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СТАНОВИЩЕ 

 

От: доц. д-р Саша Владимирова Тодорова 

Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по научна 

област 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност 

„Социология”, обнародван в ДВ, бр. 42/12.05.2020 г. 

Кандидат: гл. асистент д-р Ангел Методиев Цветков 

Основание: Заповед №1069/10.07.2020 г. на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски” 

 

Информация за конкурса 

Конкурсът е обявен на основание чл.4, ал. 2 от ЗРАСРБ за нуждите на 

катедра „Социология” към ЮЗУ „Неофит Рилски” (Протокол №4/07.07.2020 г.). 

Информация за кандидата в конкурса 

Единственият кандидат в конкурса гл. ас. д-р Ангел Цветков е роден на 

21.10.1974 г. в Благоевград. Завършил е ЮЗУ „Н. Рилски” през 2001 г., 

специалност философия. Придобива ОНС „доктор” през 2010 г. в същия 

университет. Има 18 г. трудов стаж като преподавател от екипа на катедра 

„Социология” при Философски факултет на ЮЗУ „Н. Рилски”. През периода 

2003-2005 г. е и научен секретар на катедрата. Успешно съчетава 

преподавателската и изследователската работа. Участвал е в подготовката и 

реализацията на 12 изследователски проекта, ръководител е на един от тях. 

Познат е на академичната общност чрез участието си в кръгли маси, 

конференции и научни публикации. 

Изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност 

От приложената таблица за изпълнение на количествените изисквания за 

заемане на академичната длъжност „доцент” в ЮЗУ се вижда, че той отговаря на 

задължителните условия по ЗРАСРБ (чл.29), а именно: придобил е ОНС 

„доктор”, заемал е академичната длъжност главен асистент повече от 13 години 

и има публикуван монографичен труд „Социология на знанието”, 

Университетско издателство „Неофит Рилски”, Благоевград, 2017 г. 
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От същата таблица за изпълнение на количествените изисквания се вижда, че 

по всички показатели той е набрал необходимия минимум точки. 

Оценка на учебно-преподавателската работа 

Гл. ас. д-р Ангел Цветков има висока степен на ангажираност в учебно-

преподавателската дейност. През учебната 2020/2021 г. неговата аудиторна 

заетост е 715 часа, от които 435 пред студентите от редовната форма на обучение 

и 270 – пред студентите от задочната форма на обучение. Води учебни занятия 

по 4 дисциплини. Тези дисциплини са не само неговото образователно, но и 

неговото изследователско поле. Те подсказват, че той се интересува както от 

социалните проблеми на общественото развитие, така и от възможностите за 

тяхното решаване. Кандидатът е и ръководител на летния социологически стаж. 

Обща характеристика на представените публикации 

Гл. ас. д-р Ангел Цветков участва в конкурса с две монографии и девет 

статии, от които 4 на английски език в известни научни списания и сборници. 

Една от статиите е публикувана в специализирано научно списание, 

индексирано  в Web of Science. Участвал е в 11 научни конференции, от които 5 

международни и една международна кръгла маса. Повечето от публикациите на 

кандидата са резултат на реализирани изследователски проекта (12). Всички 

публикации са със самостоятелно авторско участие. 

Основни направления в изследователската дейност 

Запознаването ми с публикациите на кандидата показва, че той има 

разностранни изследователски интереси, които го насочват към историята на 

социологията, социологията на знанието, институционализацията на науката, 

връзката „академия-общественост”, взаимодействието между гражданския 

сектор и малките общини и др. 

Научни и научно-приложни резултати 

Гл. ас. д-р Ангел Цветков притежава аналитично проницание, умение да 

използва евристичните възможности на историческия и социологическия 

подход, умело да ги съчетава, опит в обобщаване на емпиричната информация, 

което му е позволило да изведе следните научни постижения: 
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- осъществено е по-нататъшното изясняване на идеите и понятията на 

основни за социологията автори, които имат съществено влияние върху 

нейното развитие. Интерпретирано е социологическото разбиране за 

приемствеността на авторите, творили в древността с нейните вътрешно-

присъщи условия, разглеждани като ключови за разбирането на света. На 

основата на социологическия подход д-р Цветков разширява обяснението 

защо в творчеството на мислителите от предходните векове и епохи 

мястото на човека е в центъра на социалните отношения и 

взаимодействие; 

- изведени са основните черти на първосоциологията, разглеждана като 

примес от философски спекулации и зараждаща се научна интерпретация, 

която отчита историческия характер на обществата и го разглежда като 

факт, който търпи развитие и в двете посоки на прогреса и регреса. 

