
С Т А Н О В И Щ Е 
 

 

от: 

доц. д-р Светослав Малинов,  

СУ „Св. Климент Охридски“, професионално направление 3.3. Политически науки 

 

за: 

конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент”  

по професионално направление 3.3. Политически науки (Политология – Политически 

партии и партийни системи) в СУ „Св. Кл. Охридски” 

 

 

 

1. Обща информация на конкурса и кандидатите 

 

Процедурата по обявяване на конкурса е спазена и е в съответствие с изискванията на 

законовата и вътрешна нормативна уредба на СУ „Св. Кл. Охридски”. Конкурсът е 

обявен в Държавен вестник бр.32/16.04.2021 г. за нуждите на катедра „Политология“, 

Философски факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. Единственият участник, подал 

необходимите документи в обявения срок, е главен асистент д-р Милен Тодоров 

Любенов. След извършване на проверка на подадените от кандидата документи бе 

констатирано, че те са достоверни и са в пълен обем. Налице е всичко необходимо за 

обективна оценка на неговата научна продукция и учебно-преподавателска дейност. 

Кандидатът отговаря на всички изисквания за заемане на спомената академична 

длъжност, поставени в чл. 29 на Закона за развитие на академичния състав в РБългария. 

Той е придобил научната и образователна степен „доктор“ по същото професионално 

направление през 2010 г. Понастоящем заема академичната длъжност „главен 

асистент“ в катедра „Политология“ на СУ „Св. Климент Охридски“ като преди това е 

бил асистент (2006-2008) и старши асистент (2008-2010). В периода 2012-2017 г. е 

секретар по вътрешна политика на Президента на Република България. 

 

2. Оценка на представените научни публикации в изпълнение на изискванията за 

заемане на академичната длъжност „доцент“  

 

В така обявения конкурс гл. ас. д-р М. Любенов е заявил 11 научни публикации, 

от които 2 монографии, 3 студии (една в съавторство), 1 глава от колективна 

монография и 5 статии. Три от тях са публикувани на английски език. Публикациите, 



приложени за настоящия конкурс, не повтарят представените научни трудове и 

публикации за участие в предходните процедури. Убедително са покрити минималните 

национални изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент” в ПН 3.3. 

Политически науки. При показателите от раздели Г (публикации) и Д (цитирания), 

кандидатът превишава изискваните за всеки от тях минимални прагове. Впечатлява 

броят цитирания на трудове на кандидата в утвърдените международни индексиращи 

системи, което е признание за тяхното качество.  

Публикациите на кандидата са посветени на различни аспекти от предметната 

област на политическите партии и партийните системи и напълно съответстват на 

профила на обявения конкурс. Най-важна с оглед на настоящия конкурс е издадената 

през 2021 г. от УИ „Св. Кл. Охридски“ монография Европейски партийни системи. 

Сравнителен анализ на 20 демокрации (1945-2020), която е заявена като 

хабилитационен труд. Нейните достойнства са категорично доказателство за качествата 

на кандидата и високото научно ниво, на което работи; затова ще ѝ отделя специално 

внимание.  

Първите впечатления от хабилитационния труд са за амбициозност и смелост. 

Изследването на 20 европейски партийни системи за период от три четвърти век (от 

края на Втората световна война практически до наши дни) неизбежно препраща към 

класическия труд на Аренд Лийпхарт Patterns of Democracy. Government Forms and 

Performance in Thirty-Six Countries. Претенциите на г-н Любенов са подплатени със 

солидно познанаване на изследователското поле и разумни опити за оригиналност. Той 

отлично познава основните авторитети по темата (Липсет, Роккан, Меър, Бартолини, 

Китчълт и др.), която не само е многократно разработвана, но е и прекалено често 

атакувана напоследък. Съзнателно поема риска да включи страни с различна 

траектория на политическо развитие и демократизация - от традиционно най-развитите 

демокрации на Великобритания, Нидерландия, Белгия и т.н. през демократизиралите се 

през 70-те години на миналия век Испания, Португалия, Гърция до групата държави, 

тръгнали по пътя на демокрацията след рухването на комунизма.  

