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РЕЦЕНЗИЯ 

по конкурса, обявен в ДВ, бр. 42 от 12.05.2020 г., за академичната длъжност „доцент“ по 

Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, 

специалност 05.11.01 Социология 

 

от доц. д-р Албена Илиева Накова,  

член на Научно жури съгласно Заповед № 1069/10.07.2020 г. 

 

1. Общо описание на представените материали 

  В конкурса за заемане на  академичната длъжност „доцент“ по направление 3.1. 

Социология, антропология и науки за културата участва един кандидат – гл. ас. д-р 

Ангел Методиев Цветков. Документите са подадени в срок и в съответствие с 

изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република България 

(ЗРАСРБ). Прегледът на попълнените от кандидата таблици за минималните национални 

изисквания за доцент показва, че Ангел Цветков не само отговаря на минималните 

изисквания, но дори ги надвишава по някои от показателите - раздел Г. 

Пред нас е кандидат със задълбочени и систематични научни изследвания по 

проблематика, интересът към която датира още от времето на подготовката и защитата на 

дисертационния му труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ и 

която е с ясно изразен акцент върху социалната епистемология и социологията на знанието. 

Тази първоначална заявка за самостоятелни научни изследвания е развита, обогатена и 

наситена с ново съдържание в годините на професионално и творческо развитие и 

израстване на Ангел Цветков, довели до формулирането на оригинални негови виждания и 

рефлексии за ролята епистемологията и социологията на знанието и отношенията между 

тях в съвременния глобализиращ се свят. Анализите на Ангел Цветков умело съчетават 

предимствата на философския и социологически анализ с политическия и ситуационен 

анализ за ролята и мястото на знанието в съвременния свят, когато традиционната роля на 

знанието е заместена от способността на хората сами да изграждат критерии за истинност 

и по този начин да формират своята светогледна и ценностна ориентация и така да 

направляват  всекидневните  си действия и взаимодействия. В своите изследователски 
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търсения д-р Цветков си поставя многоспектърни задачи и съдейки по неговите 

публикации, успява да се прави с тях по убедителен начин.  

За участие в конкурса кандидатът представя общо 11 публикации, от които 2 

самостоятелни монографични изследвания и 9 статии. От представените за рецензиране 

9 статии: 

- 2 са публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация (съответно Web of Science и 

Scopus); 

- 1 е в списание, реферирано и индексирано в други световни бази данни с научна 

информация (ERIH PLUS, CEEOL, ROAD, Google Scholar, DOAJ и др.); 

- 1 статия е в нереферирано, но с научно рецензиране списание; 

- 5 статии са в редактирани колективни сборници. 

4 от представените за рецензиране статии са на английски език, като са публикувани 

съответно от Cambridge University press, University of Lisbon и Center for Open Access in 

Science (COAS), Belgrade – SERBIA, което говори за способността на кандидата успешно 

да представя своите научни изследвания на един от основните световни езици и да постига 

тяхното верифициране и популяризиране в международната научна общност. 

Целият трудов стаж на кандидата е в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, като 

професионалният му опит е изцяло в областта на конкурса. 

 

2. Обща характеристика на научната, научно-приложната и педагогическата 

дейност на кандидата 

Може да се каже, че рамката, която задава цялостната научна специфика на 

изследователските интереси и изследвания на д-р Цветков е епистемологията, чийто 

социологически прочит обуславя интереса му към проблематиката на социологията на 

знанието като едно своеобразно продължение и развитие на традиционната епистемология 

и обосноваването на тезата, че е нужна не само история на епистемологията, но и 

социология, за да може класическата епистемология да излезе от кризата, в която е 

изпаднала. Тази своя теза Ангел Цветков развива цялостно и последователно в последната 

си монография „Социология на знанието“. На нея са посветени и 4 от статиите с които 

д-р Цветков участва в конкурса. Във всичките си публикации, посветени на темата 



3 
 

епистемология – социология на знанието и отношението между тях той обосновава тезата, 

че знанието е не само в основата на конструирането на субект-обектната реалност от 

индивидите, но то изпълнява и социални функции, когато и доколкото абстрактният субект 

се превръща в реален социален агент. Така идеалният субект на философската 

епистемология се замества от реалния социален агент, което превръща епистемологията в 

антропоепистемология, а социологията на знанието се оказва в ролята на свързващо звено, 

посредством което епистемологията получава контекст, а не само пределно абстрактни 

умозаключения. Основната теза на д-р Цветков е, че социологията на знанието свързва 

човешкото познание със социалния свят и помага за утвърждаването на социологически 

рамки на епистемологическата проблематика, т.е. за представянето на знанието като 

социален феномен. По този начин той обосновава възможността за оцеляването на 

епистемологията, излизането й от кризата и трансформацията й в една нова социология на 

знанието.  

