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СТАНОВИЩЕ 

 

от д-р Сийка Костадинова Ковачева,  

доцент в катедра „Приложна и институционална социология“  

във Философско-исторически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ 

 

на материалите, представени за участие в конкурс 

за заемане на академичната длъжност ‘доцент’ 

в катедрата по социология при Философския факултет  

на Югозападен университет „Неофит Рилски“  

 

 

За участие в конкурса за заемане на академичната длъжност доцент в 

професионално направление 3.1. Социология, антропология и тауки за културата, 

специалност „Социология“, обнародван в ДВ бр.42/12.05.2020 г.,  е подал документи 

Ангел Методиев Цветков и е единствен кандидат. Със заповед № 1069 на Ректора на 

Югозападен университет „Неофит Рилски“ от 10 юли 2020 г. аз съм определена за член 

на научното жури за осигуряване на тази процедура. 

 

1. Общо описание на представените материали 

Представеният от Ангел Цветков комплект материали на хартиен и електронен 

носител е в съответствие с Правилника  на Югозападния университет „Неофит Рилски“ 

и ЗАСРБ  за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на 

академични длъжности. Кандидадът участва в конкурса с две монографии и девет 

статии, пет от които са издадени на английски език. Всички публикации са в утвърдени, 

а някои от тях и в международно разпознаваеми академични издания.  

Представените документи показват, че научните интереси на кандидата са в 

областта на социалната епистемология, социологията на знанието и историята на 

социологията. 

 

2. Обща характеристика на научната, научно-приложната и педагогическата 

дейност на кандидата 

http://ips-bas.org/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9F%D0%9F%D0%9D%D0%A1%D0%97%D0%90%D0%94%D0%98%D0%98%D0%9E%D0%97%D0%91%D0%90%D0%9D-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD1.pdf
http://ips-bas.org/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9F%D0%9F%D0%9D%D0%A1%D0%97%D0%90%D0%94%D0%98%D0%98%D0%9E%D0%97%D0%91%D0%90%D0%9D-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD1.pdf
http://ips-bas.org/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9F%D0%9F%D0%9D%D0%A1%D0%97%D0%90%D0%94%D0%98%D0%98%D0%9E%D0%97%D0%91%D0%90%D0%9D-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD1.pdf
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Главен асистент д-р Ангел Цветков е утвърден учен със задълбочена философска 

и епистемологична подготовка, който заедно с това е и дългогодишен преподавател по 

социология във Философския факултет на ЮЗУ. Той е участвал в пет изследователски 

и учебни проекта и е изнесъл научни съобщения на шест конференции. Неговите 

изследвания имат предимно теоретичен характер и се отличават със завидна 

саморефлексия, понятийна систематичност и тематична широта.  

Като цяло, дейността на Ангел Цветков е с богат спектър и дълбочина, което е 

предпоставка за постигане на значими резултати. 

 

3. Учебна дейност на кандидата от началото на кариерата му 

Ангел Цветков работи като преподавател в ЮЗУ от 2001 година и има повече от 

осемнадесетгодишен преподавателски опит. Кандидатът чете лекционни курсове по 

история на социологията, епистемологически проблеми в социологията, култура на 

предприемачеството и социология на съвременната музика, както и ръководи летен 

социологически стаж на студенти по социология в трети курс.  Цветков има и 

административен опит като научен секретар на катедрата по социология и от управление 

на национални и регионални проекти.  

 

4. Съдържателен анализ на научните постижения на кандидата, ясна 

характеристика на научните приноси 

 Научните постижения на Ангел Цветков се съдържат преди всичко в двете 

монографии, в които авторът търси, по неговите думи, корените на науката във 

формирането, утвърждаването и дори опровергаването на научните понятия в хода на 

дебатите между научните школи в различни социални пространства и време. И двете 

книги се основават на разбирането на автора за социологията като самопознание, 

авторефлексия на самите нас, а водещият метод за осмисляне на това познание е 

социологическото въображение – термин, въведен от Чарлз Райт Смит. 

В първата монография, Протосоциология (2015), авторът представя 

социологическите идеи от древността до формирането на социологията като 

самостоятелна наука и утвърждаването й като академична дисциплина. Систематично и 

последователно Цветков проследява историята на значими социални концепции, които 

по-късно залягат в основите на социологическата наука и откроява тяхната връзка с 
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развитието на философското мислене. Заслуга на автора е представянето на понятията 

не като обстрактни идеи, появили се в съзнанието на велики умове, а като отговор на 

проблеми и промени в социалния контекст на конкретната епоха и локация. Заслужава 

да се отбележи представянето на арабския философ и социален мислител Ибн Халдун и 

на неговите анализи върху културата и връзката на много от идеите му със 

социологическите теории на Емил Дюркем и Адам Смит. 

