Научна автобиография
Лични данни
Име:
Борислав Николов Градинаров
Дата на раждане: 21.02.1960 г.
Гражданство
Българско
Адрес за контакти: гр. София, ул. “Св. Климент Охридски” 6
Telephone number: 02/470-52-05, 0888 616 332
E-mail: bograd@abv. bg; bonigrad@gmail.bg
Образование

Доктор на науките.

………………………………….

Доктор

1989 г., Институт по философия, БАН,
тема
“Диалектическият
закон
(същност, специфика, функции)”
Кога, къде, институция.

Специализации
Магистър

1999 г., СУ „Кл. Охридски”, магистър по
право
1985 г. СУ „Кл. Охридски”, философия

Научни награди и отличия

…………………………………

Почетни звания:

…………………………………

Област на научни интереси:

Политология, политическа философия,
геополитика,
обща
теория
на
икономиката, политическа икономия,
обща теория на държавата и правото,
административно право, медийно и
комуникационно право, етика

.
Практическа опитност
Научни позиции: -1986-1989 г. –докторант по философия в
Институт по философия – БАН
-1989-1992 г. – научен сътрудник ІІ ст. в
Институт по философски науки – БАН
- 1992-2006 г. – научен сътрудник І ст. в
Институт за философски изследвания – БАН
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- От 2006 г. - Старши научен сътрудник
ІІ ст. по философия на политиката,
правото и икономиката в Институт за
философски изследвания – БАН
- от 2010 г. – доцент в Институт за
изследване на обществата и знанието БАН
Преподавателски опит:
Лекции и упражнения:
1. “Увод в политологията”, лекции пред студенти, задочно обучение в
специалност “Политология”, 1 курс, Славянски университет, 1996г.,
летен семестър, 30 часа.
2. “Увод в политологията”, упражнения със студенти, редовно
обучение в специалност “Политология”, 1 курс, Славянски
университет, 1996г., летен семестър, 30 часа.
3. “Увод в политологията”, упражнения със студенти, редовно
обучение в специалност “Политология”, “Философия” и
“Социология”, 1 курс, Славянски университет, 1997г., зимен и летен
семестър, 60 часа.
4. “Методология на политическия анализ”, лекции пред студенти,
редовно обучение в специалност “Политология”, 3 курс, Славянски
университет, 1998г., зимен и летен семестър, 60 часа.
5. “Методология на политическия анализ”, лекции пред студенти,
задочно обучение в специалност “Политология”, 3 курс, Славянски
университет, 1998г., зимен семестър, 45 часа.
6. “Методология на политическия анализ”, упражнения със студенти,
редовно обучение в специалност “Политология”, 3 курс, Славянски
университет, 1998т., зимен и летен семестър, 30 часа.
7. “Местна власт и управление”, лекции пред студенти, задочно
обучение, специалност “Политология”, 4 курс, Великотърновски
университет, 1999 зимен семестър, 30 часа.
8. “Местна власт и управление”, лекции пред студенти, редовно
обучение, специалност “Политология”, 4 курс, Великотърновски
уиверситет, 1999 г., зимен и летен семестър, 45 часа.
9. “Местна власт и управление”, лекции пред студенти, задочно
обучение, специалност “Политология”, 4 курс, Великотърновски
университет, 2000 г., зимен семестър, 30 часа.
10. “Местна власт и управление”, лекции пред студенти, редовно
обучение, специалност “Политология”, 4 курс, Великотърновски
уиверситет, 2000 г., зимен и летен семестър, 45 часа.
11. „Юридическа етика”, курс лекции пред студенти по право,
задочно обучение, 4 курс, УНСС, 2007/2008 г., летен семестър, 18
часа.
12. „Юридическа етика”, упражнения със студенти по право, задочно
обучение, 4 курс, УНСС, 2007/2008 г., летен семестър, 22 часа.
13. „Юридическа етика”, курс лекции пред студенти по право,
редовно обучение, 4 курс, УНСС, 2007/2008 г., летен семестър, 30
часа.
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14. „Юридическа етика”, упражнения със студенти по право, редовно
обучение, 4 курс, УНСС, 2007/2008 г., летен семестър, 30 часа.
15. „Юридическа етика” – курс лекции пред студенти от УНСС,
специалност „Право”, ІV курс, задочно обучение през летния семестър на
учебната 2008/2009 г. -18 часа.
16„Юридическа етика” – упражнения със студенти от УНСС, специалност
„Право”, ІV курс, задочно обучение през летния семестър на учебната
2008/2009 г. – 22 часа.
17. ”Юридическа етика” – курс лекции пред студенти от УНСС, специално
„Право” ІV курс, редовно обучение през летния семестър на учебната
2008/2009 г. – 30 часа.
18. „Юридическа етика” – упражнения със студенти от УНСС, специалност
„Право”, ІV курс, редовно обучение през летния семестър на учебната
2008/2009 г. – 3 групи по 30 часа (Общо 90 часа).
19„Юридическа етика” – курс лекции пред студенти от БСУ, специалност
„Право” ІІ курс, задочно обучение през зимния семестър на учебната
2009/2010 г. – 25 часа.
20. „Юридическа етика” – курс лекции пред студенти от Бургаския
