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СТАНОВИЩЕ 

От проф. дфн Веселин Петров Петров (ИИОЗ – БАН) 

за материалите на д-р Кирил Пламен Карталов, с които той участва в конкурса за 

доцент по философия, обявен в ДВ, бр. 91/24.11.2015 г., за нуждите на секция „Знание и 

реалност: модели, методологии и евристики“ на ИИОЗ – БАН  

 

1. Общо описание на представените материали  

Д-р Кирил Карталов е единствен кандидат в обявения конкурс. Той участва в 

конкурса с една монография „Парадигми на политическата наука“. Изд „За Буквите – О 

писменехь“, София, 2010 (480 стр.) и съставителство на две книги: „Наръчник на 

политиците според кардинал Мазарини“. Двуезично издание. Изд. „За Буквите – О 

писменехь“. София, 2010 (174 стр.) и „Де Леонардис М. Ultima Ratio Regnum. Военна 

сила и международни отношения“. Изд. „За Буквите – О писменехь“. София, 2011 (278 

стр.) , всички те са различни от докторската дисертация на кандидата (2013). Всички 

материали са негово собствено дело, той няма публикации в съавторство.  

 

2. Обща характеристика на научната, научно-приложната и педагогическата 

дейност на кандидата  

Кандидатът Кирил Карталов е роден през 1982 г. Завършва висшето си 

образование като магистър по политически науки, профил Международна политика в 

Миланския католически университет през 2008, като преди това е специализирал в 

Postgraduate School of Economics and International Relations, Milan, в The Leading 

Scholars’ Program, през 2002-2007, и защитава образователната и научна степен 

„доктор“ през 2013 г. в Миланския католически университет на тема 

„Дипломатическата мисия на Монс. Анджело Джузепе Ронкали, Апостолически 

визитатор и делегат в България (1925-1934).  От 2009 е хоноруван асистент по 

политология в Университета по библиотекознание и информационни технологии, а от 

2010 е асистент по история на международните отношения и институции и по история 

на трактатите и международна политика в Миланския католически университет. Владее 

италиански (С2 писмено и говоримо), английски (С1 писмено и говоримо) и испански 

(А2 писмено и говоримо). Автор е на общо 8 публикации, от които 4 монографии, 

едната от които в чужбина на италиански език, три съставителства и една студия в 

чуждестранен сборник. Участвал е с общо 18 доклада в 15 национални и три 

международни научни форума. Областта на научните му интереси обхваща история на 
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международните отношения и институции; папска дипломация; политическа наука и 

философия.  

 

3. Учебна дейност на кандидата от началото на кариерата му: лекции, 

упражнения, написване на учебници и учебни помагала, ръководството 

докторанти, специализанти и дипломанти 

Д-р Кирил Карталов има следния преподавателски опит: 

- Папска дипломация (лекции) в Дипломатическия институт към Министъра на 

външните работи на Р. България, от 2013 г.  

- Папска дипломация (лекции и упражнения) в Миланския католически 

университет, от 2011 г.  

- Политология (лекции и упражнения) в Университета по библиотекознание и 

информационни технологии, от 2009 г.  

Това показва наличието на разнообразен преподавателски опит в областта на 

папската дипломация и политологията.  

 

4. Съдържателен анализ на научните постижения на кандидата, ясна 

характеристика на научните приноси 

Монографията на д-р Кирил Карталов Парадигми на политическата наука. С., 

2010, е сериозен опит да се представят в българското философско и научно 

пространство някои от най-важните парадигми на съвременната политическа наука. 

