
СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Анна Николова Бешкова 

на материалите, представени за участие в конкурс 

за заемане на академичната длъжност ‘доцент’ 

в Югозападен Университет „Неофит Рилски“ 

по област на висше образование 2. „Хуманитарни науки”,  

професионално направление 2.3 „Философия”, 

 научна област „Социална философия” за нуждите на Катедра 

„Философски и политически науки”, Философски факултет, 

Югозападен Университет „Неофит Рилски“ 

 

В конкурса за ‘доцент’, обявен в Държавен вестник, бр. 52 от 02.07.2019 

г. и в интернет-страница на Югозападен Университет „Неофит Рилски“ за 

нуждите на катедра „Философски и политически науки”, към Философски 

факултет като кандидат участва Гергана Попова от ЮЗУ. При неговото 

реализиране няма допуснати законови нарушения. 

Със заповед № 1364 от 24.07.2019 г. на Ректора на ЮЗУ съм определена 

за член на научното жури на конкурс за заемане на академичната длъжност 

‘доцент’ в ЮЗУ по област на висше образование 2. „Хуманитарни науки”, 

професионално направление 2.3 „Философия”, научна област „Социална 

философия”. 

За участие в обявения конкурс е подал документи единствения кандидат 

д-р Гергана Миролюбова Попова, главен асистент към катедра „Философски 



и политически науки”, Философски факултет на Югозападен Университет 

„Неофит Рилски”. 

Представеният от Гергана Попова комплект материали на хартиен 

носител е в съответствие с Правилника за развитие на академичния състав на 

ЮЗУ. 

Кандидатката Гергана Попова е приложила общо 29 научни труда: три 

монографии, две глави от колективни монографии, две студии и двадесет и две 

статии. Съвместно с необходимия брой цитирания, те покриват всички 

количествени наукометрични показатели за заемане на академичната 

длъжност „доцент“. 

Гергана Попова също така има активна и ползотворна преподавателска 

дейност. От 2008 г. е асистент към катедра „Философски и политически 

науки”. През последвалия период е водила курсове по Социална философия, 

Съвременна философия, Философия и история на европейската идея и др. 

Също така е била научен ръководител на успешно защитили дипломанти, на 

които е оказала методическа помощ за формулиране и развитие на тезите. В 

резултат от дългогодишната й работа излиза и учебника й по социална 

философия.   

Трудовете на Гергана Попова разкриват нейния траен интерес в два 

основни тематични кръга от областта на социалната философия. На първо 

място трябва да бъдат откроени интерпретациите ѝ върху Освалд Шпенглер, 

Хосе Ортега-и-Гасет, Херберт Маркузе, Мишел Фуко и Жан Бодрияр. 

Безспорна заслуга на нейните изследвания е не просто анализът на 

концепциите на посочените автори, колкото екстраполацията на техните идеи 

в съвременността, успешният опит чрез тях да се даде перспектива за 



диагностициране на недостатъците в развитието на съвременните общества и 

оттам да се търсят пътища за тяхното преодоляване.  

Вторият тематичен кръг, който трудовете на Гергана Попова обхващат, 

са социалистическите визии и техники на тялото. Последователно и 

задълбочено тя анализира основни аспекти на социалистическите 

биополитики, социалистическото конструиране на тялото, репрезентациите му 

и формите на социален и политически контрол, упражняван върху него. В 

подобен план нейните изследвания представляват принос както в областта на 

философията на тялото, така и в социално-философските интерпретации на 

социализма. 

В заключение смятам, че представените трудове представляват 

самостоятелни изследвания по актуални теми, в което присъстват смели 

хипотези и интересни интерпретации. В предложените за конкурса научни 

трудове личи безспорната ерудиция на кандидата, богатия му стил на 

изложение, както и креативните му, творчески подходи към изследваните 

проблеми.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение бих искала да кажа, че д-р Гергана Попова отговаря на 

всички изисквания на Закона за научните степени и звания поради което 

изразявам категоричното си положително мнение и призовавам научното 

жури да гласува еднозначно за присъждането му на академична длъжност 

„доцент” по професионално направление 2.3 „Философия“, научна област 

„Социална философия“, в ЮЗУ „Неофит Рилски“. 

 

 



София,     Рецензент: доц. д-р Анна Бешкова 

01.10.2019 г. 