свободен университет, специалност „Право” ІІ курс, редовно обучение през
зимния семестър на учебната 2009/2010 г. – 40 часа
21. „Медийно право” – курс лекции пред студенти от Бургаския свободен
университет, специалност „Право” ІІ курс, задочно обучение през летния
семестър на учебната 2009/2010 г. – 20 часа
22„Медийно право” – курс лекции пред студенти от Бургаския свободен
университет, специалност „Право”, „Журналистика”, „Връзки с
обществеността” редовно обучение през летния семестър на учебната
2009/2010 г. – 20 часа.
23. „Юридическа етика” – курс лекции пред студенти от УНСС,
специалност „Право” през учебната 2009/2010 г. , ІV курс – 30 часа.
24. „Юридическа етика” –упражнения със студенти от УНСС, специалност
„Право” през учебната 2009/2010 г. , ІV курс – 2 групи Х 30 часа (общо 60
часа)
25. Юридическа етика” – курс лекции пред студенти от БСУ, специалност
„Право” ІІ курс, задочно обучение през зимния семестър на учебната
2010/2011 г. – 25 часа.
26.„Юридическа етика” – курс лекции пред студенти от Бургаския
свободен университет, специалност „Право” ІІ курс, редовно обучение през
зимния семестър на учебната 2010/2011 г. – 40 часа
27. „Медийно право” – курс лекции пред студенти от Бургаския свободен
университет, специалност „Право” ІІ курс, задочно обучение през летния
семестър на учебната 2010/2011 г. – 20 часа
28.„Медийно право” – курс лекции пред студенти от Бургаския свободен
университет, специалност „Право”, „Журналистика”, „Връзки с
обществеността”, редовно обучение през летния семестър на учебната
2010/2011 г. – 24 часа.
29„Юридическа етика” – курс лекции пред студенти от Бургаския свободен
университет, специалност „Право” ІІ курс, задочно обучение през зимния
семестър на учебната 2011/2012 г. – 25 часа.
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30 „Юридическа етика” – курс лекции пред студенти от Бургаския свободен
университет, специалност „Право” ІІ курс, редовно обучение през зимния
семестър на учебната 2011/2012 г. – 40 часа.
31„Медийно право” – курс лекции пред студенти от Бургаския свободен
университет, специалност „Право” ІІ курс, задочно обучение през летния
семестър на учебната 2011/2012 г. – 20 часа
32„Медийно право” – курс лекции пред студенти от Бургаския свободен
университет,
специалност
„Право”,
„Журналистика”,
„Връзки
с
обществеността”, редовно обучение през летния семестър на учебната
2011/2012 г. – 20 часа.
33„Юридическа етика” – курс лекции пред студенти от Бургаския свободен
университет, специалност „Право” ІІ курс, задочно обучение през зимния
семестър на учебната 2012/2013 г. – 25 часа.
34 „Юридическа етика” – курс лекции пред студенти от Бургаския свободен
университет, специалност „Право” ІІ курс, редовно обучение през зимния
семестър на учебната 2012/2013 г. – 40 часа
35„Медийно право” – курс лекции пред студенти от Бургаския свободен
университет, специалност „Право” ІІ курс, задочно обучение през летния
семестър на учебната 2012/2013 г. – 20 часа
36„Медийно право” – курс лекции пред студенти от Бургаския свободен
университет,
специалност
„Право”,
„Журналистика”,
„Връзки
с
обществеността”, редовно обучение през летния семестър на учебната
2012/2013 г. – 20 часа.
37„Юридическа етика”, курс лекции пред студенти по право, задочно
обучение, 2 курс, БСУ, 2013/2014 г., зимен семестър, 25 часа.
38„Медийно право”, лекции пред студенти по право и журналистика, задочно
обучение, 2 и 4 курс, БСУ, 2013/2014 учебна година, летен семестър, 20 часа.
39 „Медийно право”, лекции пред студенти по право и журналистика, редовно
обучение, 2 и 4 курс, БСУ, 2013/2014 учебна година, летен семестър, 20
часа.
40„Юридическа етика”, лекции пред студенти по право, задочно обучение,
2 курс, БСУ, 2014/2015 г., зимен семестър, 25 часа.
41„Философия и социология на информационното общество”, курс лекции
пред студенти по икономика, УНСС, магистърски курс, 2014/2015 учебна
година, зимен семестър, 60 учебни часа.
42„Политическа икономия на информационното общество”, курс лекции
пред студенти по икономика, УНСС, магистърски курс, 2014/2015 учебна
година, зимен семестър, 60 учебни часа.
43„Медийно право”, лекции пред студенти по право и журналистика, задочно
обучение, 2 и 4 курс, БСУ, 2014/2015 учебна година, летен семестър, 20 часа.
44. „Медийно право”, лекции пред студенти по право и журналистика, редовно
обучение, 2 и 4 курс, БСУ, 2014/2015 учебна година, летен семестър, 20 часа.
45 „Юридическа етика”, лекции пред студенти по право, задочно обучение, 2
курс, БСУ, 2014/2015 г., зимен семестър, 25 часа.
46 „Юридическа етика”, лекции пред студенти по право, редовно обучение, 2
курс, БСУ, 2014/2015 г., зимен семестър, 40 часа.
Ръководство на докторанти