Системният и задълбочаващ се интерес на Ангел Цветков към проблематиката на 

социологията на знанието води до поставянето и разработването и на редица частнонаучни 

проблеми с по-ниско ниво на общност, имащи отношение към познанието, като например: 

езикът и неговото значение за разбирането и комуникацията; социологическото 

въображение като средство за самопознание и изграждане на изследователската нагласа, 

отворена към многоликия социален свят; необходимостта социологическите изследвания 

да надхвърлят националните граници и да засягат по-широкото регионално/международно 

знание; спецификата на взаимовръзката знание – власт в съвременността; проблемът за 

религиозния плурализъм и религиозния избор и др,, които са обект на анализ в 

предложените за рецензиране статии. 

Но може би най-синтезиран израз на комбинирането на двата епистемологически 

метода – интерналистки (философската епистемология) и екстерналистки (социология на 

знанието) е втората монография на Ангел Цветков – „Протосоциология“, която проследява 

произхода на социологическата наука чрез анализа на историята на идеите от древността до 

наши дни като комбинация, от една страна, на формирането на определен обществен начин 

на мислене, и от друга страна, на условията, допринесли за раждането на подобен 

обществен начин на мислене. По този начин Ангел Цветков обосновава своята 

протосоциология или първосоциология – примес от философски спекулации и зараждаща 
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се научна интерпретация, отчитаща историчността на обществата като фактичност, 

развитие и епохалност в човешките взаимодействия. Безспорно достойнство на неговата 

работа в това отношение е способността му да проникне под повърхностната видимост на 

очевидността и да достигне до онези дълбоки връзки и взаимодействия, които очертават 

системното и закономерното. 

Научната дейност на кандидата се допълва много успешно от неговата научно-

приложна дейност. Д-р Ангел Цветков е участник в 5 научно-изследователски проекта, 

един от които представлява регионално представително изследване за област Благоевград; 

един, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на МОН; един по линия на инициативата 

на МОН „Студентски практики“, където той участва като академичен наставник от 2013 г. 

до 2018 г.; и два с финансиране от ЮЗУ „Неофит Рилски“. В съдържателно отношение 

проектите са тясно обвързани със спецификата на научно-теоретичната изследователска 

дейност на кандидата и допринасят за нейното практическо апробиране. От друга страна, 

те правят възможен трансфера на научните и научно приложните знания на кандидата към 

неговите студенти. 

Д-р Ангел Цветков демонстрира и успешно участие в научни конференции и други 

научни прояви – той е взел участие в 6 научни конференции за оценявания период, 4 от 

които в чужбина  - Франция, Португалия, Русия и  Сърбия и 2 в България, което е безспорно 

свидетелство за стремежа му към международна видимост и същевременно за получено 

международно признание, доколкото всички изнесени от него доклади са отпечатани в 

сборници с материалите от конференциите. 

Педагогическата и учебна дейност на кандидата е изцяло свързана с 

провежданите от него научни изследвания и изследователска работа. Ангел Цветков води 

курс по История на социологията за студенти I курс, редовно и задочно обучение, лекции 

и семинарни занятия; курс Епистемологически проблеми в социологията за студенти II 

курс, редовно и задочно обучение, лекции; курс по Култура на предприемачеството за 

студенти IV курс, редовно и задочно обучение, лекции и семинари; курс по Социология на 

съвременната музика за студенти IV курс, редовно и задочно обучение, лекции; и Летен 

социологически стаж за студенти III курс, задочно обучение, упражнения. Общата 

натовареност на д-р Цветков е 715 учебни часа годишно. 
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Ангел Цветков е бил научен ръководител и на един успешно защитил докторант по 

социология – Тодор Капитанов, защитил дисертация за придобиване на образователно-

научната степен „доктор“ по социология в ЮЗУ през 2018 г. Всичко това индикира едно 

наистина добро ниво на трансфер на научните и научно-приложните знания на кандидата.  

