
СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Николай Марин, 

вътрешен член на научното жури в конкурсна процедура за 

заемане на академичната длъжност „доцент” 

при Югозападен университет „Неофит Рилски“ 

в професионално направление 3.6. Право, 

научна специалност „Международно право и международни отношения” 

(Заповед № 1366 от 24.07.2019 г.) 

Относно: учебната и научноизследователската дейност 

на гл. ас. д-р Гергана Василева Георгиева 

за периода 2012-2019 г. (след придобиване на ОНС „доктор”) 

 

 

І. Гергана Василева Георгиева е член на академичния състав на Правно-

историческия факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“ от 2007 г. след 

спечелен конкурс за асистент. Преди това е била хоноруван асистент (2004-2007). През 

2008 г. става старши асистент, а от 2011 г. д-р Георгиева заема академичната длъжност 

„главен асистент“ по „Международно право и международни отношения“ в Правно-

историческия факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“. През м. 

декември 2012 г. Гергана Георгиева придобива образователната и научна степен 

„доктор” по „Международно право и международни отношения“ с успешно защитен 

дисертационен труд на тема: „Езиковото многообразие в Европейския съюз – проблеми 

и тенденции” към катедра „Международно право и международни отношения” на 

Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски”- 

Благоевград. Д-р Георгиева провежда семинарни занятия по „Английски език” със 

студенти редовно обучение Специалност „Право”, както и лекционни курсове по 

учебните дисциплини „История на европейската идея и европейската интеграция”, 

„Европейско политическо сътрудничество и интеграция”, „Институции на ЕС”, 

„Европейско сътрудничество в сигурността и отбраната“, курс по „Европейски 

интеграционни модели“ и „Общи политики на ЕС” в специалностите  „Международни 



отношения”, „Европеистика”, „Национална сигурност” и Връзки с обществеността.  

Главен асистент д-р Гергана Георгиева изпълнява всички законови условия за участие 

в конкурсната процедура, а именно: повече от две години е заемала академичната 

длъжност „главен асистент” (чл. 24, ал. 1, т. 2, б. „а” от ЗРАСРБ) и отговоря на 

минималните национални изисквания съгласно разпоредбата на чл. 2б, ал. 2 и 3 от 

Закона за развитието на академичния състав в Република България. Същата е 

представила в установения срок пълен комплект от документи за участие в конкурса 

съгласно изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република 

България, Правилника за неговото прилагане и Правилника за развитие на 

академичния състав на Югозападния университет „Неофит Рилски“. 

 

ІІ. За участие в конкурса кандидатът депозира отпечатан самостоятелен 

монографичен труд на тема: „Международно сътрудничество при дейността на 

средствата за масова информация”, С., изд. ДиоMира, 2019 г., ISBN 978-954-2977-52-0.  

Той е в обем от 312 с., към които е включена библиография, указател на основните 

използвани съкращения и резюме на английски език.  Следва да се подчертае, че гл. ас. 

д-р Гергана Георгиева е посветила научното си изследване на един много слабо 

разработен в българската доктрина международноправен проблем. Безспорни приноси 

на автора са извършената систематизация на литературата, която е известна засега по 

въпроса за международното сътрудничество при дейността на средствата за масова 

информация. В изследването са изяснени и конкретизирани отделни понятия, като 

например изясняването на въпроса за приликите и разликите между понятията за 

информация и пропаганда. Разграничени са и твърденията относно факти, както и и 

оценъчни съждения, мнения. Наред с това са направени всички възможни 

класификации и систематизации, винаги когато анализът го изисква и позволява. По 

този начин се запълва сполучливо съществуваща до момента празнота в правната 

теория, а представеният труд ще може да се ползва успешно и в образователния процес 

при изучаването на международното право във висшите училища в България.  

