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СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Добринка Парушева, ПУ „Паисий Хилендарски“ / ИБЦТ - БАН 

 

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

‘доцент’ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, 

област на висше образование Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата 

(Социология – Социални изследвания на науката и технологиите) 

 

 

В конкурса за ‘доцент’, обявен в Държавен вестник бр. 46 от 09.06.2017 г. за нуждите на 

катедра „Приложна и институционална социология“ към Философско-исторически факултет 

на ПУ „Паисий Хилендарски“, като единствен кандидат участва д-р Тихомир Николов Митев, 

главен асистент в същата катедра от 2009 г. Представеният от него комплект материали 

включва необходимите документи в съответствие с Правилника за развитието на академичния 

състав на ПУ „Паисий Хилендарски“ (автобиография, необходимите дипломи и документи, 

справка за спазване на специфичните изисквания на Философско-историческия факултет, 

списък на публикациите и авторска справка за научните приноси, както и самите публикации).  

Кандидатът участва в конкурса с 14 научни публикации: две монографии, от които 

едната самостоятелна, а другата в съавторство, съ-съставителство на един том, десет статии 

(шест от които в съавторство) и едно учебно помагало, всички излезли от печат в периода 

2010-2017 г. Монографиите, половината от приложените статии и учебното помагало са на 

български език, а томът, на който Т. Митев е съ-съставител, както и останалата част от 

статиите – на английски.  

Бих искала да отделя малко място на монографичното изследване Възли в мрежата. 

Модернизацията на България като инфраструктурно изграждане, което разглеждам като 

хабилитационен труд, резултат от няколкогодишна задълбочена работа. Макар изложението 

да е структурирано в две части, от които първата е мислена като по-теоретична и 

методологична, а втората – като по-емпирична, на практика подобно разделение се оказва 

трудно осъществимо и авторът ни предлага история редом с теория и описание редом с анализ. 

Това не намалява стойността на текста, напротив – уплътнява го. Изследването предлага 

задълбочена дискусия на процеса на електрификация в България до средата на ХХ век през 

призмата на подхода Големи технически системи (Large Technical Systems). Приложен е 
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емпирично ориентиран модел за изследване, с фокус върху два случая и върху идеите и 

действията на отделни социални актьори (хора и институции), които са повлияли върху – и 

същевременно са повлияни от – развитието на технологиите и политиките, влияещи върху това 

развитие. Т. Митев отделя специално внимание на социалните условия, спомагащи за или 

възпрепятстващи изграждането на енергийната инфраструктура; всъщност целият текст на 

изследването е базиран на идеята за взаимосвързаността и взаимодействието между наука и 

технологии, от една страна, и, от друга страна, социална среда и политика в България през 

разглеждания период, като авторът експлицитно подчертава социо-техническата същност на 

електроенергийната система на страната. За ценен принос на тази монография намирам 

предлагането на модел за микро-изследване на модернизационните процеси, който предоставя 

възможност за анализ на действията на онези социални актьори, които са техните същински 

двигатели.    

Тематиката на останалите текстове, с които Тихомир Митев участва в конкурса, ясно 

очертава двете основни полета, които са във фокуса на неговия научен интерес: наука и 

технологии и наука и образование, както и самият той ги определя в справката с авто-

анотации. 

Голяма част от научните идеи и приноси на кандидата са получили национално и 

международно признание чрез участието му с доклади в редица конференции, а също така и в 

повече от десет национални и международни проекта. 

Що се отнася до преподавателската дейност, основните курсове, които Т. Митев води 

(Социология на науката и технологиите, Съвременни рискови общества: социологически 

анализ), са пряко свързани с изследователските му интереси, което му позволява да прилага 

резултатите от проучванията си в преподаването. Той е предоставил на студентите и 

специално подготвена (съвместно с Иван Чалъков) Антология по социални изследвания на 

науката и технологиите. Том 1: Теорията за дейците-мрежи. За високата оценка, която 

колегите от катедрата дават на работата на кандидата със студенти от всички степени на 

обучението, свидетелстват ръководените от него и успешно защитени дипломни работи, както 

и гласуваното му през миналата година доверие да ръководи двама докторанти.  

В заключение, документите и материалите, представени от д-р Тихомир Николов Митев, 

отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България 

(ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на ПУ „Паисий 

Хилендарски“. Авторската справка за научните приноси и забелязани цитирания е коректна. 

Без съмнение както публикациите на кандидата, така и основните дисциплини, преподавани 

от него, са именно в областта на социологията на науката и технологиите. Поради това 
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намирам за основателно да дам своята положителна оценка и да препоръчам на Научното 

жури да изготви доклад-предложение до Факултетния съвет на Философско-исторически 

факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“ за избор на д-р Тихомир Николов Митев на 

академичната длъжност ‘доцент’ в Катедра „Приложна и институционална социология“ по 

професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата (Социология 

– Социални изследвания на науката и технологиите).  

 

30.10.2017 г. Изготвил становището:  

Доц. д-р Добринка Парушева 

 

 