Като цяло, може да се каже, че е спазен напълно балансът между научно-

теоретичната, научно-приложната и педагогическата/учебната дейност на кандидата, като 

освен това те са в пълен синхрон и в съдържателно отношение. 

 

3. Научните постижения и приноси на кандидата 

Най-напред ще отбележа, че приемам направената от кандидата самооценка на 

научните приноси - тя отговаря на съдържанието на представените за рецензиране научни 

публикации. В публикациите на Ангел Цветков се открояват редица приносни моменти, 

които придават на неговата изследователска работа оригиналност и евристичност. Прави 

впечатление задълбоченият анализ, изведените систематизации, модели и закономерности. 

Очертаните от кандидата приноси отразяват моделите и смисловите матрици, чрез които 

той интерпретира предмета на своите изследвания. 

По моя преценка, сред приносите на д-р Цветков би следвало да се откроят следните 

най-важни:  

- тезата, че знанието е социално по природа и неговата интерпретация и 

реинтерпретация във всекидневието е в пряка зависимост от поредица от 

социални фактори; 

- очертаната възможност за развитие на модерната епистемология чрез използване 

на възможностите на съвременната феноменология; 

- очертаната на основата на феноменологичния  подход нова роля на социологията 

и по-конкретно на социологията на знанието при решаването на 

епистемологични проблеми; 

- изведената роля на интерпретационните актьори в процеса на социализацията на 

знанието и легитимацията на приетото за познато; 

- интерпретирането на знанието като един от фундаментите на социологията - 

ключов термин  за изследване на социалната рационалност, онова, което „можем 

да разберем” за обектите и социалните агенти; 
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- извеждането на „нова тематика“ и „нови акценти“ в социологията на знанието, 

като например особено важният обществен ресурс – доверието и респ. 

недоверието и произтичащите от тях поведенчески модели във всекидневието; 

- комбинирането на двата епистемологически метода – интерналистки и 

екстерналистки при проследяване на историята на социологическата мисъл; 

- въвеждането при периодизацията на протосоциологическата мисъл на идеи и 

автори, които са слабо познати или непознати в българската наука, като освен 

идеите на авторите са изложени и описания на епохата в която те са живели в 

контекста на екстерналисткия подход към историята на науката, което допринася 

за обогатяване на съществуващите знания; 

- един принос с по-ясно изразено практико-приложно значение е утвърждаването 

на значението на т.нар. “borders studies” за погранични райони, какъвто е районът 

на Благоевград. 

Дори и само тези приноси са достатъчни, за да откроят специфичното място и роля на 

Ангел Цветков в изследванията на социологията на знанието и историята на социологията.  

 

4. Определяне на приноса на кандидата при колективните публикации 

Ангел Цветков не участва в конкурса с колективни публикации.  

 

5. Отражение на научните публикации на кандидата в нашата и чуждестранната 

литература 

Справката за цитиранията на д-р Цветков е доказателство за неговата видимост сред 

научната общност у нас – трудовете на Ангел Цветков са цитирани 11 пъти, като 1 от 

цитиранията е в списание, индексирано в Web of Science (всъщност става дума за рецензия 

на едната от неговите монографии). За своите цитирания д-р Цветков събира 70 точки, с 

което надвишава минималните национални изисквания по показателя цитируемост за 

заемане на академичната длъжност „доцент“.  

 

6. Критични бележки по представените трудове 

Нямам критични бележки по същество. В качеството на препоръки за бъдещи 

изследвания бих предложила на кандидата да разшири своите изследвания в областта на 
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социологията на знанието в посока на установен от други български учени (проф. Духомир 

Минев) проблем, свързан с „незнанието“, т.е. с идентифициране на слабости в начина, по 

който понякога социологията създава знание за социалната реалност, което води до 

изкривяване на самото знание и създаване на разрив между социалната реалност и 

социологическите представи за нея, като по този начин не се създава адекватно знание, а се 

създават зони на „не изследване“ и „незнание“, което води до упадък на социалната 

рационалност. Но това е само една препоръка за възможни бъдещи изследователски полета, 

ако това представлява интерес за кандидата. 