 

Особен интерес в монографичния труд представлява предложението за  

разработването на основни международноправни принципи и механизми за определяне 

на юридическата отговорност в международното право по отношение на средствата за 

масова информация (включително наказателна) на служителите в медиите, които 

разпространяват лъжлива и невярна информация. Това се налага, тъй като има голям 



брой концепции за ролята на СМИ в съвременните международни отношения, но в 

никой от международноправните документи не са определени точните разлики между 

същинската информация и пропагандата, липсват и ясни критерии за отговорността 

при пропагандирането на идеи, осъдени от международната общност. Авторът е 

анализирал прецизно дела, свързани с решаване на спорове за публична клевета, 

защита на честта, достойнството и бизнес-репутацията. Сред тези дела са Делфи срещу 

Естония, Далбан срещу Румъния, Гринберг срещу Русия, делото ОМО Илинден и др. 

Изведени са важни изводи, които ще бъдат от особена полза при преподаването на 

редица учебни дисциплини. Те са свързани със свободата на изразяване на мнения, 

която не е абсолютна и допуска редица ограничения, в това число с оглед защита на 

репутацията на други лица, като необходимостта от подобни ограничения следва 

убедително да се доказва. Друг акцент, който следва да се отбележи, се свежда до 

границите на критиката, шокиращите и предизвикващите безпокойство изказвания по 

отношение на политици, длъжностни лица и държавни деятели са доста по-широки, 

отколкото по отношение на обикновените граждани.  

 

Монографичният труд на д-р Георгиева разглежда особено актуален проблем, 

свързан с ролята медиите в международната среда, които запълват комуникативните 

пропуски в международния процес, институционализираните механизми за 

комуникация, които не са толкова добре развити в международната система, както и 

много въпроси, свързани със сътрудничеството на държавите в областта на 

използването на средствата за връзка. 

 

Трудът на д-р Георгиева е структуриран в увод, четири глави, заключение и 

библиография.  

 

Първата глава разглежда еволюцията на средствата за масова информация от 

3300 г. пр. Хр. до наши дни. Поставен е акцент върху социалните мрежи и медии и 

свободата на масовата информация. В исторически план е проследено развитието на 

български държавни институции, като Българската телеграфна агенция (БТА), както и 

предшестващите Държавно управление за информация, Комитета за радиоинформация 

при МС, Комитета по печата и др. 

 



Втора глава е посветена на международноправните аспекти на дейността на 

СМИ. Разгледани са основните институции, които сега играят различни ключови роли 

в развиващата се система за управление на медиите на международно равнище като 

Международния телеграфски съюз, Световната търговска организация,  Организацията 

на ООН за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), Световната организация за 

интелектуална собственост, Европейската комисия и др.  

Предложенията и изводите, които гл. ас. д-р Георгиева представя в 

монографичния си труд, са конкретни и полезни, тъй като се доказва, че към днешна 

дата недостатък на Конвенцията за международното право на опровержение е, че тя не 

налага на държавата юридически изразено задължение да публикува или да изрази по 

някакъв начин опровержението. В рамките на ООН механизмът на опровержението 

също не действа. Затова според автора е логично и необходимо да се разработят 

конкретни мерки за реализиране на това право.  

 

Освен това, днес може да говорим не за международна отговорност, а по-скоро 

за етичен принцип, според който средствата за масова информация носят пред 

аудиторията най-вече морална, а не юридическа отговорност.  

 

Всеобщата Декларация за правата на човека от 1948 г. е приета с резолюция на 

Общото събрание на ООН и има препоръчителен характер за разлика от 

Международния пакт за гражданските и политическите права от 1966 г. и, когато 

определяме правото на човека за свобода на информацията, трябва да се ориентираме 

по клаузите на чл. 19 и 20 от Международния пакт за граждански и политически 

човешки права. В научния труд е показано, че пактовете не са ратифицирани от редица 

страни, а някои други са направили уговорки по чл. 19 и 20 за правото на информация. 

Но позоваването на вътрешно законодателство, което гарантира “безгранична” свобода 

на информацията, не винаги е оправдано. Всички държави в една или друга степен 

регламентират реда за разпространяване и съдържанието на информацията, предавана 

на тяхна територия, но, както и д-р Георгиева подчертава, задачата на международното 

право е именно да разработи общи правила и да унифицира действащите 

законодателства. 