Описва това като заслуга на древногръцките автори, но допуска 

възможността, че е възможно и на други места в света да са се зародили 

социологически идеи като тези на Конфуций и Чанакя; 

- прецизирането на социологическо знание за реалността, че тя не само 

просто се създава и разпространява, че тя постоянно се дефинира и 

предефинира, интерпретира и реинтерпретира, дискутира, възприема и 

изгражда, съобразно познанията на авторитетите; 

- обосноваването на ролята на силната програма за възникването и 

утвърждаването на съвременната социология, на знанието в резултат на 

свързването на човешкото познание със социалния свят, на представянето 

на знанието като социален феномен, който формира образци на 

поведение; 

- на основата на научни анализи на автори на близки до социологията науки 

е обосновано виждането, че връзките на социологията с тези науки 

разширява кръга на изследваните проблеми, което допринася за нейното 

развитие, така и за развитието на съответните науки, използвайки добре 

развития й инструментариум на изследване; 
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- при изследване на различните сфери на социалния живот са направени 

множество полезни изводи и препоръки, насочени към социалната 

практика и социалното управление, а именно – отчитане на връзките и 

взаимодействието между: 

 публичния, частния и гражданския сектор; 

 образователните институции и регионалната общност; 

 формалните и неформалните отношения между студентите и 

гражданите: 

 социалните мрежи и религиозния избор; 

 знанието и властта. 

 

Оценка на научните и научно-приложните приноси 

Приносите на гл. ас. д-р Ангел Цветков имат значение в две направления. 

Едното е идентифицирането и описанието на предпоставките за по-нататъшното 

развитие на теоретичното знание за социалните науки в т.ч. и на социологията. 

Другото е обогатяване на практиката с препоръки и политики за преодоляване на 

негативните явления и процеси в обществото и стимулиране на положителните 

такива. 

Препоръки 

Бих желала да препоръчам на д-р Цветков да продължи да изследва 

знанието, неговата роля и функции в новите геополитични условия, условия на 

дигитализация на стопанския и социалния живот, условия на търсенето на нови 

подходи и знания за опазването и поддържането на биологичния хомеостазис на 

Земята. Би било добре в тази си дейност да привлича студентите, да ги 

стимулира да поемат стръмния път на науката. 

Заключение 

Оценката ми за преподавателската дейност и научните трудове на гл. ас. 

д-р Ангел Методиев Цветков, участник в конкурса за академичната длъжност 

„доцент” по научна област 3.1. Социология, антропология и науки за културата, 
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научна специалност „Социология” за нуждите на катедра „Социология” към 

Философския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” е положителна. 

Предлагам на уважаемото Научно жури гл. ас. д-р Ангел Методиев 

Цветков да бъде избран и да заема академичната длъжност „доцент” 

Лично аз ще гласувам „За”. 

 

 

3 септември 2020 г.                      Изготвил становището: 

София                         (доц. д-р Саша Тодорова) 



OPINION 

by: Assoc. Prof. Sasha Vladimirova Todorova, PhD. 

On the materials submitted for participation in the competition for awarding 

the academic position "Associate Professor" in the professional field 3.1. 

Sociology, anthropology and science of culture, scientific specialty 

"Sociology", announced in State Gazette, issue no. 42 of 12.05.2020. 

Candidate: Chief. Assist.  Prof. Angel Metodiev Tsvetkov, PhD. 

Grounds: Order №1069 / 10.07.2020 of the Rector of South-West University 

“Neofit Rilski” 

Information about the competition 

The competition was announced for the needs of the Department of Sociology at 

the Faculty of Philosophy, SWU Neofit Rilski, on the grounds of art. 4, para. 2 of 

the Act for the Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria, 

protocol №4 of 07.07.2020. 

Information about the candidate in the competition 

The only candidate in the competition is Chief. Assist. Prof. Angel Tsvetkov, PhD. 

was born on the 21st of October, 1974 in Blagoevgrad. He graduated with a 

Master's Degree in Philosophy in 2001 at the Faculty of Philosophy from the 

South-West University “Neofit Rilski”. In 2010 he defended his doctoral 

dissertation "Doctor". He has 18 years of experience as a lecturer in the team of the 

Department of Sociology at the Faculty of Philosophy of South-West University 

“Neofit Rilski”. During the period 2003-2005 he was also scientific secretary of the 

Department. He successfully combines teaching and research. He participated in 

the preparation and implementation of 12 research projects and was the leader of 

one of them. He is known to the academic community through his participation in 

round tables, conferences and scientific publications. 

Fulfilling the thoughts of occupying academic credibility 

From the attached table for fulfillment of the quantitative requirements for holding 

the academic position "Associate Professor" at South-West University "Neofit 

Rilski" it can be seen that he meets the mandatory conditions under the Act for the 

Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria (Art. 29), namely : 

he has obtained an educational and scientific degree "Doctor", he has held the 



academic position of Assistant Professor for more than 13 years and has published 

a monograph "Sociology of Knowledge", University Publishing House "Neofit 

Rilski", Blagoevgrad, 2017. From the same table for fulfillment of the quantitative 

requirements it can be seen that on all indicators he has scored the necessary 

minimum points. 

