
 

СТАНОВИЩЕ 

от 

професор, доктор на историческите науки Милко Стоянов Палангурски, ВТУ „Св. Св. 

Кирил и Методий, В. Търново, научно направление 2.2. История и Археология върху 

научните трудове за участие на конкурс за заемане на академичната длъжност  доцент, 

по  направление професионално направление 2.2. История и археология (история на 

България), обявен в ДВ бр. 93/26.11.2019 г. с кандидат  гл. асистент д-р Живко Атанасов 

Лефтеров  

 
   

І. Оценка за съответствие с минималните национални изисквания и изискванията 

на Нов български университет 

 

      Гл. асистент д-р Живко Атанасов Лефтеров представя своята научна продукция и 

други сведения за своята дейност като изследовател и член на академичната общност в 

съответствие с изискванията на минималните национални изисквания за заемане на 

академичната длъжност „доцент“ и съобразно специфичните изисквания на Нов 

български университет. Предоставените материали са съобразени с постановките на 

закона и правилника на НБУ и те напълно съответстват на   законовата рамка. 

   

ІI. Изследователска (творческа) дейност и резултати 

 

1.Участникът в конкурса има научна и образователна степен „доктор“. Така той 

покрива първото изискване от наукометриметричните показатели, които носят 50 

точки. 

2.Участникът в конкурса представя като основен труд монографията 

Англиканската църква, Източното православие и България. София: Ашур, 2017. ISBN 

978-619-7357-06-6“, 294 с.. Несъмнено, тя е първото цялостно изследване по темата и 

надхвърля богословските проблеми и разказът е разположен в широк исторически 

контекст. В книгата се проследяват историческите криволичения на българския 

църковен въпрос и търсенето на алтернатива и „трети възможен път“ в процеса на 

църковно-национална еманципация. Напълно коректни са изводите, които авторът 

прави , като оценява з опитите на българската общественост и църква да използват 

англиканските архиереи и тяхната позиция на състрадание към жертвите след двете 

най-големи надигания за постигате на свобода от страна на  българите – Априлското и 

Илинденско-Преображенското въстание. 



Не може да се подминат процесите и изводите направени във втора глава – 

междувоенното сътрудничество доминирано от последиците от първата и в 

навечерието на втората световна война.  

Приносни са моментите, които показват диалогът между Англиканската църква 

и източното православие в периода на Студената война. Разказът е поставен в 

контекста на религиозната политика на КПСС и БКП, което компрометира окончателно 

диалогът както на политическа, така и на догматическа основа. 

Монографията отговаря на всички изисквания за присъждане на 

предвидените в наукометричните показатели на закона 100 точки. 

3. Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на 

образователна и научна степен "доктор" : „Религиозната политика на Българската 

комунистическа партия и Бялото братство. София: НБУ, 2018. ISBN 978-619-233-024-

8“. 75  точки. 

4. След назначаването на академичната длъжност „гл. асистент“  Живко Атанасов 

Лефтеров продължава своите научни изследвания. Неговите статии и доклади 

публикувани в нереферирани научни списания с научно редактиране и в  редактирани 

колективни  томове са  11, които носят    110 точки. Всички списания и колективни 

томове, в които са публикувани споменатите статии,  са в реферирания списък на 

НАЦИД. 

       Студиите публикувани в нереферирани  научни списания и в  редактирани 

колективни  томове са  5, които носят 65 точки Всички списания и колективни томове 

са в реферирания списък на НАЦИД. 

 Гл.ас. Живко Левтеров е автор и на глава от монография, която носи 20 точки. 

5.Предложената справка за цитирането показва 19 цитирания в статии и студии и 5 

цитирания в отделни монографии, които означават общо 145 точки. 

Общият брой точки по наукометричните показатели е 565, което надхвърля 

минималните национални изискванията за наукометрия в ЗРАСРБ във всички 

групи показатели.  

 

ІII. Учебна и преподавателска дейност  

       1. Като преподавател и директор на програма „история“ е вземал активно участие в 

изработването на поредицата учени планове на специалността и в процеса на набиране 

на студенти . 



2. Гл.ас. Живко Атанасов Лефтеров е активен участник в организирането на научни 

конференции и дейности на Департамента. Участието му като организатор се простира 

върху три конференции и един международен конгрес. Ангажираността му към 

научните прояви е несъмнено свързана с неговата научна подготовка и сфера на 

развитие, но и е в синхрон с политиката на департамента в сферата на науката. Той е 

участник в три проекта и участник в 4 редакционни колегии. 

3.  Представената в материалите оценка да студентското мнение е много висока – 

4.58, представена е от Центъра за управление на качеството на НБУ и която 

потвърждава личното ми мнение за подготвеността на кандидата. 

 

IV. Административна и обществена дейност  

 

     1.Гл.ас. Живко Лефтеров взема активно участие в колективни органи на управление 

на НБУ – факултетен съвет на Бакалавърски факултет, департамент, програмни съвети, 

комисия по качество, директор на програма и други органи, в които е избиран или 

назначаван.  

2. Публичната активност на гл.ас. д-р Живко Атанасов Лефтеров  го прави 

разпознаваем в обществото и сред академичните среди, като човек занимаващ се с 

определена научна и обществена проблематика, което го изгражда като авторитет в 

своята област. 

3. Привличане на студенти в програмата е дейност наблюдавана постоянно в 

работата на кандидата.  

 

V. Лични впечатления от кандидата   

Личното ми впечатление от гл.ас.д-р Живко Лефтеров е свързано с неговото 

израстване като учен и изследовател, като  преподавател и колегиален историк е 

положително. В контактите с научната общност той е изключително коректен, отнася 

се   сериозно към научно-изследователската работа, способен е да представи и 

формулира научни тези и да ги защитава на базата на добрата му подготовка и 

преподавателски опит. Има стремеж към постигането на заложените научни резултати 

и   има изградена аналитична база, която му позволява да завършва очертаните от него 

задачи. като активен член на департамента, той взимаше дейно участие в няколкото 

поредни акредитации  на специалността, които съм имал удоволствието да водя 

няколко пъти. 

  



VІ. Мнения, препоръки и бележки по дейността и постиженията на кандидата  

 Личното ми мнение е относно дейността на кандидата е свързана с неговата по-

нататъшна реализация и развитие в научната сфера. Следващият етап от развитието  му 

би трябвало да бъде строго профилиран в една от посоките, които той е избрал до този 

момент и е придобил висока базова квалификация, за да се превърне в един от  

основните   изследователи в областта на църковната история и политическата намеса на 

тоталитарната система в религиозните дела. 

 

Заключение   Всичко изложено до тук ми дава възможността да заявя с пълно 

убеждение, че  гл.ас. Живко Атанасов Лефтеров има всичките необходими научни 

постижения и отговаря напълно на изискванията на Закона за развитието на 

Академичния състав в Република България и трябва да бъде допуснат до избор от 

страна на Академичния съвет на Нов Български университет.   

 

 

 

 

Дата 29.02.2020       Подпис ……………. 

  

 

  


