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СТАНОВИЩЕ 

за конкурс за професор в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и 

информационни науки (политически комуникации, социология на медиите), обявен от 

Нов български университет 

от проф. д-р Христо Тодоров, департамент „Философия и социология” в НБУ 

 

 

Конкурсът за професор в професионално направление 3.5. Обществени 

комуникации и информационни науки (политически комуникации, социология на 

медиите) е обявен от Нов български университет в бр. 26 на „Държавен вестник” от 28 

март 2017 г. със срок от два месеца от публикуването на съобщението. Единствен 

кандидат по този конкурс е доц. д-р Росен Костадинов Стоянов, преподавател в 

департамент „Масови комуникации“ на Нов български университет. Кандидатът 

отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България за заемане на академичната длъжност „професор“. Придобил е научната и 

образователна степен „доктор“ през 2006 г., а от 2011 г. заема академичната длъжност 

„доцент“. Кандидатът е преминал процедура на дългосрочно атестиране за заемане на 

по-висока академична длъжност за периода 2011–2016 г. съгласно Наредбата за 

развитие на академичния състав на НБУ. 

Кандидатът е представил за участие в конкурса: 

1) Хабилитационен труд: монографията „Комуникационната демокрация“, изд. на 

НБУ, София 2016 г. 

2) 2 учебни помагала: „Медиа бележки“, изд. на НБУ, София 2011 г. и 

„Политически комуникационни практики“, изд. на НБУ, София 2017 г. 

3) 16 научни статии на български и английски език, публикувани в сборници, 

годишници и учебни помагала. 

4) 6 научни статии, публикувани в Научния електронен архив. 

5) 14 доклада, изнесени на научни конференции, семинари и летни школи. 

Всички изброени публикации без изключение са излезли след 2011 г. – годината на 

заемането от кандидата на академичната длъжност „доцент“. 

Основните търсения и постижения в научно-изследователската работа на доц. 

Росен Стоянов през последните години са намерили най-добро изражение в 
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монографичния труд „Комуникационната демокрация“. В него авторът развива 

оригинална концепция за т. нар. „комуникационна демокрация“. Под 

„комуникационната демокрация“ той разбира не някакъв самостоятелен модел на 

демокрацията, а особено състояние на либералната демокрация, достигнато вследствие 

качествено новите развития в сферата на комуникациите, станали възможни с масовото 

разпространение на съвременните дигитални технологии. Съществено новото в 

комуникацията днес е плурализирането и индивидуализирането на медиите след като 

всеки един човек, който участва в интернет като среда на комуникация, не е просто 

потребител, но и автор на медийно съдържание. От тук следва – това е едно от най-

главните твърдения на автора в книгата – че днес не е толкова важно какво е 

съдържанието на предаваната информация, а кой е онзи, който като автор се включва в 

процеса на комуникация. „Комуникационната демокрация“ е оригинално 

интердисциплинарно изследване, в което на базата на отлично познаване на 

съвременните социални теории за медиите и на критичен анализ на основните научно-

теоретични модели на комуникацията се правят обосновани заключения за 

политическите следствия от промените в сферата на комуникацията, отнасящи се до 

толкова важни неща като свободата на словото и политическия контрол върху медиите. 

Излязлото наскоро учебно помагало „Политически комуникационни практики“ 

прилага и доразвива от гледна точка на дидактиката на университетското преподаване 

идеите и теориите, разисквани в „Комуникационната демокрация“. Помагалото е 

създадено на базата на преподавателския опит на автора и е предназначено да служи на 

преподаването в бакалавърската програма „Връзки с обществеността“ и най-вече в 

магистърската програма „Политически комуникации“. Наред с това доц. Стоянов се е 

ангажирал като съставител и редактор на шест научни издания и колективни 

монографии. 

Доц. Росен Стоянов е бил ръководител на изследователския проект 

„Комуникация на националната идентичност и историческа памет“, финансиран от 

НФНИ. Освен това той е участник в реализацията на още четири други 

изследователски проекта.  