 Във втората монография, Социология на знанието (2017), Цветков си поставя 

задачата да анализира социалния аспект на знанието – конструирането му от социалните 

агенти. Като продължение на подхода на автора от предишната монография, в тази книга 

субектът на познанието е представен не като идеален субект, а като реален социален 

агент, деец, създател на своите знания за света, ценностни ориентации и форми на 

поведение в социалните взаимодействия. Направен е кратък преглед на развитието на 

класическата епистемология и акцентът е поставен върху социалното конструиране на 

реалността във всекидневното общуване между хората. Основната теза на автора е, че 

знанието е непрекъснато интерпретирано във всекидневието и се намира в пряка 

зависимост от биографични и социални фактори, което му дава основание да заключи, 

че изход от кризата на класическата епистемология се съдържа в превръщането й в 

антропоепистемология. Заимствайки термина „антропоепистемология“ от 

американският епистемолог Джеймс Мафи, Цветков обосновава и анализира 

възможностите за взаимнообогатяване между социология и теория на познанието. 

„Интелектуалецът“ (Манхайм, Бурдийо, Фуко), „свещенникът“, „човекът от улицата“ са 

представени като социални агенти на познанието в автономни полета, чиито граници 

обаче често се размиват. 

 Статиите на Ангел Цветков са посветени на проблемите на социалното 

конструиране на границите, които едновременно разделят и свързват обществата, на 

индивидуалния религиозен избор и институционалните въздействия върху него, на 

ролята на университета в регионалните социални системи и други. Те показват 

евристичната стойност на подхода на автора към социологическото познание, обоснован 

в двете монографии. 

 

5. Отражение на научните публикации на кандидата в академичната 

литература 
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Д-р Ангел Цветков е представил десет цитирания в български издания и една 

рецензия за неговия труд „Протосоциология“ в списание „Философия“, които са 

достатъчно доказателство за разпознаваемостта на автора сред българската 

социологическа общнoст. 

 

6. Критични бележки и препоръки по представените трудове 

Препоръчвам на кандидата в по-нататъшната си дейност да насочи своите 

аналитични умения към процеса на познание във всекидневното общуване на други 

социални агенти, въз основата на ново набрана емпирична информация и да засили 

участието си в изследвания с приложна насоченост. 

 

7. Мотивирано и ясно формулирано заключение 

Документите и материалите, представени от Ангел Методиев Цветков  

отговарят на всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния 

Правилник на Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград. 

Кандидатът в конкурса е представил достатъчен брой научни трудове, 

публикувани след придобиването на ОНС ‘доктор’. В работите на кандидата има 

оригинални научни приноси и много от публикациите му  са пряко ориентирани към 

учебната работа. Научната и преподавателската квалификация на Ангел Методиев 

Цветков  е несъмнена.  

Убедено давам своята положителна оценка на цялостната дейност на кандидата и 

предлагам Научното жури за конкурса да изготви доклад-предложение до Факултетния 

съвет на Философския факултет на ЮЗУ за избора на Ангел Методиев Цветков на 

академичната длъжност ‘доцент’ в Югозападния университет „Неофит Рилски“ по 

професионално направление 3.1. Социология, антропология и тауки за културата, 

специалност „Социология“. 

 

....................... 2020 г.   Изготвил становището:  

    Доц. д-р Сийка Ковачева 
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OPINION 

 

of Siyka Kostadinova Kovacheva, PhD,  

Associate Professor in the Department of Applied and Institutional Sociology,  

Faculty of Philosophy and History, Paisii Hilendarski University of Plovdiv 

 

of the materials submitted for the competition 

for the academic position of 'Associate Professor' 

in the Department of Sociology, Faculty of Philosophy, 

South-West University „Neofit Rilski“ 

 

 

Angel Metodiev Tsvetkov is the only candidate who has submitted documents for 

participation in the competition for Associate Professor in the specialty "Sociology", 

promulgated in the State Gazette Issue 89 / 12.11.2019. By Order № 1069 of the Rector of the 

Southwestern University "Neofit Rilski" of July 10, 2020, I was appointed a member of the 

scientific jury to ensure this procedure. 

 

1. General description of the materials presented 

The set of paper and electronic materials presented by Angel Metodiev Tsvetkov is in 

accordance with the Rules of the Faculty of Philosophy of the Southwestern University "Neofit 

Rilski" and the Law for the conditions and procedure for acquiring academic degrees and for 

occupying academic positions. The applicant participates in the competition with two 

monographs and nine articles, five of which are published in English, some of which are in 

academic publications which are internationally recognized. 

The presented documents show that the candidate's scientific interests are in the field 

of social epistemology, sociology of knowledge and history of sociology. 

 

2. General characteristics of the applicant's scientific, applied and pedagogical 

activity 
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Chief Assistant Dr. Angel Tsvetkov is an established scientist with in-depth philosophical 

and epistemological training, who is also a longtime lecturer of sociology at the Faculty of 

Philosophy at SWU. He has participated in five research and educational projects and has 

delivered scientific presentations at 6 conferences. His research is mainly theoretical in nature 

and is characterized by enviable self-reflection, conceptual systematicity and thematic breadth. 

In general, the activities of Angel Tsvetkov have a rich spectrum and depth, which is a 

prerequisite for achieving significant results. 