Самият автор в авторската си справка на приносните моменти посочва няколко приноса 

на монографичния труд: представянето на политическата наука като мултипарадигмена 

наука; разграничаването между „политика“ и „политическа наука“, което дава 

възможност да се разгледат две представи за политическия живот – „практическа“ и 

„научна“; като трети принос е посочено разграничението между „политическа наука“ и 

„политология“, като същественото тук е, че политическата наука изследва с 

методологията на емпиричните науки различни аспекти на политическата 

действителност, докато при политологията анализът не почива на някаква особена 

методология, а е по-скоро предназначен за широката публика. Като принос на 

монографията са посочени също богатите библиографски препратки, позволяващи да се 

намерят всички посочени трудове и претендиращи да съставляват списък на 

библиотека с книги за политическата наука – нещо, което е особено полезно за 

начинаещите в областта на политическата наука, преди всичко студентите. Аз съм 
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напълно съгласен с посочените от автора приноси на монографията.  

Съставителството на Наръчник на политиците според кардинал Мазарини. С., 

2010, предоставя практически максими, изразяващи в концентриран вид опита, 

натрупан от самия кардинал Мазарини в областта на политиката и управлението. 

Приносът на изданието е, че запознава читателите с богат исторически опит на видна 

политическа фигура от миналото, който има значение не само за епохата, в която той е 

живял, но и за редица други епохи, изпълнени с прагматизъм и опортюнизъм, в това 

число и за днешно време. Научен принос на изданието, имащ значение за 

изследователите на съответната епоха, е, че наръчникът привежда преписа от 

латинския оригинал, имащ славата на труднодостъпен писмен паметник.  

Приносът на д-р Карталов със съставителството на книгата „Де Ленардис М. 

Ultima Ratio Regum. Военна сила и международни отношения.“ С., 2011, е, че за първи 

път е на българския читател и изследовател са предоставени размислите на автора на 

книгата проф. Масимо де Леонардис – един от най-авторитетните европейски историци 

на нашето време, чийто пряк възпитаник е д-р Карталов, - относно някои най-общи 

възгледи по темата използване на военна сила в международните отношения; периода 

на Втората световна война и предимно този на Студената война: по-специално 

стратегиите и политиките на НАТО; както и размислите на един ревностен 

последовател на Католическата църква.  

 

5. При колективни публикации – определяне на приноса на кандидата 

Д-р Карталов няма колективни публикации, във всички представени материали 

той е единствен автор.  

 

6. Отражение на научните публикации на кандидата в нашата и 

чуждестранната литература (по негови данни). Числови показатели (брой цитати, 

импакт фактори). 

По данни на кандидата, приложени са доказателства за наличието на 8 цитирания 

в чужбина на негови трудове. Публикувани са и 5 рецензии също в чужбина (4 на 

италиански и 1 на английски) за негови трудове.  

 

7. Критични бележки по представените трудове, включително и по 

литературната осведоменост на кандидата 

Нямам критични бележки към кандидата. Преценявам литературната му 
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осведоменост като достатъчно пълна и богата, като само библиографската справка на 

монографичния му труд обхваща над 300 заглавия на латиница.  

 

8. Лични впечатления за кандидата и други данни, непосочени в 

предхождащите точки 

Познавам отскоро кандидата, впечатленията ми за него са за високо компетентен 

в работата си, съвестен и много трудолюбив учен и организатор на научни форуми. 

Носител е на награда за монографията си „La sollectitudine ecclesiale di monsignor 

Roncalli in Bulgaria (1925-1934)“, публикувана през 2014, която е избрана за финалист в 

категорията „Историческа наука“ на 47-то издание на европейската награда Premio 

Acqui Storia през октомври 2014 в Италия.  

Нямам съвместни публикации с него.  

 

9. Мотивирано и ясно формулирано заключение 

Въз основа на всичко, казано дотук, мога категорично да заявя, че кандидатът д-р 

Кирил Пламен Карталов отговаря напълно на изискванията от ЗРАСРБ и Правилниците 

за приложението му да бъде избран на академичната длъжност „доцент“ по философия 

в секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“ на ИИОЗ – БАН и като 

член на научното жури убедено ще гласувам за избирането му на тази длъжност, като 

призовавам и другите членове на журито да сторят същото.  

 

София, 20.02.2016 г.                                       проф. дфн Веселин Петров:  