 

7. Лични впечатления за кандидата 

Познавам кандидата във връзка с работата му като научен ръководител на защитил 

докторант. Мога да кажа, че той се ползва с добра професионална и човешка репутация и с 

уважението на своите колеги. 

 

8. Заключение 

Като имам предвид изискванията на ЗРАСРБ, на Правилника за неговото приложение и 

въз основа на заявените до тук оценки за работата на д-р Ангел Цветков смятам, че той 

отговаря на всички изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“ по 

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

Гласувам убедено да му бъде присъдена академичната длъжност „доцент“. 

 

 

 

7.09.2020 г.       Член на журито: 

         /доц. д-р Албена Накова/ 



1 
 

 

REVIEW 

  

for the competition announced in State Gazette, issue no. 42 of 12.05.2020, 

for the academic position "Associate Professor" in Professional field 3.1. 

Sociology, Anthropology and Cultural Sciences 

  

by Assoc. Prof. PhD Albena Ilieva Nakova, Member of the Scientific Jury 

according to Order № 1069/10.07.2020  

 

1. General description of the applicant and the documents provided  

In the competition for the academic position "Associate Professor" in Professional field 

3.1.  Sociology, Anthropology and Cultural Sciences one candidate Senior Assistant Professor 

PhD Angel Metodiev Tsvetkov has applied. The documents are submitted in due time and in 

accordance with the requirements of the Law on the Development of the Academic Staff in the 

Republic of Bulgaria (ZRASRB). The review of the applicant's tables on the minimum national 

requirements for Associate Professor shows that A. Tsvetkov not only meets the minimum 

requirements but also exceeds them - section G. 

Here we are dealing with a candidate with profound and systematic scientific research in 

the subject, the interest in which dates back to the time of preparation and defense of his 

dissertation for the acquisition of educational and scientific degree "Doctor" and which has a clear 

emphasis on social epistemology and sociology of knowledge. This initial interest in research was 

developed, enriched and saturated with new content in the years of professional development and 

growth of Angel Tsvetkov, which led to the formulation of his original views and reflections on 

the role of epistemology and sociology of knowledge and relations between them in modern a 

globalizing world. Angel Tsvetkov's analyzes skillfully combine the advantages of philosophical 

and sociological analysis with political and situational analysis of the role and place of knowledge 

in the modern world, when the traditional role of knowledge is replaced by people's ability to build 

criteria for truth and thus form their worldview and value orientation and so to direct their daily 
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actions and interactions. In his research, Dr. Tsvetkov sets himself multi-spectrum tasks and if we 

start from his publications, he manages to deal with them in a convincing way. 

To participate in the competition, the candidate has presented a total of 11 publications, 

including 2 monographs and 9 articles. The 9 articles submitted for reviewing have the following 

publication features: 

- 2 articles have been published in scientific journals, referenced and indexed in world-

renowned scientific information databases (Web of Science and Scopus);  

- 1 article is published in referenced and indexed in other world databases with scientific 

information  scientific journal (ERIH PLUS, CEEOL, ROAD, Google Scholar, DOAJ); 

- 1 article is published in journal with scientific reviewing; 

- 5 articles arе published in edited collective volumes. 

4 of the articles submitted for review are in English and have been published by Cambridge 

University press, University of Lisbon and Center for Open Access in Science (COAS), Belgrade 

- SERBIA, respectively, which speaks about the candidate's ability to successfully present his 

research in one of the main world languages and to achieve its verification and popularization in 

the international scientific community. 

The entire work experience of the candidate is in SWU "Neofit Rilski" - Blagoevgrad, and 

his professional experience is entirely in the field of competition. 