Включените 20 държави представят различни по характер и историческо 

развитие партийни системи. Независимо от различията, които извървяват в своята 

еволюция, кандидатът е намерил обща обяснителна парадигма в „теорията за избрания 

път“, част от т.нар. „нов институционализъм“. Авторът изрично формулира тезата, че 

мнозинството от съвременните изследвания на политическите партии се фокусират 

най-вече върху новите претенденти, появяващи се навсякъде в Европа. Особено ми 



допада неговото скептично отношение към все по-популярната теза за кризата на 

традиционните партии. Изцяло „срещу течението“ се оказва централния за 

изследването му въпрос за устойчивостта на старите партии, които продължават да 

бъдат съществен политически фактор. Предложен е подробен преглед на развитието на 

кливиджите в европейските демокрации и тяхната роля за структурирането на 

партийните системи и групирането на избирателите. Промените на партийните системи 

са разгледани в светлината на причините за отслабването на традиционните кливиджи.  

В крайна сметка чрез уместна методология, добре защитена теоретична рамка и 

умело подбрани факти кандидатът наистина успява да обърне фокуса и да защити 

основополагащата си теза, че основните партии, които участват в началната 

институционализация на партийната система след периоди на политическа 

трансформация, получават съществено предимство пред бъдещите си конкуренти. 

Качеството на монографията демонстрира безспорните научни качества на кандидата, 

които са напълно достатъчни, за да заеме  академичната длъжност „доцент“. 

Останалите научни трудове, приложени от кандидата, само засилват това 

благоприятно впечатление. Втората монография Политическите партии. 

Институционализация и организационно развитие (2021) поставя партиите в глобален 

контекст; засегнати са множество проблеми, които не са намерили място в първата 

монография. Авторът разглежда различните дефиниции на партиите, техните  функции 

и организация. Представена е и класификация на „идеални типове“ политически партии 

– елитарни; масови; електорални; всеобхватни; картелни; предприемачески и медийни; 

дигитални. Ще си позволя да отбележа, че докато с първата си монография кандидатът 

би впечатлил всеки свой колега, работил по темата за политическите партии, то със 

втората си би бил полезен на всеки студент, интересуващ се от същата тема. 

Впечатляващо е, че останалите студии и статии са посветени на конкретни аспекти от 

същата тематика; всичко това свидетелства за траен интерес и дълбоко навлизане в тази 

материя, по която кандидатът несъмнено ще увеличи научните си достижения.  

 

3. Оценка на учебно-преподавателската дейност в изпълнение на изискванията за 

заемане на академичната длъжност „доцент“  

 

Започвайки през 2006 г. като асистент, г-н Любенов вече е натрупал 15 годишен 

преподавателски стаж на основен трудов договор в СУ. Той е утвърден преподавател и 

разработените и водените от него лекционни курсове и семинарни занятия са пряко 



свързани с тематичната област на обявения конкурс. Трябва да отбележим 

положителния факт, че той започна своята кариера под ръководството на проф. Георги 

Карасимеонов - българският политолог с най-голям авторитет в научните изследвания 

върху политическите партии. Това сътрудничество гарантира „летящ старт“ и високо 

начално ниво на неговата преподавателска и научна дейност. Както е видно от 

приложените служебни справки за последните пет академични години, неговата заетост 

(аудиторна и извънаудиторна) далеч надхвърля необходимия праг. Освен това 

кандидатът е редовно канен да чете политологични курсове в други факултети, което 

показва, че неговите преподавателски способности са забелязани и високо оценени.  

Като настоящ ръководител на катедра „Политология“ ще си позволя да споделя 

дълбокото си лично удовлетворение от работата и общуването ми с г-н Любенов. 

Искрено се радвам, че още един възпитаник на специалност „Политология“ ще стане по 

толкова убедителен начин част от нейните хабилитирани преподаватели. Затова и 

подкрепям с максимална убеденост кандидатурата на гл. ас. д-р Милен Тодоров 

Любенов за заемане на академичната длъжност „доцент“ в професионалното 

направление 3.3. Политически науки (Политология – Политически партии и партийни 

системи). 

 

27 август 2021 г. 

доц. д-р Светослав Малинов 
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