 

3. Teaching experience of the applicant since the beginning of his career 

Angel Tsvetkov has been working as a lecturer at SWU since 2001 and has more than 

eighteen years of teaching experience. The candidate reads lecture courses on the history of 

sociology, epistemological problems in sociology, culture of entrepreneurship and sociology 

of contemporary music, as well as leads a summer sociological internship for third-year 

sociology students. Tsvetkov also has administrative experience as a scientific secretary of the 

Department of Sociology and in the management of national and regional projects. 

 

4. Analysis of the applicant's scientific achievements, with a clear description of the 

scientific contributions 

 Angel Tsvetkov's scientific achievements are contained primarily in the two 

monographs, in which the author seeks, in his words, the roots of science in the formation, 

validation and even refutation of scientific concepts in the course of the debates between 

scientific schools in different social spaces and historical time. Both books are based on the 

author's understanding of sociology as self-knowledge, self-reflection of ourselves, and the 

leading method of understanding this knowledge is the ‘sociological imagination’ - a term 

introduced by Charles Wright Smith. 

In the first monograph, Protosociology (2015), the author presents the development of 

sociological ideas from antiquity to the formation of sociology as an independent science and 

its establishment as an academic discipline. Systematically and consistently, Tsvetkov traces 

the history of significant social concepts, which later lay the foundations of the sociological 

science, and highlights their connection with the development of philosophical thinking. The 

merit of the author is the presentation of the concepts not as abstract ideas that appeared in the 
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minds of great thinkers, but as a response to problems and changes in the social context of the 

particular era and location. It is worth noting the presentation of the Arab philosopher and 

social thinker Ibn Khaldun and his analyzes of culture, as well as the connection of many of 

his ideas with the sociological theories of Emil Durkheim and Adam Smith.  

In the second monograph, Sociology of Knowledge (2017), Tsvetkov sets himself the 

task of analyzing the social aspect of knowledge - its construction by social agents. As a 

continuation of the author's approach from the previous monograph, in this book the subject of 

knowledge is presented not as an ideal subject, but as a real social agent, actor, creator of his 

knowledge of the world, values and forms of behavior in social interactions. A brief overview 

of the development of classical epistemology is delivered and the emphasis is placed on the 

social construction of reality in everyday communication between people. The main thesis of 

the author is that knowledge is constantly interpreted in everyday life and is directly dependent 

on biographical and social factors, which gives him reason to conclude that the way out of the 

crisis of classical epistemology lies in its transformation into anthropoepistemology. 

Borrowing the term "anthropoepistemology" from the American epistemologist James Mafi, 

Tsvetkov substantiates and analyzes the possibilities for mutual enrichment between sociology 

and the theory of knowledge. The "intellectual" (Mannheim, Bourdieu, Foucault), the "priest", 

the "man from the street" are presented as social agents of knowledge in autonomous fields, 

whose boundaries, however, are often blurred. 

 Angel Tsvetkov's articles are devoted to the problems of social construction of borders 

that simultaneously divide and connect societies, to individual religious choice and institutional 

influences on it, to the role of the university in regional social systems and others. They show 

the heuristic value of the author's approach to sociological knowledge, substantiated in both 

monographs presented above. 

 

5. Reflection of the scientific publications of the candidate in the academic literature 

Dr. Angel Tsvetkov has presented 10 citations in Bulgarian publications and a review 

essay of his work "Protosociology" in the journal "Philosophy", which are sufficient evidence 

of the author's recognition among the Bulgarian sociological community. 

 

6. Critical notes and recommendations of the reviewer on submitted books and papers 
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My recommendations for the future activities of the candidate are to direct his analytical 

skills to the process of cognition in the daily communication of other social agents, based on 

newly collected empirical information and to strengthen his participation in research with 

applied orientation. 

 

7. Reasoned and clearly worded conclusion 

The documents and materials submitted by Angel Metodiev Tsvetkov meet all the 

requirements of the Law for the Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria 

(LDASRB), the Rules for Implementation of the LDASRB and the relevant Rules of the 

Southwestern University "Neofit Rilski", Blagoevgrad.  

The candidate in the competition has submitted a sufficient number of scientific papers 

published after the acquisition of ONS ‘Doctor’. There are original scientific contributions in 

the candidate's works and many of his publications are directly oriented towards the academic 

work. The scientific and teaching qualification of Angel Metodiev Tsvetkov is undoubted. 

I hereby submit my positive assessment of the overall activity of the candidate and I 

propose the Scientific Jury for the competition to prepare a report-proposal to the Faculty 

Council of the Faculty of Philosophy of SWU for the election of Angel Metodiev Tsvetkov to 

the academic position of 'Associate Professor' at Southwestern University "Neofit Rilski ” in 

professional field 3.1. Sociology, anthropology and tauki for culture, specialty "Sociology". 

 

 

....................... 2020   Member of the Jury: 

                                                                                    Assoc. Prof., PhD Siyka Kovacheva 

   University of Plovdiv 


