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СТАНОВИЩЕ 

от д-р Стойчо Петров Стойчев, доцент в СУ „Св. Климент Охридски“ 

 

 

по материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност 

„доцент“, обявен от СУ „Св. Климент Охридски“ по професионално направление 

2.2. История и археология (Нова българска история 1878–1944 г. – Електорални 

регулации и избори в България (първата половина на XX в.)), обявен в Държавен 

вестник, бр. 48 от 28.06.2022 г. 

 

 

В конкурса за „доцент“, обявен в Държавен вестник, бр. 48 от 28.06.2022 г. и в 

интернет страницата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за нуждите на 

Историческия факултет, като единствен кандидат участва гл. ас. д-р Светослав 

Михайлов Живков от катедра „История на България“ в Историческия факултет към СУ 

„Св. Климент Охридски“. 

 

Представеният от д-р Светослав Живков комплект материали е в съответствие със 

ЗРАСРБ и приложимите подзаконови нормативни актове и правилниците на научната 

организация, обявила конкурса. Комплектът включва следните документи: 

• Автобиография 

• Диплома за висше образование и приложение към нея 

• Диплома за образователна и научна степен „доктор”  

• Документ за научно звание или академична длъжност  

• Удостоверение за трудов стаж по специалността 

• Документи доказващи изпълнението на изискванията по чл. 105, ал. 1, т. 2   

• Списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати:   

o а/ списък на всички публикации  

o б/ списък на публикациите, представени за участие в конкурса 
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• Списък на публикации, конференции, проекти и научни ръководства, 

генериран от системата „Авторите”  

• Справка по образец за изпълнение на минималните национални изисквания 

за съответната научна област и допълнителните изисквания на СУ „Св. 

Климент Охридски“ с необходимите доказателства 

• Справка за цитиранията с пълно библиографско описание на цитираните и 

цитиращите публикации 

• Справка за оригиналните научни приноси със съответните доказателства  

• Справка за показателите по чл. 112, ал. 2 с подходящи доказателства 

• Научни трудове, представени за участие в конкурса, структурирани и 

номерирани 

• Резюмета на рецензираните публикации на български език и на един от 

езиците, които традиционно се ползват в съответната научна област 

• Копие от обявата в Държавен вестник  

 

Светослав Живков е бакалавър по политология (2000-2007), магистър по история 

(1997-2003) и доктор по история (2006-2010). Всички степени са придобити в Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“. Той има над 15 години преподавателски и 

научно-изследователски опит. В периода 2006-2010 г. преподава в няколко средни 

училища и е хоноруван преподавател в СУ, където води семинарни занятия по История, 

Архивистика, История и география, Минало и съвремие на Югоизточна Европа. От 

октомври 2011 е главен асистент в катедра „История на България“ към Историческия 

факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Като такъв той води 

семинарни занятия и лекции по дисциплините: Нова българска история; История на 

избирателното право и избирателните системи; Избирателно право и избирателни 

системи в балканските страни; Българските избори; Българската икономика. 

 

Кандидатът участва в конкурса с 2 монографии, 13 студии и статии, които не 

повтарят използваните за придобиване на образователната и научна степен ,,доктор“. 

Отделно е приложен списък с 23 студии и статии, съавторство в 4 учебника и учебни 
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помагала, участия в редакционни колегии на сборници, рецензии за книги и др. 

Кандидатът е съорганизатор в пет научни конференции и участник в три 

научноизследователски проекта. Активната обществена дейност на Светослав Живков 

включва повече от 150 медийни участия в широк списък от национални медии.   

 

В работата си като преподавател и изследовател, кандидатът постепенно се 

фокусира върху изборите и избирателните системи като свое професионално поле. 

Резултатите от научните изследвания на Живков бързо намират реализация като 

публикации и се внедряват във водените от него курсове. Академичната му дейност е 

последователна, систематична и добре разчетена времево, като в настоящия момент 

демонстрира пълно академично съзряване за хабилитация. Представената като основен 

хабилитационен труд монография и цялостната работа на Св. Живков показват 

притежанието на аналитичните, изследователски и педагогически способности, 

необходими на един български доцент, чиито находки и открития ще набират 

прогресивно международна популярност и цитирания. 

 

Документите и материалите, представени от гл. ас. д-р Светослав Живков 

отговарят на всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България, правилника за неговото прилагане и съответните правилници на 

СУ „Св. Климент Охридски“. Кандидатът в конкурса е представил достатъчен брой 

научни трудове, публикувани след придобиването на ОНС „доктор“ и участието му в 

конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в СУ „Св. Климент 

Охридски“. В работите на кандидата има оригинални научни и приложни приноси, 

които са получили международно признание. Теоретичните му разработки имат 

практическа приложимост, като част от тях са пряко ориентирани към учебната учебния 

процес и разработването на нови курсове. В никоя от приложените работи не съм 

установил плагиатство. Научната и преподавателската квалификация на д-р Живков е 

несъмнена, като впечатление прави неговата медийна активност. Постигнатите от 

Светослав Живков резултати в учебната и научно-изследователската дейност, напълно 

съответстват на специфичните изисквания на СУ във връзка с приложението на ЗРАСРБ. 

 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ 

на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и приложни 

приноси, намирам за основателно да дам своята положителна оценка и да препоръчам 
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на Научното жури да изготви доклад-предложение до Факултетния съвет на 

Историческия факултет за избор на д-р Светослав Михайлов Живков на академичната 

длъжност „доцент“ в СУ „Св. Климент Охридски“ по професионално направление 2.2. 

История и археология (Нова българска история 1878–1944 г. – Електорални регулации 

и избори в България (първата половина на XX в.)). 

 

 

03.10.2022 г.                              Изготвил становището: .................................. 

    доц. д-р Стойчо П. Стойчев 

   


