
 

Становище 

за провеждане на конкурс за професор по 3.5. Обществени комуникации 

и информационни науки (Етика и комуникация), обявен в ДВ, бр. 44 от 

29.05.2018 г. с кандидат доцент д-р Николай Кирилов Михайлов 

от 

проф. дфн Христо Кафтанджиев 

 

Становището е по отношение на процедура за професура. Това 

означава, че трябва да оценя с приоритет преподавателската дейност 

на кандидата. Разбира се научните качества на кандидата също са от 

първостепенно значение. 

 

Преподавателска дейност 

 

Лекционни университетски курсове 

Доцент Николай Михайлов води следните лекционни курсове в 

бакалавърска степен на ФЖМК:  

 „Философия на комуникацията“ - СУ „Св. Кл. Охридски”, ФЖМК. 

спец. Комуникационен мениджмънт – от 2018 г.  

 „Етика и комуникации” – СУ „Св. Кл. Охридски”, ФЖМК. спец. 

Книгоиздаване, от 2017 г. до сега 

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

ВО, 2014 г. до сега 

 „Етика и комуникации” – 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. 

 „Социология на публичната комуникация“ - СУ „Св. Кл. Охридски”, 

ФЖМК. спец. ВО, от  2016 г. до сега 



 „Антропоцентризъм и околна среда” / „Етика и екология“ – ЮЗУ 

„Неофит Рилски”, спец. Екология и опазване на околната среда, 

от 2013 г. до сега 

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

г. 

Курсовете му в магистърските програми на ФЖМК са следните: 

 „Език, въображение, креативност” – СУ „Св. Кл. Охридски”, 

ФЖМК, програма Креативна комуникация, 2015 г. до сега 

 „Творчество и комуникативна рационалност”  - СУ „Св. Кл. 

Охридски”, ФЖМК, програма Креативна комуникация, 2015 г. до 

сега 

По тези критерии доцент Михайлов отговаря напълно на изискванията 

за отлична преподавателска дейност. 

 

Ръководства на бакалаври и докторанти 

В бакалавърската степен на специалност „Комуникация и връзки с 

обществеността”, ФЖМК, за периода 2010 – 2018 Николай е ръководил 

15 студента. 

До момента е ръководил 7 докторанта, гоглямата част от които са 

защитили успешно. Останалите са в процес на защити. 

И по тези критерии доцент Михайлов отговаря напълно на 

изискванията. 

 

Рецензии и становища за присъждане на научни степени и заемане на 

академични длъжности: 

Доцент Михайлов е бил председател и член на 23 научни журита за 

присъждане на различни образователни и научни степени. 

 

Участие в научни проекти: 

Доцент Михайлов е участвал в два научни проекта. За сравнение бих 

могъл да кажа, че не съм участвал в нито един подобен проект. 



 

Участия с доклади и презентации в национални академични форуми и 

прояви в периода 2009 – 2018 

Доцент Михайлов е участвал за този период с доклади на 30 научни 

конференции. 

И по този показател кандидатът отговаря на всички изисквания за 

отлично качество. 

 

Участия с доклади на международни научни форуми и конференции с 

международно участие 

Кандидатът е участвал в 4 такива конференции, което е красноречиво 

доказателство по отношение на академичната му дейност. 

 

Публикациите на доцент Михайлов за периода  2004 – 2018 

Доцент Михайлов е публикувал за този период 4 монографии: 

 Корупцията от морална гледна точка, С. 2008, ISBN: 978- 954-775-

875-9, 180 стр. 

 Етическият проблем за общото благо, С. 2010, ISBN 978-954-400-

305-0,116 120 стр. 

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

978-619-90070-7-5, 250 стр.  

 Етика и комуникация. , С. 2018, , ISBN 978-619-90070-7-5, 252 стр.  

 

и четири студии: 

 Етиката като философия, във  Философски изследвания. 

Философия и съвременност., том 6, изд. Иван Рилски, София, 

2008, сс. 269-285, ISBN 978- 954-353-079-3  

 Вернер Зомбарт или нацизмът няма да мине? В: Философски 

изследвания. Кн.7 , ИК „Иван Рилски”, С., 2009, с. 154 -173 IBSN 

978-954-353-7.  



 Общото благо, В:– Философски изследвания, кн. 8, ИК „Иван 

Рилски”, С., 2009, с. 88 – 110  ISBN978-954-354-105-4. 

 Nikolai Mihailov, Lidia Sakelarieva, Environmental alarmism: the Club 

of Rome and its critics, in Studia Ecologiae et Bioethicae, rok 14, 

2016/4, p. 129 – 149 (в съавторство) 

 

Публикувал е и 35 научни статии. 

И по тези критерии доцент Михайлов отговаря напълно на критериите 

на конкурса. 

 

За участието си в този конкурс доцент Михайлов е представил следните 

публикации: 

Монографиията: 

 Етика и комуникации, София, 2018 г. ISBN 978-619-90070-7-5, 252 

стр. 

 

Студиите: 

 Вернер Зомбарт или нацизмът няма да мине? Във: Философски 

изследвания. Кн.7, ИК „Иван Рилски”, С., 2009, IBSN 978-954-353-

7. с. 154 -173 

 Environmental alarmism: the Club of Rome and its critics, in Studia 

Ecologiae et Bioethicae, rok 14, 2016/4, p. 129 – 149 (в съавторство) 

 

Четири статии и доклади, публикувани в академични издания - сборници 

и списания: 

 Знание, идеологии, псевдонаука – етически измерения, в сборник 

Етиката в българската наука, 2011 г., С., ИК УНСС, ISBN  978 -

954-644-374-2 с. 196 – 203 

 Либералният индивидуализъм като форма на морална демагогия, 

в сборник  Политическата демагогия в прехода, съст.  проф. дсн. 

М. Мизов, С., 2017, ISBN: 978-954-2982-10-4, с. 249 - 260 



 PR етиката като професионална етика, във Философски 

алтернативи, бр. 2/ 2018 г., ISSN 0861 – 7899, с. 31 – 44 

 Икономика и етика: стойност и ценност, в сборник Медии и 

журналистика – професионални стандарти между властта и 

парите, съст. доц. д-р Б. Златанов (приета за печат) 

 

Всичките тези научни трудове са написани много качествено и 

отговарят на високите научни критерии. 

Отлично впечатление прави и основната монография «ЕТИКА И 

КОМУНИКАЦИИ“. В нея Николай доказва, че познава отлично тези 

много важни аспекти на комуникацията. Това не е само много качествен 

учебник по етика, но и ценно изследване по отношение на етиката и 

журналистиката, етиката и пиара и т.н. 

Единствената ми забележка в случая е, че трябва да бъде включена и 

една подглава по отношение на етиката в рекламата. 

Поради всички тези причини без колебание смятам, че доцент Николай 

Михайлов има всичките необходими качества – научни и 

преподавателски за заемане на академичната длъжност „професор”. 

Затова без никакво колебание ще гласувам на доцент Михайлов да 

бъде присъдена преподавателската и научна длъжност „професор”, 

като се надявам и членовете на уважаемото научно жури да постъпят 

по същия начин. 

 

17.09.2018 

София 

подпис 

 

проф. дфн Христо Кафтанджиев 


