
СТАНОВИЩЕ     положително

по процедура конкурс по чл. 29 от ЗРАСРБ Научна организация СУ "Св. Климент Охридски"

Акад. длъжност ПРОФЕСОР ДВ бр. №  25/26.03.2019

Проф. направление 3.3. Политически науки Бр. кандидати 1

Тема

Изготвил доц. д-р Стойчо Петров Стойчев Кандидат доц. дпн Мария Андонова Пиргова

Научна организация СУ "Св. Климент Охридски" Научна организация СУ "Св. Климент Охридски"

Научно жури зап. № РаО 38/236 от 21.05.2019 г. Допуснат/а с Реш. №

Формални условия за допускане до оценяване по чл. 29б ал. 1
Преценка Основание

Отговаря Придобита през 1990 г.

Отговаря Доцент в СУ от 1998 г.

Отговаря

Представена е монография в обем 
256 стр., която (нито части от нея) 
не е представяна в предишни 
процедури. В съдържателно 
отношение не се ангажирам да 
установя дали книгата отговаря 
на определението за 
монография по §1 т. от ЗРАСРБ 
защото тя е издадена от УИ Св. 
Кл. Охридски, чиято 
редакционна политика изисква 
рецензии от двама рецензенти. 
На това основание 
издателството е регистрирало 
книгата в Националния регистър 
на издаваните книги в България 
към Националната библиотека 
(ISBN) в жанра "Научна 
литература", а не в жанровете 
"Научно-популярна литература" 
или "Учебници за ВУЗ", за които 
то също има регистрация.

1. да са придобили образователна и научна степен "доктор"

2. да са заемали академичната длъжност "доцент" в същото 
или в друго висше училище или научна организация не по-
малко от две академични години или не по-малко от пет 
години:
а) да са били преподаватели, включително хонорувани, или 
членове на научноизследователски екип в същото или в друго 
висше училище или научна организация, или
б) да са упражнявали художественотворческа дейност, или
в) да са били специалисти от практиката и да имат доказани 
постижения в своята област;

3. да са представили публикуван монографичен труд или 
равностойни публикации в специализирани научни издания 
или доказателства за съответни на тях 
художественотворчески постижения в областта на изкуствата, 
които да не повтарят представените за придобиване на 
образователната и научна степен "доктор", на научната 
степен "доктор на науките" и за заемане на академичната 
длъжност "доцент";

Условия по чл. 29 ал. 1

Политология – Политически системи и институции



Представени са 6 публикации в 
общ обем 82 стр.

Отговаря

На база приложената от 
кандидатката справка, тя покрива 
минималните национални 
изисквания. Точките по група 
показатели Г следва да се 
намалят със 100 от (410 на 310) 
защото по показател 4 е посочен 
книгата "Основи на 
политологията", която обаче се 
съдържа в почти пълен обем в 
представената за конкурса 
"Проблемни полета в 
политологията". Представените 
за покриване на минималните 
изисквания данни, не са 
представени за регистрация на 
настоящата длъжност и степени 
на кандидатката в РАДД-НАЦИД, 
защото процедурата по 
настоящия конкурс е започнала 
по условията на старата 
нормативна уредба.

Отговаря Няма данни

Преценка Основание

Отговаря

В справката по чл. 2 от ЗРАСРБ е 
представена "Българският 
парламентаризъм в глобалния 
преход" в обем от 338 стр.

Предложения за оценка на постиженията по чл. 29 ал. 3 в изп. на чл. 29б ал. 2

Предлагам в справката за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, приложена от 
кандидатката  да не се зачете Пиргова, М., „Основи на политологията, С., УИ „Св. Климент Охридски“, 2013, 213 стр. към 
показател 4 и общите точки по група Г да се намали от 410 на 310. Категоризацията на трудовете и цитиранията в групи Г 
и Д би следвало да се удостовери от НАЦИД, който в крайна сметка се произнася при регистрация. Такова 
удостоверяване обаче не се изисква по ЗРАСРБ, няма други нормативни основания това да се поставя като 
допълнително изискване към кандидатката.

4. да са представили други оригинални 
научноизследователски трудове, публикации, изобретения и 
други научни и научно-приложни разработки или 
художественотворчески постижения, които се оценяват по 
съвкупност;

5. да отговарят на минималните национални изисквания по 
чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5;

6. да нямат доказано по законоустановения ред плагиатство в 
научните трудове.

Ако кандидатите не са заемали академичната длъжност 
"доцент", те трябва да представят още един публикуван 
монографичен труд или равностойни публикации в 
специализирани научни издания или съответни на тях 
доказателства за художественотворчески постижения в 
областта на изкуствата, които да не повтарят представените 
за придобиване на образователната и научна степен "доктор" 
и научната степен "доктор на науките".

Условия по чл. 29 ал. 2

В справката за научните приноси липсва съдържателен акцент върху постиженията. Казва се как се анализират 
проблемните полета в политологията, но се извеждат самите те. Говори се за методология и подход, но не за конкретен 
предмет. На концепцията за "редуцираната демокрация" са отделени едва две изречения. Моето очакване е тя да заема 
централно място в очерка на приносите.
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Заключение

12/08/2019

доц. д-р Стойчо П. Стойчев

/п/

След преглед на представените за участие в конкурса публикации и обобщение на констатираните съответствия с 
процедурите и критериите, предвидени в ЗРАСРБ, както и на база приложената от кандидатката изискуема 
документация, установявам, че кандидатурата отговаря на установените в България изисквания и порядки, което ми дава 
основание да изразя положителното си становище по кандидатурата на доц. Пиргова.
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