 

Особено впечатление прави Глава трета от монографичния труд на д-р 

Георгиева, която е с преобладаваща юридическа насоченост. Разгледана е 



международноправната уредба на дейността на средствата за масова информация в 

контекста на свободата на изразяване на мнения. Тази свобода е една от основите на 

демократичното общество и едно от главните условия за прогреса му. Свободата на 

изразяване се разпространява не само върху информацията, която се възприема 

благосклонно или неутрално, но и върху оскърбяващи, шокиращи и причиняващи 

безпокойство изказвания. Проследена е свободата на изразяване в практиката на Съда 

на ЕС, както и съдебната практика на Съда на Европейския съюз преди и след ХОПЕС.  

 

В глава четвърта е аргументирана необходимостта от оптимизирането на 

дейността на средствата за масова информация и тяхното сътрудничество съобразно 

съвременните технологични условия. Подробно е разгледана нуждата да се направят 

опити да се дефинират и открият фалшиви новини, да се идентифицират каналите, чрез 

които се финансират, да се подобри качеството на журналистическото образование с 

акцент върху изграждането на уменията, необходими за събиране на информация и 

разграничаването на потвърдените факти, манипулации, и пропаганда. Съществува и 

потребност от детоксикация на медийната среда в България.  

 

ІІІ. Кандидатът за заемане на академичната длъжност „доцент” д-р Гергана 

Георгиева е приложила общо двадесет и две научни разработки, от които три на брой 

са свързани с проблематиката, развита в цитираната монография. Д-р Георгиева е 

проявила научни интереси и към други актуални проблеми като представя 

деветнадесет статии, засягащи тематично както международното право, така и правото 

на ЕС. В по-нататъшната си научна дейност бих искал да насърча д-р Георгиева да 

продължава своята публикационна активност на чужди езици, с цел популяризиране на 

резултатите от изследванията на български автори в чужбина. 

 

IV. Заключение 

 

Представените от кандидата документи отговарят на нормативните изисквания 

на ЗРАСРБ, ППРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав на 

Югозападен университет „Неофит Рилски“. Резултатите от научноизследователската 

дейност, успешното академично развитие и професионалният опит на д-р Георгиева в 

научната област на обявения конкурс обосновават положителната ми оценка като член 

на научното жури. В този смисъл ще гласувам „за“ избора и назначаването на гл. ас. д-



р Гергана Василева Георгиева на академичната длъжност „доцент” в професионално 

направление 3.6. Право, научна специалност „Международно право и международни 

отношения“ при Правно-историческия факултет на Югозападен университет „Неофит 

Рилски“. 

 

 

28.10.2019 г. 

Гр. Благоевград        Доц. д-р Николай Марин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPINION 

by Assoc. Prof. Nikolay Marin, PhD 

an internal member of the jury in a competitive procedure for 

the occupation of the academic position of “Associate Professor” 

at South-West University “Neofit Rilski” 

in professional field 3.6. Law, 

scientific specialty “International Law and International Relations” 

(Order No. 1366 of July 24, 2019) 

regarding: the educational and research activity 

of Chief Assist. Prof. Gergana Vasileva Georgieva, PhD 

for the period 2012-2019 (after the acquisition of the educational and scientific degree 

“PhD”) 

 

І. Gergana Vasileva Georgieva has been a member of the academic staff of the 

Faculty of Law and History of the South-West University “Neofit Rilski” since 2007 after 

winning an Assistant competition. She was previously a part-time assistant (2004-2007). In 

2008 she became a Senior Assistant, and since 2011, Dr. Georgieva has held the academic 

position of “Chief Assistant Professor” in International Law and International Relations at the 

Faculty of Law and History at South-West University “Neofit Rilski”. In December 2012, 

Gergana Georgieva obtained her PhD in International Law and International Relations with a 

successfully defended PhD thesis on “Multilingualism in the European Union - Problems and 

Tendencies” at the Department of International Law and International Relations ”at the 

Faculty of Law and History of South-West University “Neofit Rilski” - Blagoevgrad. 