 

 

 

  

  

 

  

  

   

 

  

  

  

  

 

  

 

 



 

 

 

 



REVIEW 

By Anna Nikolova Beshkova, PhD, Assoc. Professor 

regarding the materials submitted for participation in the competition 

for occupation of academic position ‘Associate Professor’  

In South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad 

in the area of higher education 2. Humanitarian sciences 

in Professional field 2.3. Philosophy, scientific field “Social philosophy”   

for the needs of the Department of "Philosophical and Political 

Science" within the Faculty of Philosophy, SWU “Neofit Rilski”, 

Blagoevgrad 

                         

 

In the  competition  for  the  academic  position  ‘Associate  Professor’,  

announced  in  State  Gazette No 52/ 02.07.2019 and on the web-site of South-

West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad for the needs of the Department of 

"Philosophical and Political Science" within the Faculty of Philosophy, Assist. 

Prof. Gergana Popova, PhD, lecturer in South-West University “Neofit Rilski”, 

Blagoevgrad participates as an only one candidate. There are no legal violations 

in its implementation. 

By Order No 1364/24.07.2019  of   the   Chancellor   of   South-West 

University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad I was appointed as a member of the 

Scientific Jury of the competition for occupation of the academic position 

‘Associate Professor’ in South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad in 

Area of Higher Education 2.“Humanitarian science”, Professional field 2.3.  

“Philosophy”, Scientific field “Social philosophy”, announced  for  the  needs  of  

the  Department of "Philosophical and Political Science" within the Faculty of 

Philosophy.   

  Assist.  Prof.  Gergana Popova,  PhD  was  the  only  one participant  who  

applied  for  the  announced competition. The set of materials presented by 



Gergana Popova in paper format complies with the Rules for the Development of 

the Academic Staff of South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad and 

includes the following documents:    

   -    An application to the Chancellor;   

   -    Higher education diploma –  Master’s degree;   

   -    PhD degree diploma;    

   -    A  list of scientific works;   

    -    Articles, papers, monographies;   

    -    Self-evaluations of the contributions;   

     - CV  

    -    A science-metric table with data;   

    -    A declaration of originality and authenticity;   

 

The candidate Gergana Popova included a total of 29 scientific works that 

can be classified as follows: three monographs, two parts of collective 

monographs, two studies and 22 papers. The presented texts are in the field of 

social philosophy.  Including  the  presented reference of citations, they fulfil in 

total the quantitative science-metric indicators for occupating an academic 

position ‘Associate Professor’.    

Her work as well is active and successful. She is a Chief Assistant Professor 

from 2008 at the Department of "Philosophical and Political Science", South-

West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad. She has been lecturing since then 

in Social philosophy, Contemporary philosophy, Philosophy and History of 

European Idea etc. Also, she has been supervising and giving methodological 

advises for successfully graduated students. In a result of her work she published 

her book in the field of social philosophy.  

 Popova’s works show her constant interest in two main fields of study in 

the domain of social philosophy. Firstly her studies on Oswald Spengler, José 

Ortega y Gasset, Herbert Marcuse, Michel Foucault and Jean Baudrillard should 



be highlighted. The undisputed merit of her researches is not simply the analysis 

of the concepts of the authors mentioned as much as the extrapolation of their 

ideas into the present, a successful attempt through them to give a perspective on 

diagnosing the deficiencies in the development of modern societies and from there 

finding ways to overcome them. 

The second thematic circle covered by Gergana Popova's writings is the 

study of socialist visions and techniques of the body. She has consistently and 

thoroughly analyzed the basic aspects of socialist biopolitics, the socialist 

construction of the body, its representations and the forms of social and political 

control exercised over it. In this context, her research has contributed both to the 

field of body philosophy and to the socio-philosophical thematics of socialism. 

        

CONCLUSION   

 

In  conclusion,  I  want  to  point  out  that  the  papers  and  texts  submitted 

by Gergana Popova, PhD, meet the  requirements of the Development of 

Academic Staff in the Republic of Bulgaria Act and on the ground of this I firmly 

give my positive assessment and recommend to the  Scientific  Jury  to  vote  for  

awarding  Gergana Popova  the  academic  position  ‘Associate  Professor’   in   

Professional   field   2.3.   “Philosophy”,   Scientific   field   “Social philosophy in 

South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad.  

 

 

     Sofia,                                Reviewer: Assoc. Prof. Anna Beshkova, PhD   

01.10.2019                                      

  


