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СТАНОВИЩЕ 

за научните трудове и учебната дейност 

на д-р Иво Николов Стамболийски,  

(ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) 

представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” 

в професионално направление 2.3 Философия (Философска антропология),  

обявен в ДВ бр.69 от 11.09.2012г. за нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър” 

 

Рaзработил: проф. д-р Вихрен Янакиев Бузов, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, 

Философски факултет  

(ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия - месторабота) 

2.3 Философия (Философия на правото и логика на социалното познание)  

(професионално направление/научна специалност) 

 

Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили по конкурс, 

обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ, бр.69 от 11.09.2012) и на интернет-страницата на 

университета за нуждите на катедра Психология към Факултет Юридически. Представените 

по конкурса документи съответстват на изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Инструкция 

№6 към Наредба №3 за академичния състав на ВСУ „Черноризец Храбър”. Процедурата по 

конкурса е коректно спазена. 

 

1. Общо представяне на получените материали 

За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат:  

Д-р Иво Николов Стамболийски от ВСУ «Черноризец Храбър». 

(ак. дл. н. ст. име, презиме, фамилия от научна организация) 

 

За участие в конкурса кандидатът д-р Иво Николов Стамболийски е представил списък 

от общо 40 заглавия, в т.ч. 31 публикации в български и чуждестранни научни издания и 

научни форуми, 3 студии 1 монография, 6 учебници и учебни пособия. Определено може да 

се заключи, че научната продукция на кандидата е напълно достатъчна за участие в конкурса 

за заемане на академичната длъжност доцент, както и представителна за неговите научни 

интереси. 
2. Данни за кандида 

Познавам д-р Иво Николов Стамболийски от повече от 15 години от участия в научни 

конференции. Той е познат на философската общност у нас със своите изследвания по 

проблемите на философската и политическата антропология, с участия в учебници. 
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От предоставената лична информация и от други източници зная, че д-р Иво 

Стамболийски се занимава и с активна обществена дейност. Член е на УС на „Асоциация 

ВСУ” и на асоциация „Гражданите за Варна”. Работил е в колективи по научни проекти. 

 

3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата 

Предоставените за анализ и оценка трудове отговарят напълно на профила на конкурса 

и заявената научна специалност. Монографията „Какво е човекът?” е най-представителна за 

неговите научни постижения. Към това следва да прибавим учебник и учебно пособие 

„Философия” в множество издания, които подсказват, че е било полезно и е намерило добър 

прием сред студентската аудитория. Друго негово методическо издание е пособието „Есе на 

общозначима тема”, което е насочено към кандидат-студентите за ВСУ „Черноризец 

Храбър”, но може да се използва също и от студенти за разширяване на тяхната философска 

култура. Сред неговите статии определено се намират интересни и значими публикации на 

най-актуални теми за развитието на съвременното българско общество, историко-

философски анализи, философски статии по теми за човека и съвременната глобална 

цивилизация, за проблемите на младежта и социалните конфликти.  

 

4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на кандидата 

Д-р Иво Николов Стамболийски има общ преподавателски стаж от 27 години 9 месеца 

и 5 дни като най-голямата част от него е във ВСУ „Черноризец Храбър”. Той е утвърден и 

достатъчно рутиниран преподавател по философия, който умее да чете лекции и да води 

семинари на високо професионално ниво като намира подход към всеки студент съобразно 

неговата специалност и интереси. Най-позитивното обстоятелство е, че той е свързал 

достатъчно ефективно своята преподавателска дейност с издадените от него статии, 

учебници и методически пособия. 

 

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата 

Публикациите на кандидата за академичната длъжност доцент се характеризират с 

научни и научно-практически постижения с приносен характер в областите на философската 

и политическата антропология. Ето някои от най-значимите от тях. 

