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СТАНОВИЩЕ 

на проф. дфн Христо Кафтанджиев 

за преподавателската и за научната дейност на доктор Николай 
Михайлов във връзка с кандидатстването му в конкурса за доцент по 

професионално направление 3.5. Обществени комуникации и 
информационни науки (връзки с обществеността – социология на 

публичната комуникация) - обявен в ДВ, бр. 47/21.06.2016 г. 

 

Доктор Николай Михайлов отговаря напълно по всичките критерии на 
Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и 
заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски” да 
бъде избран за доцент в обявеното професионално направление. 
Причините за това са следните: 

По член 105 Николай отговаря на всичките изисквания: 

 Доктор е.; 

 Хоноруван преподавател е в Катедрата, като студентите са много 
доволни от начина, по който преподава.;  

 Представил е монографичен труд и други научни публикации в 
специализирани научни издания .за придобиването на научната 
степен „доктор на науките”. 

Списъкът на публикациите, представени за участие в конкурса, е 
впечатляващ, а именно: 

 Комуникацията – социален и морален контекст, С., 2016 г. 

 Статии и доклади, публикувани в академични издания: сборници 
и списания  

 Моралът като есенция на християнската вяра и мироглед, в 
тематичен сборник  „Динамика на световните религии и значение 
на ортодоксалността”, С., 2011, ISSN 1313 – 9703, с. 132- 139   

 Българският православен етос във века на глобализацията, в 
Религия, ценности, ортодоксалност и интеркултурен диалог, С. 
2012, ISSN – 1313-9703, с.192 -200 

 Съвременната наука като синтез на знание и ценности , в 
„Съвременни предизвикателства във философията“, ISBN 978-
954-397-030-8 СУБ, С. 2012 г., с. 66- 73 

 Постмодерн, комуникация, добродетели, във Философски 
изследвания на виртуалната култура, кн. 2, София, 2013 г., с. 22 -
27 ISSN 13139975  

 Етичното проблематизиране на културата, сп. Философски 
алтернативи, 4/2013 г., с. 86 -95, ISSN 0861 – 7899  

 Ecological feminism as radical ecological consciousness, Journal of 
Balkan ecology, vol. 16, 3/2013 г., pp. 247 – 255 (в съавторство)    

 Религия, империя, толерантност на Балканите: една етическа 
гледна точка. В  сб. "Хуманизъм, наука и религия Ценности, 
парадигми и предизвикателства.", Национален съвет на 
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религиозните общности в България, С., 2015 г., с. 142 -150,  ISBN 
978- 954-509-536-8 

 Св. Августин и проблемът за висшето благо.  Във Философски 
алтернативи, бр. 3/ 2015 г. с. 5 -11, ISSN 0861- 7899 

 Безбариерна среда и социални бариери, в Екологическа етика, 
природа и устойчиво развитие на България, С. 2015 г., ISBN 978-
619-7136-15-9, с. 214 -225, (в съавторство) 

 Етика, нравственост, насилие, в Геостратегическата ситуация и 
бежанските вълни, изд, Авангард Прима, С., 2016 г. ISBN 978-619-
160-615-3 с.321 – 328 

По член 108 е представил всички изисквани документи – 
автобиография; диплома за висше образование и приложението към 
нея; диплом за образователна и научна степен доктор – в оригинал и 3 
копия; диплом за научната степен „доктор на науките”; удостоверение за 
трудов стаж по специалността и т.н. 

 

Длъжността „доцент“ е свързана основно с университетско 
преподаване. Поради тази причина е много важно да се оценят именно 
преподавателските способности на Николай. 

Преподавателска му дейност в това отношение отговаря и на най-
високите критерии в това отношение. Води следните лекционни курсове 
в бакалавърска степен: 

 „Професионална етика” – Академия на МВР, София, 2004 - 2007 г. 

 „Съвременни социални теории” - „Св. Кл. Охридски”, ФЖМК. спец. 
ВО, 2014 г. 

