
Югозападен университет „Неофит Рилски” 

СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Николай Попов 

член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност 

„ДОЦЕНТ” по 3.6. Право (Международно право и международни 

отношения. Мултилингвизъм и медийно сътрудничество), обявен от 

ЮЗУ „Неофит Рилски” в ДВ. бр. 52/02.07.2019 г. 

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на 

кандидата 

В обявения конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ 

по 3.6. Право (Международно право и международни отношения. 

Мултилингвизъм и медийно сътрудничество) за нуждите на катедра 

„Международно право и международни отношения“ към Правно-

исторически факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“ единствен кандидат е 

гл. ас. д-р Гергана Георгиева. 

Гергана Георгиева е асистент в катедра „Международно право и 

международни отношения” от 2007 г. От 2008 г. е старши асистент, а през 

2011 г. заема академичната длъжност „главен асистент”. 

През 2012 г. на Гергана Георгиева е присъдена образователната и 

научна степен „доктор” по научната специалност „Международно право и 

международни отношения” (05. 05. 15) след успешна защита на 

дисертационен труд на тема „Езиковото многообразие в Европейския съюз 

– проблеми и тенденции”. 



Кандидатът е представил за участие в конкурса монографията 

„Международно сътрудничество при дейността на средствата за масова 

информация”, издателство „ДиоМира”, 2019 г., , ISBN 978-954-2977-52-0, 

публикувана монография, която не е представена като основен 

хабилитационен труд, учебно помагало в съавторство и редица 

публикации в страната и чужбина. От представените документи е видно, 

че Гергана Георгиева притежава необходимите научно-изследователски 

качества и отговаря на нормативните изисквания за заемането на 

академичната длъжност „доцент”. 

Гл. ас. д-р Гергана Георгиева е един от най-високо оценяваните 

преподаватели от студентите, а това е видно от анкетите извършвани от 

отдела по качество на ЮЗУ „Неофит Рилски”. Гл. ас. д-р Гергана 

Георгиева е преподавател по лекционни курсове и семинарни упражнения 

в различни дисциплини на специалностите „Право”, „Международни 

отношения”, „Европеистика”, „Връзки с общественността” и „Национална 

сигурност” в Правно-исторически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”. 

Кандидатът участва в редица университетски, национални и 

международни проекти. Част е от редакционните колегии на български и 

чужди научни списания.                                           

II. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на 

представената за участие в конкурса творческа продукция 

За участие в обявения конкурс Гергана Георгиева представя 

монографията „Международно сътрудничество при дейността на 

средствата за масова информация” и други научни публикации, които 

засягат актуални  проблеми на правната доктрина и практика. 

Основните научни резултати и приноси на кандидата се съдържат 

в монографията.  Тя с обем от 312 страници. Съдържа предговор,  четири 

глави на изложението, заключение и библиография която включва 



източници на български, руски, английски и немски езици.  

Основателно могат да бъдат приети отбелязаните от гл. ас д-р  

Гергана Георгиева научни приноси, основните от които са: 

1. Монографията запълва известна празнота в българската литература, 

доколкото за пръв път систематизира и изчерпателно анализира 

международното сътрудничество при дейността на средствата за масова 

информация.  

2. Систематизирана е литературата по въпроса за международното 

сътрудничество при дейността на средствата за масова информация. 

3. Избран е изключително дискусионен и многоаспектен проблем – 

дейността на средствата за масова информация, които участват в 

международния процес чрез работа във фонов режим и на дълбоките нива 

на общественото подсъзнание, правейки ги доста могъщи и потенциално 

опасни. 

4. В изследването са изяснени и конкретизирани отделни понятия, 

направени са класификации и систематизации, винаги когато анализът го 

изисква и позволява. 

5.  Диалогичността на труда, изразеното съгласие или несъгласие с тезите 

на други автори, както и формулирането на собствени позиции също може 

да се определи като приносен момент. 

Монографията и другите научни публикации на Гергана 

Георгиева безспорно обогатяват съществуващите знания в изследваната 

проблематика. Използването на  интердисциплинарен метод на анализ 

също носи своя принос в изследването. 



III. Критични бележки и препоръки 

 Критичната ми бележка към кандидата няма отношение към 

качествата и количеството на предложената за участие в конкурса научна 

продукция. Тя е свързана с преобладаващата на някои места описателна 

част.  

IV. Заключение 

 Съобразно с  чл. 26,  ал.  2 от ЗРАСРБ и чл. 57, ал. 3 от 

ППЗРАСРБ изразявам положителното си заключение за избор на гл. ас. 

д-р Гергана Георгиева за академичната длъжност „доцент” по 3.6. Право 

(Международно право и международни отношения. Мултилингвизъм и 

медийно сътрудничество). 

 Предлагам на научното жури да приеме решение за изготвянето 

на предложение пред ФС на ПИФ за заемането от гл. ас. д-р Гергана 

Георгиева на академичната длъжност „доцент” по 3.6. Право 

(Международно право и международни отношения. Мултилингвизъм и 

медийно сътрудничество). 