2 докторанти, отчислени с право на
защита

4

и магистри:

4 магистратури
икономия
на
общество, УНСС

по политическа
информацонното

Експертна и консултантска дейност:
12.2001-02.2002 г. – юрисконсулт в Съвет за електронни
медии
03.2002- 02.2003 г. – юридически консултант на
граждански договор към Съвет за електронни медии
07.2007- 09.2010 г. - юридически консултант на
граждански договор към Съвет за електронни медии.
2007-2010 г. – хоноруван преподавател по дисциплината
юридическа етика в УНСС.

Редакторство и съставителство:

«Ще се разпадне ли Европейският Съюз»
2016, изд. Фабер, съставител и редактор
«Глобалните промени и съдбата на
България»,
2016,
изд.
BISFRIM,
съставител и редактор.

Членство в неправителствени организации:

……………………………

Академични дейности
1. Публикации:
1. Монографии
1.1.“Творчеството – мит и предизвикателство”, С., 1989 г., 242 с.
1.2.“Залезът на средната класа”, В. Т., 2004 г., 244 с.
1.3. “Светлосенките на българския преход”, В. Т., 2005 г., 256 с.
1.4. „Медийно право”, В. Т. 2010 г. 236 с.
1.5 „Юридическа етика”, В. Т. 2011 г. 295 с. (учебник за студенти по
право)
1.6. „Медийно право”, второ преработено и допълнено издание, В. Т.
2016 г. 264 с.
2. Студии и статии:
1.
“Манипулираното съзнание”, сб. “Философски
изследвания”, 1993г., т.2, с.222-232.
2.
”Коридорите на невидимата власт”, сп. “Български
наблюдател”, 1994г., кн.4, с.23-26
3.
”Икономическият реализъм остава единствената
печеливша идеология на партиите ни”, сп. “Български
наблюдател”, 1994г., кн.9, с.16-19.

