
СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Веселин Методиев, НБУ за научните трудове във връзка с 

конкурс за заемане на академична длъжност доцент, в направление 2.2. 

История и археология (история на България) с кандидат гл. ас. д-р 

Живко Атанасов Лефтеров 

 

 

 

За минималните национални изисквания и  тези на НБУ. 

Колегата Лефтеров е извършил научни изследвания, отговарящи на 

нормативните изисквания. Той е представил и достатъчно сведения за 

своята дейност като член на академичната общност на НБУ. В тази си 

част задълженията и тяхното изпълнение не будят никакви възражения. 

 

За изследователската дейност и нейните резултати. 

Колегата Лефтеров има научна и образователна степен „доктор“, с което 

покрива основно изискване от количествените критерии. 

Колегата Лефтеров е представил като основен труд за конкурса своето 

изследване „Англиканската църква, Източното православие и България“, 

издадена през 2017 г. от издателството Ашур. Текстът е с обем от 294 

страници. Приносът на монографията е безспорен. В нашата 

историография това е първия опит да се проследят връзките между 

християнските общности на българите и англичаните или по-точно на 

техните институционални форми. В центъра на научния интерес на 

колегата Лефтеров са основните политически и обществени събития и 

тяхната рефлексия върху споменатите институции.  

В традицията на дипломатическите изследвания и в тази монография 

опорните моменти са големите обществени събития в националната 

история – от въстанията за национално освобождение през ХІХ и 

началото на ХХ век, когато Българската екзархия търси подкрепа за 

българската кауза до периода между двете световни войни. 

Специално място и със самостоен принос е изследването на общуванията 

между двете църкви във времето на студената война. Обилно е 

проследена наличната фактология за тези отношения. Направен е и 

извод, относно самостойното поведение на Българската църква в 



условията на комунистическата действителност в годините на студената 

война.  

Така монографията отговаря на нормативните изисквания и 

количествените критерии. 

Наред с този основен труд участникът в конкурса е публикувал и 

дисертационния си труд „Религиозната политика на Българската 

комунистическа партия и Бялото братство“, през 2018 г. от 

издателството на НБУ. Наредс тази монография са представени негови 

студии и статии, публикувани в научни списания и налични в 

държавните изисквания, а именно да бъдат в списъците на НАЦИД. 

Всичко това сумирано отговаря на необходимите количествени лимити, 

според нормативните изисквания. 

Колегата Лефтеров е представил и необходимите цитирания. 

Всички тези показатели сумарно дават повече от минималните 

национални изисквания по закон. 

 

За дейността като член на академичната общност на НБУ. 

В своята учебна и преподавателска дейност в рамките на НБУ, колегата 

Лефтеров е бил ангажиран и в момента също е активен участник, както 

в учебните програми, така и в различните научни конференции и 

семинари. Той е ръководел  на учебната програма по история, в 

продължение на много години и е главен двигател на организирането и 

провеждането на пътуващите семинари със студентите не само по 

история, но и от други програми на НБУ. 

Колегата Лефтеров активно участвува и в интердисциплинарната 

дейност на нашия университет. В годините той е водил и води различни 

курсове, както в програмата за общо образование, така и в 

специализирани програми, където преподава основни знания в 

архивистика. Това се отнася до програми в областта на публичната 

администрация и гражданската и корпоративна сигурност. 

Той е и участник в различни форми на академичното самоуправление – 

факултетни съвети и комисии по качество. 

Колегата Лефтеров е подготвил и всички излезли досега томове от 

годишника на департамент „История“ в НБУ. 

Представена е и справка за студентското отношение към неговата 

преподавателска работа, изготвена от Центъра за управление на 



качеството на НБУ. Тя потвърждава с количествен показател успехите 

на колегата като преподавател. 

 

Личното мнение от работата на колегата Лефтеров. 

Познавам Живко Лефтеров от студент. Бях в комисията при явяването 

му на конкурс за асистент, както и за главен асистент. Мога с дълбока 

убеденост да свидетелствам за неговите трайни привързаности към 

историческото познание. В годините той изработи висок 

професионализъм в анализа на историческите извори и е познавач на 

архивните материали по темите на историята на Българската 

православна църква, комунистически режим и др. Най-категоричното 

потвърждение на тези мои думи е издаването на дневника на патриарх 

Кирил, където той извърши огромна издирвателска работа. Пред печат е 

и огромен ръкопис на документален сборник за атеистичната политика 

на БКП. 

 

Препоръки. 

Основната ми препоръка е да продължи с позната упоритост своята 

издирвателска работа, която да превръща както в научни изследвания, 

така и в томове с документи за различни теми и периоди от българската 

история в последните 140 години. 

 

Заключение. 

Споменатото ми дава основание да препоръчам гл. ас. д-р Живко 

Лефтеров да бъде допуснат до избор за доцент от Академичния съвет на 

НБУ, където колегите без никакви притеснения следва да гласуват за 

неговото развитие в академичния състав на нашия университет. 

 

10 март 2020       

проф.д-р Веселин Методиев 

   

 

    