 

2. General characteristics of the applicant's scientific, applied and pedagogical activities  

It can be said that the framework that sets the overall scientific specificity of Dr. Tsvetkov's 

research interests is epistemology, whose sociological reading determines his interest in the 

problems of sociology of knowledge as a kind of development of traditional epistemology and 

justification of the thesis that not only a history of epistemology is needed, but also sociology in 

order for classical epistemology to emerge from the crisis in which it has fallen. Angel Tsvetkov 

develops this thesis comprehensively and consistently in his latest monograph "Sociology of 

Knowledge". 4 of the articles with which Dr. Tsvetkov participates in the competition are also 

dedicated to this thesis. In all his publications on the topic of epistemology - sociology of 

knowledge and the relationship between them, he substantiates the thesis that knowledge is not 

only the basis for the construction of subject-object reality by individuals, but it also performs 

social functions when and to what extent the abstract subject becomes a real social agent. Thus the 
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ideal subject of philosophical epistemology is replaced by the real social agent, which turns 

epistemology into anthropoepistemology, and the sociology of knowledge turns out to be a 

connecting link through which epistemology acquires context, not just extremely abstract 

inferences. The main thesis of Dr. Tsvetkov is that the sociology of knowledge connects human 

knowledge with the social world and helps to establish sociological frameworks of epistemological 

issues, i.e. for the presentation of knowledge as a social phenomenon. In this way he justifies the 

possibility of the survival of epistemology, its exit from the crisis and its transformation into a new 

sociology of knowledge. 

Angel Tsvetkov's systematic and deepening interest in the problems of the sociology of 

knowledge leads to the setting and development of a number of private scientific problems with a 

lower level of community related to knowledge, such as: language and its importance for 

understanding and communication; sociological imagination as a means of self-knowledge and 

building a research attitude open to the multifaceted social world; the need for sociological 

research to transcend national borders and address broader regional / international knowledge; the 

specifics of the relationship knowledge - power in modern times; the problem of religious 

pluralism and religious choice, etc., which are the subject of analysis in the articles proposed for 

review. 

But perhaps the most synthesized expression of the combination of the two epistemological 

methods - internalist (philosophical epistemology) and externalist (sociology of knowledge) is the 

second monograph of Angel Tsvetkov - "Protosociology", which traces the origin of sociological 

science through the analysis of the history of ideas from antiquity to the present day as a 

combination, on the one hand, of the formation of a certain social way of thinking, and, on the 

other hand, of the conditions which contributed to the birth of such a social way of thinking. In 

this way Angel Tsvetkov substantiates his protosociology or first sociology - an admixture of 

philosophical speculations and nascent scientific interpretation, taking into account the historicity 

of societies as factuality, development and epochality in human interactions. The indisputable 

merit of his work in this regard is his ability to penetrate below the superficial visibility of the 

obvious and to reach those deep connections and interactions that outline the systematic and 

regular. 

The scientific activity of the candidate is complemented very successfully by his scientific-

applied activity. Dr. Angel Tsvetkov is a participant in 5 research projects, one of which is a 
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regionally representative study for Blagoevgrad district; one funded by the Research Fund of the 

Ministry of Education and Science; one under the initiative of the Ministry of Education and 

Science "Student Internships", where he participated as an academic mentor from 2013 to 2018; 

and two with funding from SWU "Neofit Rilski". In terms of content, the projects are closely 

related to the specifics of the scientific and theoretical research activities of the candidate and 

contribute to their practical testing. On the other hand, they make possible the transfer of the 

candidate's scientific and applied knowledge to his students. 

Dr. Angel Tsvetkov demonstrated successful participation in scientific conferences and 

other scientific events - he took part in 6 scientific conferences for the evaluated period, 4 of which 

abroad – in France, Portugal, Russia and Serbia and 2 in Bulgaria, which is indisputable evidence 

of his pursuit of international visibility and at the same time of international recognition, insofar 

as all the reports he presented were published in conference proceedings. 

The pedagogical and educational activity of the candidate is entirely related to the 

research work conducted by him. Angel Tsvetkov has a course in History of Sociology for first-

year students, full-time and part-time education, lectures and seminars; course Epistemological 

problems in sociology for second year students, full-time and part-time education, lectures; 

Entrepreneurship Culture course for fourth year students, full-time and part-time education, 

lectures and seminars; course in Sociology of Contemporary Music for fourth year students, full-

time and part-time education, lectures; and Summer sociological internship for third year 

students, part-time study, exercises. The total workload of Dr. Tsvetkov is 715 teaching hours per 

year. 

Angel Tsvetkov was the research supervisor of a successfully defended doctoral student in 

sociology - Todor Kapitanov, who defended a dissertation for the degree of "doctor" in sociology 

at SWU in 2018. All this indicates a really good level of transfer of scientific and applied science 

knowledge of the candidate. 