 

Georgieva, PhD conducts seminars in English language with full-time Law students, 

as well as lectures on the subjects of “History of the European Idea and European 

Integration”, “European Political Cooperation and Integration”, “EU Institutions”, “European 

Cooperation in Security and Defense”, courses in “European Integration Models” and 

“Common Policies of the European Union” in specialties “International Relations”, 

“European Studies”, “National Security” and “Public Relations.” Chief Assist. Gergana 

Georgieva, PhD fulfills all legal requirements for participation in the competitive procedure, 

namely: she has held the academic position of “Chief Assistant” for more than two years 

(Art. 24, para. 1, p. 2 (a) of the Act for the Development of Academic Staff in the Republic of 



Bulgaria) and meets the minimum national requirements in accordance with the provision of 

Art. 2 (b), para. 2 and 3 of the Act for the Development of Academic Staff in the Republic of 

Bulgaria. She has submitted within the established term a complete set of documents for 

participation in the competition in accordance with the requirements of the Act for the 

Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria, the Regulations for its 

Application and the Rules for the development of the academic staff of South-West 

University “Neofit Rilski”.  

 

ІІ. In order to participate in the competition, the candidate submits a printed 

independent monographic work on the topic: “International Cooperation in Mass Media”, S., 

DioMira Publishing House, 2019, ISBN 978-954-2977-52-0. It is in a volume of 312 pages, 

which includes a bibliography, an index of the main abbreviations used and a summary in 

English. It should be emphasized that Chief Assist. Prof. Gergana Georgieva, PhD has 

devoted her research to a very poorly developed international legal problem in the Bulgarian 

doctrine. Undoubted contributions of the author are the systematization of the literature, 

which is known so far on the issue of international cooperation in the mass media activities. 

The study clarified and specified certain concepts, such as clarifying the issue of similarities 

and differences between the concepts of information and propaganda. Statements of fact are 

also distinguished, as well as evaluative judgments, opinions. In addition, all possible 

classifications and systematizations are made whenever the analysis requires and allows. In 

this way, the gap in the legal theory, existing so far, is filled, and the presented work can be 

successfully used in the educational process in the study of international law in the higher 

institutions in Bulgaria. 

 

Of particular interest in the monographic work is the proposal to develop basic 

international legal principles and mechanisms for determining the legal liability in 

international law with respect to the media (including criminal) of media employees who 

disseminate false and fake information. This is necessary because there are many concepts 

about the role of the media in contemporary international relations, but none of the 

international legal documents has identified the exact differences between the actual 

information and the propaganda, and there are no clear criteria for responsibility for the 

propaganda of ideas condemned by the international community. The author has carefully 

analyzed cases relating to the settlement of public defamation disputes, the protection of 

honor, dignity and business reputation. These include Delfi v. Estonia, Dalban v. Romania, 



Grinberg v. Russia, OMO Ilinden, etc. Important conclusions have been drawn that will be of 

particular use in the teaching of a number of subjects. They relate to freedom of expression, 

which is not absolute and allows a number of restrictions, including with a view to protecting 

the reputation of others, and the need for such restrictions should be convincingly 

demonstrated. Another highlight that goes back to the limits of criticism, shocking and 

disturbing statements about politicians, officials and statespeople are far broader than the 

ones regarding ordinary citizens. 

 

Dr. Georgieva's monograph deals with a particularly topical issue regarding the role of 

the media in the international environment, which fills the communication gaps in the 

international process, the institutionalized communication mechanisms that are not well 

developed in the international system, and many issues related to the international system as 

well as states' cooperation in the use of connection means. 

 

Dr. Georgieva's work is structured in an introduction, four chapters, a conclusion and 

a bibliography. 

 

The first chapter looks at the evolution of the mass media since 3300 BC till present 

days. Emphasis is placed on social networks and media and freedom of mass media. 

Historically, the development of Bulgarian state institutions, such as the Bulgarian Telegraph 

Agency (BTA), the State Government for Information, the Radiocommunication Committee 

of the Council of Ministers, the Press Committee, the Ministry of Information and 

Communications, the Ministry of Propaganda, the Ministry of Communications, etc.  