 

Дата: Член на журито: 

(Подпис) 

 

 

 

 

 

 



South-West University “Neofit Rilski” 

 

 

Opinion 

 

by Assoc. Prof. Nikolay Popov, PhD 

Member of the Scientific Jury in the competition for the occupation of the 

academic position “ASSOCIATE PROFESSOR” in 3.6. Law (International Law 

and International Relations. Multilingualism and Media Cooperation), 

announced by the South-West University “Neofit Rilski” in State Gazette, issue 

52/02.07.2019 

I. Summary data on the applicant's scientific production and activities 

In the announced competition for the occupation of the academic position 

“Associate Professor” under 3.6. Law (International Law and International 

Relations. Multilingualism and Media Cooperation) for the needs of the 

Department of “International Law and International Relations” at the Faculty of 

Law and History at the South-West University “Neofit Rilski” a single candidate 

is Chief Assist. Gergana Georgieva, PhD. 

Gergana Georgieva has been an Assistant at the Department of 

International Law and International Relations since 2007. In 2008 she became a 

Senior Assistant, and since 2011 she has held the academic position of a “Chief 

Assistant”. 

In 2012, Gergana Georgieva was awarded the educational and scientific 

degree “PhD” on scientific specialty “International Law and International 

Relations” (05.05.15) after a successful defense of the PhD thesis entitled 

“Multilingualism in the European Union - Problems Tendencies”. 

The applicant has submitted for the contest the monograph entitled 

“International Cooperation in Mass Media” “DioMira” Publishing House, 2019, 

ISBN 978-954-2977-52-0, a published monograph, which is not presented as a 

major habilitation work, textbook in co-authorship and a number of publications 

in the country and abroad. The submitted documents show that Gergana 



Georgieva possesses the necessary scientific and research qualities and meets 

the normative requirements for the occupation of the academic position of 

“Associate Professor”. 

Chief Assist. Gergana Georgieva, PhD is one of the most highly regarded 

lecturers by the students, and this is evident from the surveys conducted by the 

Quality Department of the South-West University “Neofit Rilski”. Chief Assist. 

Gergana Georgieva, PhD is a lecturer in courses and seminars in various 

disciplines of the specialties “Law”, “International Relations”, “European 

Studies”, “Public Relations” and “National Security” at the Faculty of Law and 

History of the South-West University “Neofit Rilski”. The candidate participates 

in a number of university, national and international projects. She is part of the 

editorial boards of Bulgarian and foreign scientific journals. 

II. Evaluation of the scientific and practical results and contributions of the 

creative production submitted for participation in the competition 

To participate in the announced competition, Gergana Georgieva presents 

the monograph “International Cooperation in Mass Media” and other scientific 

publications that address current problems of the legal doctrine and practice. 

The main scientific results and contributions of the applicant are 

contained in the monograph. It has a volume of 312 pages. It contains a 

foreword, four chapters, a conclusion and a bibliography that includes sources in 

Bulgarian, Russian, English and German. 

I accept the noted from Gergana Georgieva scientific contributions, the 

main of which are: 

1. The monograph fills a certain gap in the Bulgarian literature in that it first 

systematically and comprehensively analyzes the international cooperation in 

the mass media activities. 

2. The literature on international cooperation in mass media has been 

systematized. 

3. An extremely debatable and multidimensional problem has been chosen - 

media activities involved in the international process by working in the 

background and at the deep levels of the public subconscious, making them 

quite powerful and potentially dangerous. 



4. The study clarifies and specifies individual concepts, classifications and 

systematizations are made whenever the analysis requires and allows. 

5. The dialogues of the research, the expressed agreement or disagreement with 

those of other authors, as well as the formulation of one's own positions can also 

be regarded as a contributory moment. 

The monograph and other scientific publications by Gergana Georgieva 

undoubtedly enrich the existing knowledge in the studied issues. The use of an 

interdisciplinary method of analysis also contributes to the study. 

III. Critical notes and recommendations 

My critical note to the candidate is irrelevant to the quality and quantity of 

scientific production proposed for participation in the competition. It is linked to 

the predominantly descriptive part in some moments. 

IV. Conclusion 

In accordance with Art. 26, para. 2 of the Act for the Development of the 

Academic Staff of the Republic of Bulgaria and Art. 57, para. 3 of the 

Regulations for the Application of the Act for the Development of the Academic 

Staff in the Republic of Bulgaria, I express my positive assessment on the 

choice of Chief Assistant Gergana Georgieva, PhD for the academic position of 

“Associate Professor” in 3.6. Law (International Law and International 

Relations. Multilingualism and Media Cooperation). 

I suggest to the scientific jury to take a decision to prеparе a proposal for 

the Faculty Council of the Faculty of Law and History for the occupation of 

Chief Assist. Gergana Georgieva, PhD on the academic position of Associate 

Professor in 3.6. Law (International Law and International Relations. 

Multilingualism and Media Cooperation). 

Blagoevgrad, 28.10.2019                        Member of the Jury: 

                      (Signature) 
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