЩЕ 

От проф. дсн Валентина Миленкова, 

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) 

Конкурсът е обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски” в ДВ. бр. 42 от 12.05.2020 г. за 

нуждите на катедра „Социология“. Кандидатът е единствен и е допуснат до 

участие в конкурса от Комисия, назначена със Заповед № 1069/10.07.2020  на 

Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски”. 

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата 

Гл. ас. д-р Ангел Методиев Цветков е единствен кандидат в обявения конкурс. В 

периода 1994-1999 се обучава в специалност Философия на ЮЗУ „Неофит Рилски“; 

през 2001г. придобива ОКС „магистър по философия“. През 2001г. спечелва конкурс за 

академичната длъжност „асистент“ по Социология в катедра Социология на ЮЗУ 

„Н.Рилски“. От 2003 – 2005 г. е научен секретар на катедра Социология. През 2006 г. 

става свободен докторант към катедра Социология в ЮЗУ „Н. Рилски”, а през 2010 г. 

защитава докторска дисертация на тема: „Социалното конструиране на реалността: 

епистемологическа перспектива” и придобива ОНС „доктор“ по социология. 

 За периода от 2002 до 2019г. е публикувал 17 статии и 2 монографии. В 

конкурса участва с 11 публикации, от които 2 самостоятелни монографии и 9 статии. 4 

от статиите, с които участва в конкурса са на английски език, което показва 

международната насоченост на кандидата и прави резултатите от изследванията му 

достъпни и разпознаваеми за световната научна общност. 

Кандидатът е представил 6 проекта, в които е имал следната академична 

ангажираност: 

- Координатор на един проект, “Създаване на научно изследователски център 

„Балканите-Европа“ 2011-2014 г., финансиран по ФНИ 



- Член на вътрешно университетски проекти, финансирани по Наредба 9 и 

Наредба 3, от МОН 

- Академичен наставник в проект „Студентски практики“. 

Цветков е участвал в 6 конференции, които са международни; във всички 

конференции е представял доклади, някои от които са публикувани в сборници или в 

списания.  

В специалност Социология, кандидатът преподава 2 задължителни курса: 

„История на социологията“ и „Култура на предприемачеството“ и два избираеми курса: 

„Социология на съвременната музика“ и „Епистемологически проблеми в 

социологията“. 

Гл.ас.д-р Ангел Цветков има един защитил докторант – Тодор Капитанов с тема 

на дисертационния труд „Съвременни аспекти за защита правата на работниците 

посредством синдикалното движение в България“ , през 2018г. 

ІІ. Анализ на представените трудове на кандидата 

Ще се спра на двете монографии на Ангел Цветков “Протосоциология“ и 

„Социология на знанието“.  

Целта на книгата „Протосоциология“ е да се покаже началото на науката 

социология, далеч преди позитивизма на Конт и на класиците Дюркем и Вебер. 

Специален акцент е поставен на древногръцките автори – Платон и Аристотел и 

техните трудове. Те са живели във време и общество, където да си социален и да се 

занимаваш с обществени проблеми е било висш морален дълг. Според Цветков при 

двамата мислители, логосът измества мита и те създават научно-аскетичния поглед към 

света и обществото. В книгата се проследяват и някои автори от Древния Изток, 

акцентира се на смисъла, който се влага в понятието „семейство“ и значението му за 

обществото. Преминава се през Средновековието и Новото време, като специално 

място се отделя на Фр.Бейкън и Джамбатиста Вико, които налагат нова интерпретация 

на проблемите, свързани със заобикалящия свят. Търси се новата наука, почиваща на 

опита, създава се индуктивното мислене. Така се формират в научен план 

предпоставките за позитивизма, който като подход е основан на опита и на умението да 

се разсъждава върху данни, а не с предварително изградени нагласи и абстрактни 

мисловни конструкции. Достига се до Конт – създателят на социологията като наука. 



Оригиналната стойност на книгата е свързана с познанията, които дава - не само за  

известни автори, но също и за такива, които са малко познати, но са имали голямо 

значение в интелектуален план за развитието на науката и културния капитал на 

времето. Монографията се отличава със сериозни изследователски качества, 

задълбочен анализ и образователна стойност. 

Втората книга «Социология на знанието» е фокусирана върху знанието и 

неговото изследване и изучаване. Знанието е фундаментален стремеж и амбиция, в 

които се синтезират човешките отношения и взаимодействия, като в същото време е 

същностна страна на интелектуалната и социална активност. В монографията са 

представени различни концептуални направления и идеи, свързани със знанието и 

неговото социално значение, като целта е да се наложи интердисциплинарната визия и 

подход на изследване. Знанието се разглежда не само в тесния фокус на науката и 

аналитичната дейност, но и като част от всекидневния живот и отношения. В този 

смисъл се акцентира на социалното конструиране на реалността, което се превръща в 

основание да се види антропологическият характер на епистемелогията, която има 

нужда от социология. Знанието се разглежда както на нивото на високите абстракции, 

така и в пластовете на всекидневните отношения и контакти. То се свързва не само с 

твърдия фундамент и изграждане на символните вселени, но и с аспектите на 

антропоепистемелогията. 