 „Етика и комуникация” – СУ „Св. Кл. Охридски”, ФЖМК. спец. ВО, 
от 2009 г. до сега  

 „Обща социология” -   СУ „Св. Кл. Охридски”, ФЖМК. спец. ВО, 
2012 г. – 2016 г. 

 „Антропоцентризъм и околна среда”/„Етика и екология“ – ЮЗУ 
„Неофит Рилски”, спец. Екология и опазване на околната среда, 
от 2013 г. до сега 

В магистърските програми на ФЖМК преподава следните дисциплини: 

 „Език, въображение, креативност” – СУ „Св. Кл. Охридски”, ФЖМК, 
програма Креативна комуникация, 2015 г. 

 „Творчество и комуникативна рационалност”  - СУ „Св. Кл. 
Охридски”, ФЖМК, програма Креативна комуникация, 2015 г. 

Ръководил е и няколко дипломанти в бакалавърската степен на спец. 
„Комуникация и връзки с обществеността”, ФЖМК. 

Бил е и научен ръководител на докторант. 

Автор е на рецензии и становища за присъждане на научни степени и 
заемане на академични длъжности: 

Бил е и член на научни журита за докторски конкурси. 
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По отношение на научните трудове, които са представени за конкурса: 

 

Монографията „Комуникацията – социални и морални контексти” 

Учебникът е издаден през тази година, което означава, че може да се 
използва именно за този конкурс. 

Книгата е предназначена и за студенти във факултетите по 
комуникации. 

Някои от основните й приноси са следните: 

 Анализът на публичната социология и идеите на създателя й М. 
Буравой.; 

 Анализът на появата на публичността като нова социална 
същност, влияиеща върху промяната на функционирането на 
всички обществени отношения.; 

 Анализът на фрагментаризацията, плурализирането на 
обществото и последствията им по отношение на моралността.; 

 Анализът на различни модерни теории на български и чужди 
автори, които обясняват феномена публична комуникация.; 

 

Научните статии 

 

Моралът като есенция на християнската вяра и мироглед 

Научният принос тук е главно по отношение на анализа на 
християнството от гледна точка на уникално световно културен 
феномен, който може да обеди и да синтезира в себе си най различни 
философски, нравствени, социални и религиозни влияния. 

 

Българският православен етос във века на глобализацията 

Научният принос тук е основно във връзка с промяната на българския 
етос във времената на глобализация по отношение на православието 
като част от националното съзнание. 

 

Съвременната наука като единство от знание и ценности 

Научният принос е в анализа на взаимоотношението етика – наука и как 
това променя етоса на учените в съвременните условия. 

 

Етичното проблематизиране на културата 

Научният принос е по отношение на анализа на трите определящи 
етико – културни парадигми в развитието на Европа – тази на древна 
Гърция, парадигмата на 16 –ти и 17 ти век и тази на ценностите, 
конфликта и промяната. 
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Научният принос в случая е по отношение на анализа на начините на 
интеграция между социалната справедливост и екологичната цялост. 

И останалите статии: 

 Ecological feminism as radical ecological consciousness 

 Постмодерн, комуникации, добродетели 

 Религия, империя, толерантност на Балканите: една етическа 
гледна точка 

 Св. Августин и проблемът за висшето благо 

 Безбариерна среда и социални бариери 

 Етика, нравственост, насилие 

също са с високо научно качество и определено ще помогнат на 
Николай в различните му курсове със студентите. 

 

Поради всички тези причини без никакво колебание ще гласувам 
положително доктор Николай Михайлов да бъде избран за доцент по 
професионално направление 3.5. Обществени комуникации и 
информационни науки (връзки с обществеността – социология на 
публичната комуникация). Сигурен съм, че и колегите ми от Комисията 
ще гласуват по същия начин. 

 

 

15.09.2016 

София 

 

 

подпис: 

 

проф. дфн Христо Кафтанджиев 


