
СТАНОВИЩЕ 

за трудовете на д-р Иво Николов Стамболийски  

по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент”  

област на висше образование: 2. Хуманитарни науки, 

професионално направление 2.3 Философия (Философска антропология) 

за нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър” 

обявен в „Държавен вестник”, бр. 69 от 11. 09. 2012 г. 

от доц. д-р Бойчо Йорданов Бойчев 

 

1. Данни за конкурса 

 Конкурсът за доцент по професионално направление 2.3 Философия 

(философска антропология), област на висше образование 2. Хуманитарни 

науки, е обявен за нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър”. Академичната 

длъжност е осигурена с необходимия хорариум от часове. Представените 

документи отговарят на изискванията на ЗРАС и Правилника за неговото 

приложение. Единствен кандидат е д-р Иво Николов Стамболийски. Не 

съм констатирал нарушения по процедурата на конкурса. 

 

2. Данни за кандидата 

Кандидатът за длъжността „доцeнт” Иво Стамболийски е роден през 

1959 г., завършва специалност “Философия” в СУ „Св. Климент 

Охридски”. Защитил е докторска дисертация по философия. От 1984 г. до 

сега последователно е асистент в ИУ-Варна; асистент и старши асистент в 

ИДСУ при МС – филиал Варна; учител по философия в Хуманитарна 

гимназия – Варна; главен асистент, експерт РАС и редактор към 

Издателски център във ВСУ „Черноризец Храбър” - Варна. Член е на УС 

на „Асоциация ВСУ” и на УС на асоциация „Гражданите за Варна”. 



Познавам лично д-р Иво Стамболийски повече от четвърт век, 

творчеството му и утвърждаването му като преподавател и специалист в 

областта на философията; както и интердисциплинарните му компетенции 

и умения. Мога да твърдя, че той е авторитетен учен, уважаван и обичан 

преподавател и фигура в обществения живот. 

 

3. Описание на научните трудове 

Д-р Иво Стамболийски участва в конкурса с повече от достатъчна 

(като количество и като качество) научна продукция: една монография, 3 

студии, 30 статии, научни съобщения и доклади от международни и 

национални научни конференции, както и шест обширни текстови единици 

от учебници и учебни помагала. По тематично съдържание и характер 

представената научна продукция съответства на формулировката на 

конкурса, както и на изискванията на ЗРАС и Правилника за неговото 

приложение за академичната длъжност „доцент”.  

 

4. Научни приноси 

 Приносните моменти в трудовете на д-р Иво Стамболийски са по 

посока на няколко тематични направления, но преди всичко са насочени 

към проблемите на философската антропология. Същевременно те са 

свързани не само с монографията, но и с голяма част от останалата научна 

продукция на кандидата. 

Първо, в представената монография „Какво е това човекът?” е дадена 

една широка панорама на възгледите за човека, като същевременно те са 

систематизирани както в исторически план, така и във връзка със 



съвременното състояние и перспективи на антропологичния проблем във 

философията и в социалните отношения и практика. 

Второ, пак там се прави един оригинален, стойностен и със значим 

интерпретативен потенциал анализ на човешките феномени, свързани с 

индивидуализма, свободата, толерантността, маргинализацията и 

глобализацията. 

Трето, особено внимание искам да отделя на темата за човешката 

маргиналност (проблематизирана и в някои от статиите), която д-р Иво 

Стамболийски последователно и задълбочено налага в дискурса на 

философската антропология като личностен и социален проблем. 

Маргиналността не е само психологичен и етичен (с известни уговорки) 

проблем, тя е екзистенциално иманентно присъща на човека и в този 

смисъл тя е „граничност”, която дава възможност на индивида не само за 

отчаяно „бягство”, но и за намиране на „приют”. 

Четвърто, въпросът за отношението „човек-техника” също е предмет 

на траен изследователски интерес от кандидата. Проследява се развитието 

на този проблем от миналия век до наши дни, като прецизно се анализира 

трансформацията му, която води до деантропологизацията на човека и 

симбиозата на биологичното му тяло и съвременните компютърни 

технологии. 

Пето, дискутират се проблеми, свързани със социализацията, 

културната и ценностна ориентация на съвременните млади, както и с 

перспективите пред тях. В тази връзка се обсъждат и проблемите на 

образованието, възпитанието и социалния интегритет на младите хора. 

Шесто, научните публикации на д-р Иво Стамболийски критически 

осветяват и актуалните проблеми на съвременна България, като остават 



съсредоточени в основните теоретични схващания на автора от сферата на 

философската и социалната антропология. 

 

5. Преподавателска дейност 

 Д-р Иво Стамболийски е утвърден преподавател с богат опит и 

практика. При голямото разнообразие на преподаваните от него 

дисциплини през годините не може да не се забележи гравитирането към 

проблемите на философската и социалната антропология, етиката и 

образователния процес. Неговата ерудиция, компетентност и 

харизматичност са реализирани в различни по своя състав и структура 

аудитории – ученическа, студентска, философски школи, дискусионни 

клубове, научни форуми. 

Д-р Иво Стамболийски участва в конкурса като съавтор в два 

учебника и три учебни пособия. Те имат подходяща структура и отговарят 

на методическите изисквания. Искам да отбележа и това, че не само 

учебниците и учебните пособия на д-р Иво Стамболийски, но и 

монографията, студиите, статиите и докладите също имат методическа 

стойност и могат да се използват в учебната и научно-изследователската 

дейност на студентите. 

 

6. Критични оценки, забележки и препоръки. 

Несъгласия и противоречия с публикациите като цяло на д-р Иво 

Стамболийски по същество нямам. Различията по отделни въпроси и 

специфични детайли не променят цялостната ми оценка на творчеството 

му и не са предмет на това становище. Като препоръка за по-нататъшната 

му работа – да развие идеите от втора глава на монографията 



(„Феномените на човека”) в самостоятелно произведение. Впрочем, такъв 

потенциал имат и други негови публикации. 

 

6. Заключение 

Представените трудове, научните търсения и преподавателската 

дейност на д-р Иво Стамболийски удовлетворяват напълно изискванията 

за обявената в конкурса длъжност.  

 Високата положителна оценка за научните и преподавателските 

качества на д-р Иво Николов Стамболийски, ми дава основание 

категорично да препоръчам на уважаемите членове на Научното жури по 

конкурса да го избере на академичната длъжност „доцент” в 

професионално направление 2.3 Философия (философска антропология), 

област на висше образование „Хуманитарни науки”. 

 

08.01.2013 г.     ПОДПИС: 

(доц. д-р Бойчо Й. Бойчев) 

 