 

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

представената за участие в конкурса творческа продукция 

Научните изследвания на д-р А.Цветков и преподаваните от него дисциплини са 

концентрирани в следните области: история на социологията, епистемология, 

социология на религията, социология на познанието, масови комуникации, 

предприемачество. 

Кандидатът е успял да постигне много добра степен на теоретизиране на 

епистемологическите проблеми в социалното познание и тяхната взаимосвързаност с 

общото социално развитие на фона на съществуващите в тази научна област 

преобладаващо дескриптивни изследвания. Цветков разработва оригинално виждане 

към авторите, създаващи концептуалната основа за изучаване на появата и 

разпространението на теориите за обществото в протосоциологията.  



Оригинално е виждането му за социологията като фундамент и основа на 

епистемологията и превръщането й в антропологическо знание и 

антропоепистемология. 

Изследването на религията и религиозните общности също представлява важен 

аспект от изследователските интереси на Цветков, те се забелязват както в научните 

проекти, в които участва, така и в някои от докладите, които представя на 

международни конференции.  

Сериозно постижение на Цветков е, че в своята преподавателска работа е 

постигнал добра симбиоза между учебните дисциплини и систематизираните в 

монографиите си основни знания, създавайки условия за осмислянето им от 

студентите.  

 ІV. Бележки и препоръки 

 Препоръчвам на кандидата по-активна публикационна дейност, особено в 

индексирани списания и издания, предвид на неговия изследователски потенциал и 

идеи. 

  

 V. Лични впечатления за кандидата 

Познавам Ангел Цветков от повече от 15 години, от съвместната ни работа  като 

колеги в катедра Социология на ЮЗУ „Н.Рилски“. През този период сме имали 

съвместна изследователска работа, участие в конференции и научни форуми, рецензент 

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

целенасочен изследовател, с потенциал и отговорно отношение към научната и 

преподавателската работа. 

Смятам, че гл.ас.д-р Ангел Цветков притежава ерудиция и професионализъм, които го 

определят като един утвърден и опитен изследовател в полето на социологията. 

  

 VІ. Заключение 

Опирайки се на научно-изследователската дейност на гл.ас.д-р Ангел Цветков, 

вземайки предвид участията му в конференции, проекти, както 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) обявен 

в "Държавен вестник" бр. 42 от 12.05.2020 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 Ангел Цветков. 

 

Дата: 8.09.2020 Член   на журито: 

Благоевград                                                                  Проф.дсн Валентина Миленкова 

 

 



South-West University “Neofit Rilski” 

Opinion 

by Prof. DSc Valentina Milenkova 

Department of Sociology, SWU “Neofit Rilski ”, 

 

Member of the scientific jury in a competition for the academic position of 

ASSOCIATE PROFESSOR 

By professional field 3.1. Sociology, Anthropology and Cultural Sciences (Sociology) 

The competition was announced by SWU "Neofit Rilski" in SG. no. 42 of 

12.05.2020 for the needs of the Department of Sociology. The candidate is the only 

one and has been admitted to the competition by a Commission appointed by Order № 

1069 / 10.07.2020 of the Rector of SWU "Neofit Rilski" 

 

I. Summary data on the scientific production and the activity of the candidate 

Chief Assistant Dr. Angel Metodiev Tsvetkov is the only candidate in the announced 

competition. In the period 1994-1999 he studied in Philosophy at SWU "Neofit Rilski"; in 

2001 acquires a master's degree in philosophy. In 2001 won a competition for the academic 

position of "Assistant" in Sociology at the Department of Sociology of SWU "N. Rilski". 

From 2003 to 2005 he was Scientific Secretary of the Department of Sociology. In 2006 he 

became a free doctoral student at the Department of Sociology at SWU "N. Rilski ”, and in 

2010 he defended his doctoral dissertation on the topic:“ The social construction of reality: 

epistemological perspective ”and acquired the  “Doctor ”in Sociology. 

 For the period from 2002 to 2019 he has published 17 articles and 2 monographs. He 

participated in the competition with 11 publications, of which 2 monographs and 9 articles. 4 

of the articles with which he participates in the competition are in English, which shows the 

international orientation of the candidate and makes the results of his research accessible and 

recognizable to the world scientific community.. 

The candidate presented 6 projects in which he had the following academic 

commitment: 

- Coordinator of a project, "Establishment of a research centre "Balkans-Europe 

"2011-2014, funded by NSF; 



- Member of internal university projects funded under Program 9 and 3 by the 

Ministry of Education and Science; 

- Academic mentor in the project "Student Internships". 

Tsvetkov has participated in 6 conferences, which are international; he has presented 

papers at all conferences, some of which have been published in proceedings or journals. 

In Sociology specialty, the candidate teaches 2 obligatory courses: "History of 

Sociology" and "Culture of Entrepreneurship" and two elective courses: "Sociology of 

Contemporary Music" and "Epistemological Problems in Sociology". 

