
С Т А Н О В И Щ Е 

от 

доц. д-р Живко Ангелов Лефтеров – Нов български университет, 

хабилитиран в професионално направление 2.2. История и археология 

(История на България)  

върху научните трудове за участие в конкурс за заемане на 

академичната длъжност „доцент“, област на висше образование 2. 

Хуманитарни науки, професионално направление 2.2 История и 

археология, обявен в Държавен вестник, бр. 92 от 18 ноември 2023 г.,  

с кандидат гл. ас. д-р Димитър Гюдуров 

 

 

 І. Оценка за съответствие с минималните национални изисквания и 

изискванията на Нов български университет (НБУ) 

 Въз основа на представената документация, кандидатът гл. ас. д-р Димитър 

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

Република България за заемане на академичната длъжност „доцент“, както и на 

Наредбата за развитие на академичния състав в НБУ. Той е единствен кандидат в 

конкурса. Придобил е образователна и научна степен „доктор“ през 2013 г., след 

успешна защита на дисертационен труд на тема „Малцинствената политика на 

България – вътрешни и балкански аспекти (1919–1928 г.)“ в Нов български 

университет. През 2014 г., след успешно спечелен конкурс, е избран на 

академичната длъжност „главен асистент“ в департамент „История“ на НБУ. 

Предмет на настоящето становище ще бъдат тези негови публикации, дейности и 

активности след датата на назначаването му за „главен асистент“.  

 

 ІI. Изследователска (творческа) дейност и резултати  

 За участие в конкурса за доцент кандидатът е предложил една публикувана 

монография (хабилитационен труд), още една монография (различна като тематика 

от хабилитационния труд) и общо 8 студии и статии.  

 Предвид характера на конкурса с най-голяма научна тежест е 

хабилитационният труд на Димитър Гюдуров „Българите и опиатите. 

Производство и търговия 1879–1944 г.“, издание на НБУ, излязло от печат през 

2022 г. Трудът е в обем от 269 стр. и е посветен на научен проблем, който до този 



момент не е бил обект на интерес от българската историография и няма 

монографично изследване по въпроса. Като основна характеристика на текста може 

да се посочи неговият безспорно интердисциплинарен подход, тъй като ясно се 

вижда задълбочената и последователна работа с разнообразни източници, методи 

и подходи. Също така за написване на своя хабилитационен труд Димитър Гюдуров 

е работил дълги години в различни архиви, запознавайки се с техните богати 

фондове, без които изследването не би било възможно. Ясно личи и познаването на 

чуждоезичната литература по темата. Всичко това допринася за успешното 

реализиране на първоначално заложените цели и формулиране на ясни приносни 

заключения.  

 По-голямата част от останалите публикации, излезли след избирането на 

кандидата за главен асистент, са посветени на двете основни занимания, или по-

скоро тематични кръга, на своя автор – малцинствената политика на българската 

държава в междувоенния период и това което той самият нарича „социалните 

злини“ и българското общество от Освобождението до 1944 г. Под „социални 

злини“ Димитър Гюдуров разбира проявленията на отрицателните страни на 

модернизацията на всяко едно общество, съпътствана от нарастване на 

престъпността и появата на дотогава нехарактерна престъпност и явления. Всички 

те показват един по-широк поглед върху историята и сродните ѝ хуманитарни и 

социални науки. Поради тази причина може да се говори за интереси надхвърлящи 

рамките на историческата наука. 

 Кандидатът е забелязал и представил свои цитирания предимно от чужди 

автори, което е една добра атестация за неговата разпознаваемост като 

изследовател. Една от основните причини за това безспорно е свързана с факта, че 

няколко от неговите публикации са на чужд език (английски) в реферирани и 

индексирани издания. Освен тях са представени и цитирания от изследователи от 

различни научни и образователни институции в България, което също говори за 

сериозността на Димитър Гюдуров като изследовател, особено що се отнася до 

избраните теми обект на неговия интерес. 

 Освен споменатото дотук, кандидатът отчита членство в два 

организационни комитета за провеждане на национални конференции, 5 участия с 



доклади на международни и национални научни форуми, включително и публични 

лекции от името на НБУ по покана на други университети и институции.  

 За отчетния период гл. ас. д-р Димитър Гюдуров е член на научния екип на 

1 изследователски проект, имащи научно-приложен профил. Също така е член на 

екипа на един между департаментен семинар. 

 Необходимо е да се спомене, че кандидатът е представил и своя 

изследователска програма за периода 2021–2025 г., включваща завършване на два 

монографични труда.  

 

 ІII. Учебна и преподавателска дейност  

 Кандидатът има необходимата аудиторна и извън-аудиторна заетост, 

работейки активно с електронния обучителен модул MOODLE. Участва в 

изготвянето, усъвършенстването и акредитацията на всички бакалавърски и 

магистърски програми на департамент „История“. Активен дългогодишен 

ръководител е на студентски практики и стажове. В последните осем години е бил 

научен ръководител на 1 успешно защитена бакалавърска работа (теза) и рецензент 

на други 13 бакалавърски и магистърски дипломни работи. Взел е участие в общо 

16 комисии. Специалното внимание към студентите в направление „История и 

археология“ на НБУ и отговорната работата с тях, обясняват защо средната оценка 

от анкетите за удовлетвореност на студентите от курс и преподавател през 

последните 5 учебни години (общо 10 семестъра) е отличен 4.83 (при максимална 

оценка 5.00).  

 

 IV. Административна и обществена дейност  

 Още с постъпването си на работа като преподавател в Нов български 

университет Димитър Гюдуров е натоварен с административна дейност. По-

конкретно изпълнява длъжността директор на бакалавърска програма „История“ в 

периода 2008–2011 г. От няколко години е член на Библиотечния съвет при 

Библиотеката на НБУ, а от 2022 г. е директор на Програмния съвет на програма 

„История и археология“.  

 

 V. Лични впечатления от кандидата (ако има такива)  



 През последните около 15 години, време в което съм имал възможност да 

работя и общувам с Димитър Гюдуров, успях да придобия множество лични 

впечатления, благодарение на които да формирам и собствено мнение за него. Сред 

тях трябва да бъдат откроени тези, свързани пряко с НБУ и неговата работа в 

институцията. Напълно съм убеден в отговорността, лоялността и 

добросъвестността на кандидата. Смятам, че Димитър Гюдуров притежава 

самостоятелно и независимо мислене. Също така е съпричастен към проблемите на 

своите студенти  и споделя разбирането за отстояване и развитие на историческата 

наука в НБУ.     

 

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

кандидата  

 Като препоръка мога да отправя пожелание, кандидатът да наблегне на по-

активно участие в научни форуми, национални и международни, които са място за 

запознаване на колегията с неговите последни научни постижения.   

 

 Заключение. На база изброените постижения, активности и лични 

впечатления, смятам, че пред уважаемото Научно жури се явява кандидат 

притежаващ необходимите качества. Това ми дава основание да декларирам своята 

положителна оценка за заемането на академична длъжност „доцент“, по 

професионално направление 2.2 История и археология, в департамент „История“ 

на Нов български университет от гл. ас. д-р Димитър Гюдуров. Поради тази 

причина предлагам да бъде допуснат до избор от Академичния съвет на НБУ.  

 

 12 февруари 2023 г.   Изготвил становището:  

(доц. д-р Живко Лефтеров) 