Д-р Иво Стамболийски успешно свързва класическите антропологични теми за човека с 

актуалните проблеми на съвременното българско общество. Така в монографията си „Какво 

е човекът?” той задълбочено и критично анализира основните “феномени на човека”, сред 

които поставя индивидуализма, толерантността, свободата, маргинализацията и 

глобализацията. Чрез тези характеристики той успешно извежда на преден план сравнително 

по-неизследвани аспекти на човека, най-вече съвременния човек, като успешно прилага един 

интегрален философско-политологичен подход при определяне на неговата същност и 

специфика.  
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В същата монография той поставя на анализ и проблема за отношението между човек и 

техника, който е доста изоставен в съвременната българска философска литература. Смея да 

твърдя, че д-р Стамболийски е достатъчно оригинален в своите изводи по тази и много други 

ключови теми. Това се отнася и за злободневните проблеми в последната част на 

монографията, свързани с образованието и социалната реализация на младите, патриотизма, 

иновациите. В своя критичен анализ кандидатът показва забележително умение да открои на 

преден план най-актуалните нерешени проблеми на развитието на съвременното българско 

общество. С това той убедително показва, че философията може да бъде основен 

инструмент, теоретичен и практически, за осмисляне на най-важните предизвикателства пред 

нашето развитие. 

В неговите учебници и учебни пособия откриваме методически приноси и постижения 

в подредбата и поднасянето на материала, в открояването на собствени изводи и умението да 

се провокира младия човек към разсъждения и дискусия по най-актуалните поставени 

въпроси. В учебника „Философия” д-р Стамболийски е разработил един от най-интересните 

и полезни анализи в българската философска книжнина по теми като „Антропологическият 

проблем” и „Свободата като философски проблем”. Той не само разказва основните 

философски идеи, но ги подлага на сравнения и критика, показва тяхната приложимост към 

проблемите на развитието на съвременния човек и промяната на обществото. 

В методическото пособие „Есе на общозначима тема” д-р Стамболийски се разкрива не 

само като увлекателен автор, но и като задълбочен анализатор на най-актуални теми като 

„Мястото на младите хора в обществото”, „Нравствени ценности и социална реалност” и 

редица други. Той не иска да поднася на кандидат-студентите готови формули и фрази за 

заучаване, а ги провокира да разкрият своя творчески и мисловен потенциал, да разсъждават 

заедно с него по най-актуалните теми на днешния ни живот. 

Бих посочил в позитивен план и неговото участие в Програмата на колеги от СУ „Св. 

Климент Охридски” „Философия за деца”, което е намерило място в няколко издания. Тази 

програма имаше за цел да стимулира диалогичност, критическо мислене, както и да създаде 

изследователска общност по тези проблеми. Участието на кандидата в нея е допринесло 

много за неговото развитие като автор и изследовател. 

 

6. Бележки и препоръки  

Към рецензираните трудове нямам съществени забележки, а по-скоро бих искал да 

изразя желанието си да видя д-р Стамболийски по-уверено да навлезе в маркираните от него 

изследователски теми в учебниците и най-вече в монографията. Всяка от тези теми е 

достойна да се напише поне още една монография по нея: феномените на човека (най-вече 

маргиналността и глобализацията), отношението човек-техника, социалните проблеми на 

младите. Пожелавам на д-р Иво Стамболийски, когато разсъждава за посоките на по-

нататъшното си теоретично развитие да помисли за възможността да развие в монографии 
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всяка от тези теми. Дори и с цената на излизане от класическите философско-

антропологични подходи, които той несъмнено познава и прилага. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение бих искал да изразя общата си удовлетвореност от представените от д-р 

Иво Стамболийски трудове за участие в процедурата за доцент по 2.3 Философия 

(Философска антропология). Те съдържат достатъчно теоретични и теоретико-приложни 

приноси и напълно обосновават желанието му да бъде избран на по-висока академична 

длъжност. Неговата хабилитация ще бъде от огромна полза за утвърждаване и развитие на 

преподаването на обществените науки във ВСУ „Черноризец Храбър”. 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на 

тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси, 

давам своята положителна оценка и най-убедено препоръчам на Научното жури да 

предложи на Научния съвет при ВСУ „Черноризец Храбър” да избере д-р Иво Николов 

Стамболийски да заеме академичната длъжност „доцент” в професионално направление .2.3 

Философия (Философска антропология).  

 

20.12.. 2012 г.  Изготвил становището: проф.д-р Вихрен Бузов 

                         (ак. дл. н. ст. име фамилия)  

 

 


