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СТАНОВИЩЕ 

на научните трудове за конкурса за заемане на академичната длъжност “професор“ в 

професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки 

(Журналистическо редактиране), обявен от СУ „Св. Климент Охридски“ в ДВ, бр. 22 

от 16.03.2021 г. 

Кандидат: доц. д-р Ефрем Ефремов Каранфилов 

Член на научното жури: проф. д.н. Любомир Димчев Стойков 

 

 Единственият кандидат в обявения конкурс за заемането на академичната 

длъжност „професор“ е Ефрем Ефремов Каранфилов. Веднага трябва да отбележа 

интегралната мотивация за неговото участие, тъй като той е забележително име както в 

журналистическата гилдия, така и в научната, и в преподавателската университетска 

дейност. Неговото име отдавна се е превърнало в запазена марка на отличен 

анализатор и експерт и същевременно професионалист в сферата на медийното 

редактиране, спортната журналистика, медиязнанието и пресжурналистиката. 

Широкият спектър на неговите умения и компетентности се подсилва и от екзактните 

му качества в сферата на публичната комуникация и връзките с обществеността. Не на 

последно място респект заслужава и големият му практически опит, натрупан като 

ръководител и консултант на предизборни и медийни кампании. 

 Доц. Ефремов е любим преподавател на много студенти във ФЖМК, но 

заедно с това през годините си е извоювал отличната репутация на мъдър, етичен 

и консенсусен колега. Неговото академично развитие свидетелства за доверието, с 

което той се ползва в средите на преподавателите по журналистика и масова 

комуникация. В различни периоди той е бил ръководител на катедрите  „Печат и 

книгоиздаване” и „Пресжурналистика и книгоиздаване“, зам.-декан на Факултета по 

журналистика и масова комуникация, председател на Общото събрание на ФЖМК и 

член на Академичния съвет на СУ „Св. Кл. Охридски“. Дисциплините, които той от 

дълги години води пред нашите студенти са се превърнали в критерий и стандарт за 

адекватна преподавателска работа. Имам предвид най-вече предметите „Редактиране“, 

„Спортна журналистика“ и „Типология на списанието“. 
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I. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на представената 

за участие в конкурса научно-образователна продукция 

 Научните трудове на доц. Ефрем Ефремов – книги, монографии, студии и статии, 

са резултат на системните му и задълбочени анализи на новите журналистически 

модели, медийните трансформации в контекста на мрежовата динамика и 

дигитализирането на масовата комуникация, на журналистическото редактиране, на 

спортната журналистика, на правните аспекти и юридическите проблеми на 

редакторската и журналистическата дейност, и др. Множеството позовавания и 

цитирания на такива негови изследвания и трудове, като: Спортна журналистика. – 

София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1999. – 184 с. ISBN 954-07-1343-9; 

Журналистическото редактиране. – София: ИК Диоген.бг, 2005. – 128 с. ISBN 954-

90934-4-1; Спортът в медийния свят: редакторски предизвикателства. – София: 

Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2020. – 200 с. ISBN 978-954-07-5036-1 и др. 

аргументират тезата ни, че кандидатът в настоящия конкурс за професор е личност с 

голямо и оправдано влияние в нашия научен и изследователски живот.  

 Приемам и адмирирам представените за конкурса документи (монографии, книги 

и статии). Тук, обаче, ще отделя малко повече място на една от ключовите монографии, 

с които той се представя: Правни аспекти на журналистическото редактиране. 

Предг. Борис Велчев. – В. Търново: Фабер, 2019. – 248 с. ISBN 978-619-00-1007-4. 

Основната цел на автора в този забележителен труд е да разкрие и напомни колко 

голяма ценност – цивилизационна и конституционна, е правото на изразяване и да 

осмисли по нов начин съществуващата правна действителност и юридическа 

практика в нашата страна по отношение на „обидата“ и „клеветата“. Компетентно 

и прецизно доц. Ефремов се фокусира върху правото на свобода на изразяване в 

контекста на международноправната и национална регламентация, разглеждайки в т.ч. 

допустимите ограничения на правото на свобода и емблематичните международни 

актове, пряко свързани със свободата на словото – с неговото отстояване и 

провъзгласяване, както и с националните правни източници.  

 Точно и логично са интерпретирани фундаментални актове и правни източници, 

които прогласяват свободата на словото, като Международният пакт на ООН за 

граждански и политически права, Всеобщата декларация за правата на човека, Хартата 

на основните права на Европейския съюз и Конституцията на Република България. 
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 В центъра на авторовото внимание е не само българската съдебна практика 

в наказателните дела за обида и клевета, а и дебатът за намирането на адекватното 

средство за преследването на такива случаи, и растящата необходимост от 

декриминализиране на обидата и клеветата. 

 Силата на тази книга съвсем не произтича единствено от патоса и ярката лична 

позиция на доц. Ефремов. Текстът е убедителен и поради добрата си аргументация и 

ефективна верига от доказателства, в т.ч. и разгледаните решения  на Европейския съд 

по правата на човека (ЕСПЧ) по дела на журналисти срещу България. Подходът и 

ракурсът към тази практика не е еднолинеен, а е пречупен през призмата на 

задълженията и отговорностите на журналистите. Ефрем Ефремов компетентно и 

решително навлиза в неразработени или почти неразработени сектори на 

взаимовръзката медии – журналистика - съдебна практика - журналистическа етика - 

медийна регулация. 

II. Бележки и препоръки 

 Препоръката ми към кандидата в настоящия конкурс е да систематизира и 

обобщи безценния си опит като журналист, редактор и автор на лекционен курс за 

типология на списанията и да издаде учебник по тази тема, тъй като съществува голяма 

ниша в тази посока. Изключително полезно би било в бъдещото учебно пособие да се 

анализират и интерпретират електронните и онлайн версии на традиционните хартиени 

журнали – в т. ч. сайтове, блогове, видео, шопинг секции и пр.  

III.Заключение 

 Доц. д-р Ефрем Ефремов Карамфилов отговаря напълно на академичните 

изисквания в този конкурс. Той е ярък пример на научно и творческо единство, 

интелигентност, педагогически такт и изследователска страст, и е съвсем логично 

и справедливо да заеме академичната длъжност „професор“ в професионално 

направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистическо 

редактиране), обявен от СУ „Св. Климент Охридски“ в ДВ, бр. 22 от 16.03.2021 г. 

Гласувам „За“ и моля останалите членове на научното жури също да дадат своя 

положителен вот. 

28 юни 2021 г. 

ПРОФ. Д.Н. ЛЮБОМИР СТОЙКОВ 


