
СТАНОВИЩЕ 

 

Относно: конкурс за академичната длъжност доцент, обявен в „Държавен вестник“, бр. 

106 от 15.12.2020 г., професионално направление 2.3. „Философия“ (Философия на 

политиката), за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ с 

кандидат Благовеста Илиева Николова 

 

От проф. дфн Емилия Васил Маринова, член на Научното жури, определено със 

Заповед № РД 09-109/17.02.2021 г. на директора на ИФС при БАН 

 

 

Конкурсът за заемане на академична длъжност доцент, обявен в „Държавен 

вестник“, бр. 106 от 15.12.2020 г., професионално направление 2.3. „Философия“ 

(Философия на политиката), за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и 

прогнози“ е с единствен кандидат – Благовеста Илиева Николова. 

Благовеста Илиева Николова е д-р по философия, Диплом 000278, издаден на 

08.10. 2013 г.  Тя е главен асистент е секцията „Социални теории, стратегии и 

прогнози“ на ИФС при БАН от 01. 12. 2013 г. По електронен път получих комплект 

документи, които съдържа: 1) Научна автобиография, 2) Диплом ОНС Доктор, 3) 

Списък на научните трудове, с които д-р Благовеста Илиева Николова кандидатства 

в конкурса, 4) Списък цитирания, 6) Авторска справка за приносните моменти в 

публикациите, с които д-р Б. Николова кандидатства в конкурса, 7) Проектни 

доклади и експертна дейност, 8) Грамота, 9) Национални изисквания (доцент), 10) 

Национални изисквания (главен асистент), 11) Заявление. 

В конкурса Благовеста Илиева Николова участва с общо 15 публикации, както 

следва: 1 моногрaфия, 5 статии в списание с ISI импакт-фактор и/или със SJR ранг (1 

– 5 от документ 09, с. 2),   9 статии и доклади, публикувани в нереферирани 

списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове 

(публикации 2 – 10 от документ 09, с. 3). Приложен е списък с 26 цитирания на 

статиите на кандидатката. Приложен е също така списък на участия в международни 

форуми с презентация (6 участия) и в международни летни/зимни училища и 

семинари с презентация (3 участия). Кандидатката има участия в проекти и 

експертна дейност. През 2017 г. е наградена с поощрителна награда за млад учен в 

областта на хуманитарните и социалните науки (годишни награди за наука 



„Питагор“). В дейността на кандидатката превес има научно изследователската 

дейност, която е онагледена от представените публикации и цитирания. 

Авторската справка добросъвестно отразява приносните моменти в 

представените трудове и дава представя за самооценката на кандидатката. 

Приложени са две таблици, които показват съответствие на националите изисквания 

за главен асистент и за доцент.  

Всички научни дейности са отразени адекватно в документацията, която е 

оформена коректно и според изискванията. Представените текстове са оригинални. 

Накратко, всички формални изисквания на ЗРАС са удовлетворени. 

Спектърът представените публикации е широк – управляемост на иновативния 

процес, етика на проектната дейност (Европейски изследователски проекти), риск от 

тяхното инструментализиране; съвременните общества, основани на знанието; 

връзка на научната фантастика с прогностиката (правдоподобност); прогностичната 

фигура „жокер“ (wild card);  поколенчески анализ на прогнозирането – потенциалът 

на нормативното прогнозиране като средство за включване перспективи на младите 

хора в процеса на вземане на решение и като форма на упражняване на дългосрочен 

ангажимент към бъдещето;  конструирането на „младежта“ като обобщен субект с 

предполагаемо споделени интереси; тенденции в съвременното икономическо 

прогнозиране; маркетизация на прогнозирането; прогностичната функция на 

социалните науки; миграционни потоци и пакетът „интелигентни граници“, 

глобално прогнозиране и миграционни потоци, мястото на Балканите и България, в 

контекста на глобалните трансгранични придвижвания на хора: фактори, влияещи на 

интензивността и посоката на мигрантските придвижвания; критичен анализ на 

доминиращи (прогностични) дискурси; състоянието на Европейския граничен 

контрол и др. 

Анализът е организиран около понятията риск и сигурност, прогностика, 

иновации.  Етическият срез е силно представен и релефно очертан, като във времето 

се наблюдава нарастващ интерес на автора към него. Показателна в това отношение 

е представената монография, публикувана 2019 г. в авторитетно английско 

издателство (The RRI Challenge: Responsibilization in a State of Tension with Market 

Regulation. Innovation and Responsibility Set, Volume 3, ISTE & Wiley: London, UK and 

Hoboken, NJ; ISBN : 978-1-78630-142-0 ). Анализът в нея е организиран около 

концепцията за „отговорни изследвания и иновации (ОИИ)“ и нейното внедряване в 

Европейски институционален контекст като възможен подход към социалните и 



етически рискове, свързани с иновативния процес. В авторската справка е посочено, 

че се извежда нейното място в цялостната еволюция на институционалното 

интегриране на различни форми на етически „надзор“ над научно-изследователски 

дейности, финансирани от Европейския съюз. Отбелязани са постиженията и 

недостатъците на този процес. ОИИ се разглежда като възможност за съживяване на 

някои етически послания от миналото. Изследването е успешна илюстрация за 

навлизането на етиката в процеса на вземане на решения, в преодоляването на 

рисковете на растежа и при избора на дългосрочни стратегии – в политиката, в 

икономиката, в социалната дейност и др. Тя се превръща в реален фактор на 

обществения прогрес, благодарение на развитието на нейните „политически 

функции“ и вграждането и в социалните практики. В тази насока са изследванията на 

D. Goulet, Des Gasper, K. Bayertz и др., които осмислят новото място на етиката при 

овладяването на социалния и технологичен риск.  Те дават широкия етически 

контекст на процесите, които протичат в съвременното рисково общество. Особено 

акцентирано е присъствието на етиката на развитието в иновативния процес и 

развойната дейност, свързана с него, в справянето с екологическите проблеми, 

овладяването миграционните процеси и др. Представената позиция на д-р Благовеста 

Николова е съвременна, креативна и адекватна на актуалните тенденции в науката и 

управлението на иновативния процес.  

Въпреки, че според ЗРАС за позицията „доцент“ не се изискват участия в 

научни проекти и експертна дейност, д-р Благовеста Илиева Николова ги е 

приложила към документите. Това дава една по-цялостна представа за нейната 

активност и за амбициите и за вписване в академичната среда. Д-р Благовеста 

Илиева Николова е разпознаваема в нея, за което свидетелстват приложените 

цитирания, които са в уважавани научни списания. Широките интереси на 

кандидатката, демонстрирани в представените трудове, участието в международни 

изследователски екипи, специализацията  2015-2017, University of Namur, Белгия, са 

сериозна заявка за място във философското научното изследователско пространство.  

 

В заключение, убедена съм, че д-р Благовеста Илиева Николова притежава 

необходимите качества за заемането на академичната длъжност „доцент“. Оценявам 

положително и научно-изследователската работа на кандидатката. Смятам, че 

трудовете, с които тя участва в конкурса за доцент, са оригинални и представят 

значими философски и етически проблеми.  



 

Убедено гласувам „за“ д-р Благовеста Илиева Николова да бъде избрана за 

доцент в ИФС при БАН по професионалното направление 2.3. Философия 

(Философия на политиката), за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и 

прогнози“.  

 

6. 04. 2021г.                                                                  Подпис:    

                                                                                                   Емилия Маринова                                                                                                              

  