5

”Националната сигурност – вътрешнополитически
или външнополитически проблем”, сп. “Военен журнал”,
1996г., кн.1, с.71-78
5.
”Характеристики на социалната държава в
съвременния конституционилизъм”, сп. “Съвременно
право”, 1996г., кн.3, с.43-51
6.
“Социалното пазарно стопанство като регулиран
конкурентен ред”, сп. “Икономическа мисъл”, 1996г., бр.6,
с.60-72
7.
"Вижда ли Костов клопките на бюджета?”, сп.
“Сега”, 1997 г., кн.49, с.36-37.
8.
“За Костов безработицата е по-страшна от царя”,
“Extranjero en Espana”, Madrid, Abril, 2001
9.
“Средната класа в България – несъстоялата се
трансформация”, сп. “Ново време”, 2002г., бр.1, с. 68-85.
10.
“Спекулациите с ДДС – нарушения или
престъпление?”, сп. “Право без граници”, 2002г., бр.2, с.2228
11.
“Посттоталитарната средна класа – една надежда без
шансове”, сп. “Ново време”, 2004г., бр. 5-6, с. 55-68.
12.
“България – оптимистичните сценарии”, сб.
“Догонващо развитие”, 2004г., изд. Фабер, с.285-295
13.
“Динамичният баланс – ключ към успешната
догонваща политика в постиндустриалния свят”, сб.
”Догонващо развитие”, 2004г., изд. Фабер, с. 296-308.
14.
“Постмодерната политика”, сп. “Ние”, 2004, бр.4, с.
4-5 и бр.5, с.10-11.
15.
“Невъзможната средна класа”, сп. “Ние, 2004, бр.2,
с.8-9.
16.
“Шансове и капани пред десницата”, сп. “Ние”,
2004г., бр.6, с.6-7.
17.
Legal System of the Republic of Bulgaria in the
Condition of Globalization” in “Bulgaria in Global Processes” ,
N. Y. 2004, p.327-344.
18.
“Войната с ДДС-спекулантите”, сп. “Правен свят”,
2005, бр.4, с.21-23.
19.
“Философските проекции на историческите “ниши”,
сб. ”Парадокси и реалност”, В.Т., изд. Фабер, 2005, с.105114.
20.
“Малките шпионки на “Големия брат”, сп. “Правен
свят, 2005, бр.5, с.22-25.
21.
“На половин крачка от “Матрицата”, сп. “Правен
свят”, 2005, бр.6, с.39-41.
22.
“Машината за пари, наречена Страсбург”, сп.
“Правен свят”, 2005, бр. 7, с.26-28.
23.
“Социалната справедливост е ядрото на успешната
държавна политика”, сп. “Ново време”, 2005, бр.7-8, с. 3753.
24.
“Интелигентната престъпност”, сп. “Правен свят”,
бр.8, с.44-45.
4.
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25.
“Нелинейният характер на историческия процес”, сб.
“Теория и история”, кн.1, С., 2005, с.203-214.
26.
“Метастазата, наречена контрабанда”, сп. “Правен
свят”, бр.9, с.59-62.
27.
„Индивидуалност, социална общност и социалновластови отношения”, сп. „Философски алтернативи”, бр.6,
2005, с.83-94.
28.
„В примката на нелегалната миграция”, сп. „Правен
свят”, бр. 11, 2005, с.64-66.
29.
„Полуистината и лъжата в политическия арсенал”,
сб. „Моралът в българската политика”, В. Т., Фабер, 2005,
с.160-166.
30.
„За историческите “прозорци” и причините за
бедността на българина”, сп. „Понеделник”, бр.
31.
„Еврокарантина за българската Темида”, сп. „Правен
свят”, 2006, бр.1, с.50-52.
32.
„Релативизира ли се истината в условията на
състезателното начало?” в сб. „Истина и справедливост в
наказателния процес”, Унив. Изд. „Св. Климент
Охридски”, С., 2006, с.104-108.
33.
„Неслучайният характер на „случайните” събития в
историята”, в сб. „Историческата наука в България
(състояние и перспективи)” Изд. „Институт по история към
БАН”, 2006, с.83-92.
34.
„Мрежовата трансформация на постиндустриалния
свят”, в сб. „Познание и общество”, изд. Къща „Св. Иван
Рилски”, С., 2006, с.191-198.
35.
„Полицейско насилие в полузаконна униформа”, сп.
„Правен свят”, 2006, кн.4.
36.
„Войната върху пешеходната пътека”, сп. „Правен
свят”, 2006, кн.6.
37.
„Причини и заблуди за българската бедност”, сп.
„Монд дипломатик”, 2006, бр.3 (март), с. 6.
38.
„България между предпазната клауза и
политическия колапс”, в. „Монд дипломатик”, 2006, бр.6
(юни), с.3.
39.
„Летищните VIP-привилегии”, сп. „Правен свят”,
2006, кн.7, с.44-47.
40.
„Буреносни облаци над Duty Free търговията”, сп.
„Правен свят”, 2006, кн. 8, с.66-70.
41.
„Законотворчество в частен интерес”, сп. „Правен
свят, 2006, кн. 9, с.30-34.
42.
„Чрезвичайката „Кушлев” лапа, но не хапе”, сп.
„Правен свят”, 2006, кн.10, с.60-65.
43.
“Аксиоматика на позитивното историческо
мислене”, в сб. “Ще оцелее ли българският народ през ХХІ
век”, изд. „Захарий Стоянов”, УИ „Св. Климент
Охридски”, С., 2006, с.47-61.
44.
„Националният суверенитет – територия с все понеясни граници?”, сп. „Геополитика”, 2006, бр. 4, с. 19-26.
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df