 

The second chapter is devoted to the international legal aspects of mass media 

activities. There has been e review of the main institutions that now play various key roles in 

the developing media management system at the international level, such as the International 

Telegraph Union, the World Trade Organization, the United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization (UNESCO), the World Intellectual Property Organization, The 

European Commission, etc.  

 

The suggestions and conclusions that Chief Assist. Prof. Georgieva, PhD presents in 

her monographic work are concrete and useful, as it is proved that to date the shortcoming of 

the Convention on International Law of Refutation is that it does not impose a legal 



obligation on the state to publish or express in some way a rebuttal. The mechanism of 

refutation is also not working within the UN. Therefore, according to the author, it is logical 

and necessary to develop concrete measures for the exercise of this right. 

 

Moreover, today we can speak not of international responsibility, but rather of an 

ethical principle according to which the mass media bear primarily moral, not legal, 

responsibility to the public.  

 

The Universal Declaration of Human Rights of 1948 was adopted by a resolution of 

the United Nations General Assembly and is advisable, unlike the International Covenant on 

Civil and Political Rights of 1966, and when defining human rights for freedom of 

information, we must be guided by the provisions of Art. 19 and 20 of the International 

Covenant on Civil and Political Human Rights. The scientific work has shown that the pacts 

have not been ratified by a number of countries, and some others have made reservations 

under Art. 19 and 20 on the right to information. But a reference to domestic legislation that 

guarantees “unlimited” freedom of information is not always justified. All states, to one 

degree or another, regulate the dissemination and content of information transmitted on their 

territory, but, as Dr. Georgieva points out, the task of international law is precisely to develop 

common rules and to unify the laws in force. 

 

Particularly impressive is Chapter Three of Dr. Georgieva's monographic work, 

which is predominantly legal in nature. The international legal framework of mass media 

activities within the context of freedom of expression is considered. This freedom is one of 

the foundations of a democratic society and one of the main conditions for its progress. 

Freedom of expression extends not only to information that is perceived favorably or 

neutrally but also to offensive, shocking and disturbing statements. Freedom of expression in 

the case-law of the Court of Justice of the European Union and the jurisprudence of CJEU 

before and after the Charter of Fundamental Rights of the European Union have been 

examined.  

 

Chapter Four focuses on the need to optimize media activities and their cooperation 

in accordance with the current technological conditions. The necessity to try to identify and 

discover fake news, identify the channels through which it is funded, improve the quality of 

journalism education with a focus on building the skills needed to gather information and 



distinguish between confirmed facts, manipulation, and propaganda is discussed in detail. 

There is also a need for detoxification of the media environment in Bulgaria. 

 

ІІІ. The candidate for the occupation of the academic position “Associate Professor” 

Gergana Georgieva, PhD has applied with a total of twenty-two scientific papers, three of 

which are related to the problems developed in the cited monograph. Dr. Georgieva has also 

shown scientific interest in other topical issues, presenting nineteen articles that are 

thematically relevant to both international and EU law. In her further research, I would like to 

encourage Dr. Georgieva to continue her publishing activity in foreign languages, in order to 

promote the results of the research of Bulgarian authors abroad. 

 

IV. Conclusion  

 

The documents submitted by the applicant meet the normative requirements of the Act 

for the Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria, the Regulations for 

its Application and the Internal Rules for the Development of the Academic Staff of South-

West University “Neofit Rilski”. The results of the research, the successful academic 

development and the professional experience of Dr. Georgieva in the scientific field of the 

announced competition justify my positive assessment as a member of the scientific jury. In 

this sense, I will vote “in favor of” the election and appointment of Chief Assist. Prof. 

Gergana Vasileva Georgieva, PhD on the academic position of “Associate Professor” in the 

professional field 3.6. Law, scientific specialty “International Law and International 

Relations” at the Faculty of Law and History of South-West University “Neofit Rilski”. 

 

 

10/28/2019 

Blagoevgrad       Assoc. Prof. Nikolay Marin, PhD 

 