In general, it can be said that the balance between the scientific-theoretical, scientific-

applied and pedagogical / educational activity of the candidate is fully respected, and in addition 

they are in full synchrony and in terms of content. 
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3. Assessment of the candidate's publications' contributions 

First of all, I would like to note that I accept the self-assessment of the scientific 

contributions made by the candidate - it corresponds to the content of the scientific publications 

submitted for review. Angel Tsvetkov's publications highlight a number of contributing moments 

that give his research work originality and heuristics. The in-depth analysis, the derived 

systematizations, models and regularities are impressive. The contributions outlined by the 

candidate reflect the models and semantic matrices through which he interprets the subject of his 

research. 

In my opinion, among the contributions of Dr. Tsvetkov should be highlighted the 

following most important: 

 the thesis that knowledge is social in nature and its interpretation and 

reinterpretation in everyday life is directly dependent on a number of social factors; 

 the outlined opportunity for the development of modern epistemology by using the 

possibilities of modern phenomenology; 

 outlined on the basis of the phenomenological approach a new role of sociology 

and in particular of the sociology of knowledge in solving epistemological 

problems; 

 the derived role of the interpretive actors in the process of the socialization of 

knowledge and the legitimation of the accepted as known; 

 the interpretation of knowledge as one of the foundations of sociology - a key term 

for the study of social rationality, of what we can "understand" about objects and 

social agents; 

 the derivation of "new topics" and "new accents" in the sociology of knowledge, 

such as the particularly important public resource - trust and resp. distrust and the 

resulting behavioral patterns in everyday life; 

 the combination of the two epistemological methods - internalist and externalist in 

tracing the history of sociological thought; 

 the introduction in the periodization of protosociological thought of ideas and 

authors who are little known or unknown in Bulgarian science, and in addition to 

the ideas of the authors are descriptions of the era in which they lived in the context 
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of externalist approach to the history of science, which contributes to enrich 

existing knowledge; 

 one contribution with a clearer practical-applied significance is the affirmation of 

the significance of the so-called "Borders studies" for border areas, such as the 

region of Blagoevgrad. 

Even these contributions are enough to highlight the specific place and role of Angel 

Tsvetkov in the research of the sociology of knowledge and the history of sociology. 

 

4. Determining the candidate's contribution to collective publications  

Angel Tsvetkov does not participate in the competition with collective publications.  

 

5. Impact of the candidate's scientific publications in our and foreign literature 

The reference to Dr. Tsvetkov's citations is a proof of his visibility among the scientific 

community in our country - Angel Tsvetkov's works have been cited 11 times, and 1 of the citations 

is in a journal indexed in Web of Science (in fact it is a review of one of his monographs). For his 

citations, Dr. Tsvetkov collects 70 points, which exceeds the minimum national requirements for 

citation for the academic position of "Associate Professor". 

 

6. Critical remarks  

I have no critical comments. As recommendations for future research, I would offer the 

candidate to expand its research in the field of sociology of knowledge in the direction of an 

established by other Bulgarian scientists (Prof. Duhomir Minev) problem related to "ignorance", 

i.e. by identifying weaknesses in the way in which sociology sometimes creates knowledge of 

social reality, which distorts knowledge itself and creates a gap between social reality and 

sociological notions of it, thus not creating adequate knowledge, but creating areas of "non-

research" and "ignorance", which leads to a decline in social rationality. But this is only a 

recommendation for possible future research fields, if it is of interest to the candidate. 

 

7. Personal impressions  

I know the candidate in connection with his work as a research supervisor of a doctoral student. 

I can say that he enjoys a good professional and human reputation and the respect of his colleagues. 
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8. Conclusion  

Taking into account the requirements of the ZRASRB, the Regulations for its application and 

based on the above assessments and conclusions, I make the following CONCLUSION: the 

candidate Dr. Angel Tsvetkov meets all the requirements for occupying the academic 

position "Associate Professor" in the Professional field 3.1. Sociology, Anthropology and 

Cultural Sciences.  I vote with all my persuasion for the award to the candidate the academic 

position of ASSOCIATE PROFESSOR. 

 

 

 

 

 

7.09.2020      Member of the Scientific Jury: 

       /Assoc. Prof. PhD Albena Nakova/ 