4.

«Корелацията «социално неравенство – ниво на социалния
капитал» - методологически измерения» - доклад,
изнесен на научната конференция на тема «Социалната
неравенство
–
методологически
проблеми
на
изследвнията», проведена на 7 декември 2012 г. в
заседателната зала на булл. «Патриарх Евтимий» 6.

5.

„Комуникационната сигурност – човешко право или
публичен ангажимент” – доклад, изнесен на
националната конференция „Национална сигурност:
актуални въпроси, подходи, решения”, проведена на 21 и
22 октомври 2013 г. в Голямата зала – ЦУ на БАН.
Организатори: БАН и Софийският форум за сигурност.

6.

„Лекарският
дълг
и
комерсиализацията
на
здравеопазването – между пазара и морала”, доклад,
изнесен на Деветата национална конференция по етика с
международно участие „Европейските етични стандарти
и българската медицина”, проведена на 25 и 26 октомври
2013 г. в зала „сердика” – Шератон. Организатори:
Медицинският университет – София, ИИОЗ – БАН и
Българският
лекарски
съюз.
https://ethicsissk.files.wordpress.com/2013/10/9-conferenceprogram-final.pdf
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7.

8.

„Политическата икономия след неолибералната зима – едно
закъсняло пробуждане”, доклад, изнесен на Първата
национална научна конференция по политическа
икономия „Политическа икономия и икономическа
теория”, проведена в Голямата конферентна зала на
УНСС, организатори: Катедра „Политическа икономия”
на Общоикономическия факултет – УНСС.
http://www.unwe.bg/bg/events/4214/%D0%BF%D1%8A%
D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%B
D%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80
%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8
%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B
C%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8
%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B
C%D0%B8.html
„Средната класа – в неолибералната клопка”, доклад,
изнесен на Втората международна конференция за
средната класа „Средната класа като предпоставка за
социална стабилност: 15 години по-късно., проведена в
Новата конферентна зала наСУ „Св. Кл. Охридски”,
организатори: Българската социологическа асоциация,
ИИОЗ-БАН и СУ „Св. Климент Охридски”.

9.

„25 години …в неолибералното робство”, изнесен на
Националната научна конференция „25 години: какво?”
проведена на 05 и 06 ноември 2014 г. в Заседателната
зала на ИИОЗ, БАН – бул. „П. Евтимий” 6.
Организатори: Секция „Социални теории, стратегии и
прогнози”.
http://issk-bas.org/wpcontent/uploads/2014/11/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0
%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D
0%B0_5_%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B
2%D1%80%D0%B8.pdf

10.

„Правни проблеми на плагиатството”, изнесен на кръгла
маса на тема „Плагиатството в науката”, проведена на 12
ноември, 2014 г. в Новата конферентна зала на СУ „Кл.
Охридски”. Организатор „Съюз на учените в България”.
http://www.abcdar.com/files/SUB%20Round%20Table%20
on%20Plagiarism%20in%20Science.pdf
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11.

„Екологичните общи блага – пазарна стока или
морален ангажимент”, изнесен на Десетата национална
конференция по етика (с международно участие)
„Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на
България”, проведена на 20 и 21 ноември 2014 г. в
Руския културно-информационен център, ул. Шипка, 34.
Организатори: ИИОЗ – БАН, Представителство на
Россотрудничество в България, Фондация „Устойчиво
развитие на България” и Министерство на околната
среда
и
водите.
https://ethicsissk.files.wordpress.com/2014/11/programa-xnacionalna-konferencia-etika-f.pdf

Владеене на езици със посочване на степента
Български (отлично), руски (много добре),
английски (добре), френски (добре)
Компютърни умения – Windows, ITML (базово)
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