Evaluation of teaching work 

Chief. Assist. Prof. Angel Tsvetkov has a high degree of advancement in teaching 

and learning. In the 2020/2021 academic year, classroom employment was 715 

hours, of which 435 were full-time students and 270 were part-time students. He 

leads classes in 4 disciplines. These disciplines are not only his education but also 

his research field. They suggest that he is interested in both the social problems of 

social development and the possibilities for solving them. The candidate is also the 

head of the summer sociological internship. 

General characteristics of the presented publications 

Chief. Assist. Prof. Angel Tsvetkov, PhD. participated in the competition with two 

monographs and detailed articles, four of which in English in well-known scientific 

writings and collections. One of the articles was published in a specialized 

scientific publication indexed in the Web of Science. He has participated in 11 

scientific conferences, of which five international and one international round table. 

Most of the candidates' publications have been the result of a research project (12). 

All publications are self-authored. 

Main directions in the research activity 

My acquaintance with the candidate's publications shows that he has diverse 

research interests that lead him to the history of sociology, sociology of knowledge, 

institutionalization of science, the "academy-public" relationship, the interaction 

between the civil sector and small municipalities and others. 

Scientific and scientific-applied results 

Chief. Assist. Prof. Angel Tsvetkov, PhD. Angel Tsvetkov has analytical insight, 

ability to use the heuristic possibilities of the historical and sociological approach, 

skillfully combines them, experience in summarizing empirical information, which 

has allowed him to derive the following scientific achievements: 

- further clarification of the ideas and concepts of key authors for sociology, 

which have a significant impact on its development. The sociological 



understanding of the continuity of the authors, created in antiquity with its 

intrinsic conditions, considered as key to the understanding of the world, is 

interpreted. Based on the sociological approach, Dr. Tsvetkov expands the 

explanation why in the work of thinkers from previous centuries and epochs 

the place of man is in the center of social relations and interaction; 

- the main features of the first sociology are considered, considered as an 

admixture of philosophical speculations and nascent scientific interpretation, 

which takes into account the historical character of societies and considers it 

as a fact that is developing in both directions of progress and regress. He 

describes this as a merit of the ancient Greek authors, but admits the 

possibility that sociological ideas such as those of Confucius and Canakya 

may have originated elsewhere in the world; 

- the refinement of sociological knowledge about reality, that it is not only 

simply created and disseminated, that it is constantly defined and redefined, 

interpreted and reinterpreted, discussed, perceived and constructed according 

to the knowledge of the authorities; 

- substantiation of the role of the strong program for the emergence and 

establishment of modern sociology, of knowledge as a result of the 

connection of human knowledge with the social world, of the presentation of 

knowledge as a social phenomenon that forms patterns of behavior; 

- on the basis of scientific analyzes of authors of sciences close to sociology, 

the view is substantiated that the connections of sociology with these 

sciences expand the range of researched problems, which contributes to its 

development and the development of the respective sciences, using its well-

developed tools. research;  

- in studying the various spheres of social life, many useful conclusions and 

recommendations have been made, aimed at social practice and social 

management, namely - taking into account the links and interactions 

between: 

• the public, private and civil sectors; 

• educational institutions and the regional community; 

• formal and informal relations between students and citizens: 

• social networks and religious choice; 



• knowledge and power. 

Evaluation of scientific and applied scientific contributions 

The contributions of Ch. Assist. Prof. Angel Tsvetkov, PhD. are important in two 

ways. One is the identification and description of the prerequisites for the further 

development of theoretical knowledge of the social sciences, incl. and sociology. 

The other is to enrich the practice with recommendations and policies to overcome 

the negative phenomena and processes in society and stimulate the positive ones. 

Recommendations 

I would like to recommend Chief.  Assist. Prof. Tsvetkov, PhD. to continue 

researching knowledge, its role and functions in the new geopolitical conditions, 

conditions for digitalization of economic and social life, conditions for the search 

for new approaches and knowledge about the preservation and maintenance of 

biological homeostasis on Earth. It would be good in this activity to attract 

students, to stimulate them to take the steep path of science. 

Conclusion 

My assessment of the teaching activities and scientific works of Chief.  Assist. 

Prof. Angel Metodiev Tsvetkov, PhD. participant in the competition for the 

academic position of "Associate Professor" in scientific field 3.1. Sociology, 

anthropology and cultural sciences, scientific specialty "Sociology" for the needs of 

the Department of Sociology at the Faculty of Philosophy of SWU "Neofit Rilski" 

is positive. 

I convincingly recommend to the members of the Scientific Jury, Chief.  Assist. 

Prof. Angel Metodiev Tsvetkov, PhD. to be elected and to hold the academic 

position of "Associate Professor". 

 

Personally, I will vote “For”. 

 

 

3rd of September, 2020                                  Signature: 

Sofia                                                            (Assoc. Prof. Sasha Todorova, PhD.) 