Chief Assistant Dr. Angel Tsvetkov was a scientific advisor of PhD student - Todor 

Kapitanov with a dissertation "Contemporary aspects for the protection of workers' rights 

through the trade union movement in Bulgaria" who defended his dissertation in 2018. 

 

ІІ. Analysis of the submitted works of the candidate 

I will focus on Angel Tsvetkov's two monographs "Protosociology" and "Sociology of 

Knowledge".  

The aim of the book “Protosociology” is to show the beginning of the science  

sociology, long before the positivism of Compte and the classics Durkheim and Weber. 

Special emphasis is placed on the ancient Greek authors - Plato and Aristotle and their works. 

They lived in a time and society where being social and dealing with social problems was a 

high moral duty. According to Tsvetkov, in the case of the two thinkers, the logos displaces 

the myths and they create the scientific-ascetic view of the world and society. The book also 

traces some authors from the Ancient East, emphasizing the meaning that is given to the 

concept of "family" and its meaning for society. It passes through the Middle Ages and the 

New Age, with a special place given to Fr. Bacon and Giambattista Vico, who impose a new 

interpretation of the problems associated with the world around them. The new science based 

on experience is sought, inductive thinking is created. Thus, the preconditions for positivism 

are formed in scientific terms, which as an approach is based on experience and the ability to 

think on data, and not with preconceived attitudes and abstract thought constructions. Comes 

to Compte - the creator of sociology as a science. 

The original value of the book is related to the knowledge it provides - not only for famous 

authors, but also for those who are little known, but were of great intellectual importance for 



the development of science and cultural capital of the time. The monograph is characterized 

by serious research qualities, in-depth analysis and educational value. 

The second book, Sociology of Knowledge, focuses on knowledge and its research 

and study. Knowledge is a fundamental aspiration and ambition in which human relations and 

interactions are synthesized, while at the same time being an essential aspect of intellectual 

and social activity. The monograph presents various conceptual directions and ideas related to 

knowledge and its social significance, with the aim of imposing an interdisciplinary vision 

and research approach. Knowledge is seen not only in the narrow focus of science and 

analytical work, but also as part of everyday life and relationships. In this sense, the emphasis 

is on the social construction of reality, which becomes the basis for seeing the anthropological 

nature of epistemeology, which needs sociology. Knowledge is considered both at the level of 

high abstractions and in the layers of everyday relationships and contacts. It is associated not 

only with the solid foundation and construction of symbolic universes, but also with aspects 

of anthropoepistemeology. 

 

ІІІ. Evaluation of the scientific and practical results and contributions of the 

creative production submitted for participation in the competition 

The research of Dr. A. Tsvetkov and the disciplines taught by him are concentrated in 

the following areas: history of sociology, epistemology, sociology of religion, sociology of 

knowledge, mass communications, entrepreneurship. 

The candidate has managed to achieve a very good degree of theorizing of 

epistemological problems in social knowledge and their interrelation with the general social 

development against the background of the existing in this scientific field predominantly 

descriptive research. Tsvetkov develops an original view of the authors, creating the 

conceptual basis for studying the emergence and spread of theories of society in 

protosociology.  

His vision of sociology as a foundation and basis of epistemology and its 

transformation into anthropological knowledge and anthropoepistemology is original. 

The study of religion and religious communities is also an important aspect of 

Tsvetkov's research interests, they can be seen both in the research projects in which he 

participates and in some of the papers he presents at international conferences. 



Tsvetkov's serious attainment is that in his teaching work he has achieved a good 

symbiosis between the academic disciplines and the basic knowledge systematized in his 

monographs, creating conditions for their comprehension by the students.  

  

 IV. Comments and recommendations 

 I recommend the candidate to be more active in publishing, especially in indexed 

journals and publications, in view of his research potential and ideas. 

  

 V. Personal impressions of the candidate 

I have known Angel Tsvetkov for more than 15 years, from our joint work as colleagues in 

the Department of Sociology at SWU "N. Rilski". During this period we had joint research 

work, participation in conferences and scientific forums, I am a reviewer of his latest book. 

My impressions are of a serious, persistent, purposeful researcher, with potential and 

responsible attitude to scientific and teaching work. 

I believe that Chief Assistant Dr. Angel Tsvetkov has the erudition and professionalism that 

define him as an established and experienced researcher in the field of sociology.. 

  

 VI. Conclusion 

Relying on the research activity of Chief Assistant Dr. Angel Tsvetkov, taking into account 

his participation in conferences, projects, as well as his teaching activity, I highly appreciate 

his work and results presented in his participation in the competition for academic position 

"associate professor" in a professional field 3.1. Sociology, anthropology and cultural 

sciences / (Sociology) published in the State Gazette no. 42 of 12.05.2020 

I vote in favor and call on the members of the Scientific Jury and the Faculty Council of the 

Faculty of Philosophy to award the academic position of "Associate Professor" to Chief 

Assistant Dr. Angel Tsvetkov. 

 

8.09.2020 Член   на журито: 

Blagoevgrad                                                                  Prof.DSc Valentina Milenkova 