Доц. Стоянов има богат и разностранен преподавателски опит. През периода на 

дългосрочната атестация 2011–2016 г. той неизменно е изпълнявал и преизпълнявал 

изискванията за аудиторна и извънаудиторна учебна заетост на преподавателите в НБУ. 

Негови курсове са част от бакалавърските програми по журналистика и връзки с 

обществеността, както и от магистърските програми на департамент „Масови 
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комуникации“. За целите на преподаването и текущото оценяване доц. Стоянов 

редовно и активно използва интегрираната информационна система на НБУ. Доц. 

Стоянов е инициатор и автор на новата магистърска програма „Политически 

комуникации“ и активен участник в създаването на новата докторска програма „Медии 

и обществени комуникации“. Доц. Стоянов е академичен наставник по програма 

„Студентски практики“ и е организирал учебни стажове и практики на студенти от 

НБУ в медии, рекламни агенции и агенции за връзки с обществеността. Средната 

оценка от анкетите за проучване на студентското мнение за курсовете, водени от доц. 

Стоянов през периода на дългосрочната атестация е отличен 4.74. През същия период 

кандидатът е бил научен ръководител на 56 успешно защитени бакалавърски и магистърски 

тези и на две докторски дисертации. В момента той е научен ръководител на още двама 

докторанти.  

През периода 2012–2015  г. доц. Росен Стоянов е декан на Магистърски факултет в 

НБУ. В качеството си на декан той беше член на Ректорския съвет, на Академичния съвет, 

председател на ФС на МФ и член на редица комисии – Комисия по развитие на академичния 

състав, Комисия по присъждане на стипендии по програма HESP и от вътрешен 

източник, Комисия по признаване на образование, придобито в чужбина, с цел 

продължаване на обучението в НБУ. Освен това през различни периоди от време той е 

бил член на Комисията по качеството, Комисията по присъждане на стипендии по 

програма за обмен „Еразъм“ към департамент „Масови комуникации“ и Комисията по 

присъждане на стипендии към департамент „История на културата“. Доц. Стоянов е 

редовен и активен участник в работата на Съвета на департамент „Масови 

комуникации“ както и в работата на общоуниверситетските конференции на НБУ. Той 

е високо ценен и уважаван член на професионалната колегия на специалистите по 

политически PR. Член е на Българската политическа асоциация и на международната 

организация EUPRERA от името на НБУ. През атестационния период той е бил 

избиран четири пъти за член на Научно жури за защити на докторски дисертации и по 

конкурси за заемане на академични длъжности. 

Имам непосредствени лични впечатления от личността и дейността на доц. 

Стоянов. Периодът, през който той беше декан на МФ, съвпадна с мандата ми на 

заместник-ректор на НБУ. През това време сме били във всекидневен служебен контакт 

като членове на различни органи за управление на НБУ. На базата на тези контакти 

мога с пълна увереност да кажа, че доц. Стоянов е зряла и независима личност със 

солидни ценностни устои ярко изразени положителни качества на характера. Познавам 
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го като изключително интелигентен, честен, добросъвестен и работоспособен човек. 

Възхищавам се от неговата способност да общува добронамерено и с уважение с 

различни хора, да изразява ясно и да отстоява аргументирано своето мнение, да търси и 

да намира компромиси в името на общия интерес. Специално бих искал да изтъкна 

неговата лоялност към университетската институция, към която принадлежи, и 

готовността му да прави лични жертви за нейното благо.  

 

Заключение: Цялостната научно-изследователска, публикационна, 

преподавателска и обществена дейност на доц. д-р Росен Костадинов Стоянов 

демонстрира недвусмислено, че той е учен със солидна теоретична подготовка и 

изключително способен университетски преподавател със силна мотивация и 

значителен опит. Резултатите от неговата досегашна дейност са убедителна защита на 

кандидатурата му да бъде избран за професор в професионално направление 3.5. 

Обществени комуникации и информационни науки (политически комуникации, 

социология на медиите). Като член на Научното жури аз напълно убедено ще гласувам 

ЗА неговия избор. 

 

 

Подпис: 

проф. д-р Христо Тодоров 

София, 9 август 2017 г. 

  

 


