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Настоящото становище е изготвено въз основа на основните
документи, постъпили по конкурса за Доцент по философия, обявен
от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ, бр 69 от 11.09.2012 г.) и на
интернет-страницата на университета за нуждите на Юридически
Факултет. 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 един
кандидат - д-р Иво Николов Стамболийски от ВСУ „Черноризец
Храбър”. За участие в обявения конкурс за Доцент по философия

кандидатът д-р Иво Николов Стамболийски е представил Списък от
общо 40 заглавия, в т.ч. 33 публикации в български и чуждестранни
научни издания и научни форуми, 3 студии 1 монография, 6
учебници и учебни пособия.

2. Данни за кандидата.
Участникът в конкурса за Доцент по философия д-р Иво
Николов Стамболийски е роден през 1979 г. Той завършва през 1984
г. специалност «Философия» във Философския факултет на
Софийския Университет «Св. Климент Охридски». През 2011 г. Иво
Стамболийски. защитава дисертация и получава образователната и
научна степен «Доктор» по научно направление «Философия». От
1995 г. постъпва на работа във ВСУ «Черноризец Храбър» като
главен асистент по «Философия», където работи досега.
3. Обща характеристика на научната продукция.
Д-р Иво Стамболийски е дългогодише изследовател по
проблемите на философската антропология и по история на
философията. Основната част от неговите научни публикации са
посветени именно на тази област от философската проблематика,
поради което неговата изследователска дейност е непосредствено
съобразена с изискванията на тематиката по обявения конкурс за
«Доцент»,

насочена

към

професионалното

направление

2.3.

«Философия (Философска антропология)».
4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата
дейност на кандидата.
Д-р Иво Стамболейски е дългогодишен преподавател по
философия – от 1984 г. досега. Доброто му базово образование във

Философския факултет на Софийския университет, както и
доказаната му способност да работи със своите студенти в
семинарните занятия, а и в лекционните си курсове, го правят един
от предпочитаните от тях преподаватели по философия.

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата.
В

монографията

„Какво

е

това

човекът”.

УИ

„Черноризец Храбър, 2011, 230 стр. д-р Иво Стамболийски
изследва важни и актуални философски и социологически
аспекти от многообразните теми за човека. Върху основата на
основните идеи на крупни философи като М. Шелер, Е. Фром, Х.
Маркузе, както и представителите на движението „Ню ейдж”,
той разработва и обоснова интересни подходи и решения по тази
тематика. По този начин той успява значително да обогати
съществуващите знания по проблемите на философската
антропология.
Редица ценни моменти, особено за нуждите на обучението
по философия, се съдържат в четвърта глава на този негов труд,
където той дискутира редица злободневни теми, свързани със
социалната

реализация

на

младите

хора:

партиотизъм,

образование, иновация и др., както и някои парадокси и
нерешени проблеми в съвременното българско общество.
Д-р И. Стамболийски поставя и разглежда редица важни
аспекти

на

съвременната

философия

на

историята

в

творчеството на Ясперс – имам предвид най-вече неговите
статии „Карл Ясперс за смисъла на историята” (1994) и
„Историята и „осевото време” – Карл Ясперс (1995). Редица
ценни моменти има и в неговите опити да разкрие някои страни

от проблема за пътищата и перспективите пред съвременния
млад човек – става дума най-вече за статията „Младите хора в
България – пътища на развитие” (2008).

Заключение:
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 препоръчам на Научното жури да
предложи на Научния съвет при ВСУ „Черноризец Храбър” да
избере д-р Иво Николов Стамболийски за академичната
длъжност

„доцент”

в

професионално

направление

Философия (Философска антропология).
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