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РЕЦЕНЗИЯ  

 

От: проф.дфн Милко Димитров Петров, професионално направление 

3.5.Обществени комуникации и информационни науки,  

 

Относно:  конкурс за заемане на академичната длъжност доцент       

                   професионално направление 3.5. "Обществени комуникации 

                   и информационни науки",научна специалност: Журналистика 

(Управление на медийното съдържание ), публикуван в ДВ, 

бр.21/ 13.03. 2020г. 

Основание за участие в научно жури: съгласно Заповед на Ректора на 

СУ"Св.Климент Охридски. 

 

 

            1. ДАННИ ЗА КОНКУРСА 

 На основание чл.4 от Закона за развитието на академичния състав в 

Република България, чл.62 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, чл.29а 

от Закона за РАСРБ, чл.115 от Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ 

“Св.Климент Охридски“ Факултетният съвет на Факултета по 

журналистика и масова комуникация   в СУ “Св.Климент Охридски“ през 

2019г. РЕШИ  да бъде обявен конкурс за заемане на академичната 

длъжност „доцент” по професионално направление 3.5. Обществени 

комуникации и информационни науки, научна специалност: Журналистика 

- Управление на медийното съдържание. 

 Със заявление  до  Ректора на СУ „Св.Климент Охридски”  д-р 

Симеон Игнатов Василев, хоноруван преподавател  в  катедра 

„Комуникация и аудиовизуална продукция” на ФЖМК моли да бъде 

допуснат до участие в конкурса за заемане на академичната длъжност 

„доцент”, като прилага  всички  необходими документи, съгласно 

изискванията на  Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Климент 

Охридски“ 

 Д-р Симеон Игнатов Василев е допуснат до участие в конкурса за 

заемане на академичната длъжност „доцент” и той е единствен кандидат в 

този конкурс. 
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            2. ДАННИ ЗА КАНДИДАТА 

 

 Д-р  Симеон Игнатов  Василев  е  научен  изследовател и 

преподавател в  следните  научни  области: международна политика и 

международни отношения, медии и политика. 

1982-1987:  придобива магистърска степен в СУ "Св.Климент Охридски", 

сп."Българска филология".  

1993-1994: е заместник директор  на дирекция "Новини" в БНТ 

1994-1995: е програмен директор на Канал 1 на БНТ 

1995-2000: е кореспондент на БНТ в Бон и Берлин. 

2001-2002: е директор "Новини" в Телевизия Европа. 

2002-2004: е директор "Новини" в БНТ 

2004: е директор "Новини"  в информационна  агенция "Фокус". 

2008-2010: е директор "Информация" в телевизия ББТ 

2014-2015: е ръководител на отдел "Външни комуникации" в НДК 

2011-2018: е хоноруван преподавател във ФЖМК 

Д-р  Симеон Василев има две специализации- по журналистика в 

ВВС(1993) и по германистика в Университета "Мартин Лутър" в гр.Хале 

(1991). 

 3.  ОПИСАНИЕ НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ 

 Д-р Симеон Василев е представил за участие 3 научни монографии, 

посветени на медийното съдържание и външнополитическият процес, 

медийното лидерство в условия на избори и кризи. 

За участие в този конкурс като основен хабилитационен труд е 

представена научната монография  на тема: "Дописки от хаоса на 

времето. Медийно съдържание и външнополитически процес". София: 

изд. Сивас Консултинг, 2020, 284 с., с науч. ред. Здравко Попов. 

Представени са още  научните монографии: "Лидерство и медии", гр. 

София, изд. Сивас Консултинг, 2018, 384 с., науч. ред. Теодора Петрова и 
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"Десетилетието. В сянката на лидери, избори, кризи и войни", гр. 

София, изд. Сивас Консултинг. 2011, 344 с. 

 Д-р Симеон Василев е представил за участие в този конкурс и  12 

научни студии и статии, посветени на международната журналистика и 

комуникация, медийната механика на властта, Интернет и 

информационната среда, кореспоспондентската журналистика като 

публична комуникация, Георелигията и глобалния тероризъм и др. Ето 

някои от тях: 

-Голямото българско завръщане в Европа. In : България. Предвидимият 

партньор. Българската външна политика 2001-2005. Сборник. София : 

Български бестселър – Национален музей на българската книга и 

полиграфия, 2005. : Унив. изд. Св. Климент Охридски); 

-Кореспондентската журналистика като публична комуникация, 

сборник "Комуникациите на 21 век - иновации, предизвикателства и 

тенденции", ФЖМК, 2019 г. (под печат) 

-В разговор за Вас, Професоре. In : Веселин Димитров. Био-библиография. 

София : ФЖМК, СУ „Св. Кл. Охридски“,2004; 

-БНТ - особеното място в медийната координатна система на 

България“, в Продължаващо образование, медии, глобализация, София: 

УИ „Св.Климент Охридски“, 2002; 

-"Георелигията" на глобалния тероризъм. In : Публичност и 

тероризъм : Комуникационни и поведенчески модели. София : За буквите - 

О писменехъ; Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005; 

-Мултимедия приписки от Германия. In : Журналистиката днес и утре 

: [Кн.] 2: Българско-германски сборник = Journalistikheuteundmorgen / 

[Прев. Оли Груева и др.]. София : Фак. по журналистика и масова 

комуникация, [1999] ([София : Унив. изд. Св. Климент Охридски]); 

-Реимунизация на медиите и реваксинация на журналистиката. В: 

Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация. 2020, 

№43.. Availablefrom: http://www.media-journal.info/?p=item&aid=404 

http://www.media-journal.info/?p=item&aid=404
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-Медийната механика на властта. „Политическата драма“ на 

медиите. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за 

изследвания, анализи, критика [online]. 5 March 2020. Availablefrom: 

https://www.newmedia21.eu/kritika/diskusionno-medijnata-mehanika-na-

vlastta-politicheskata-drama-na-mediite/ 

-Метапосредникът в информационната среда в интернет. 

сп.„Реторика и комуникации“ [online]. 2020. No. 42, p. 104–110.Available 

from: 

http://rhetoric.bg/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%8

1%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%8a%d1%82-

%d0%b2-

%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b

8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81 

Д-р  Симеон Василев е представил още  179 статии , публикувани в 

периодичния печат, той е автор на 6 документални телевизионни филма, 

има богата издателска дейност,  авторски преводи и предговори. Д-р 

Симеон Василев е представил и  10 статии и доклади публикувани в 

нереферирани списания с научно рецензиране и в редактирани колективни 

томове.   

Справка за изпълнението на минималните национални изисквания по 

чл.2б от ЗРАСРБ показва, че той   има  560 т. по група показатели А,В, Г и 

Д , което напълно отговаря на изискванията  на този конкурс. 

         4.УЧАСТИЯ В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ  И 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА 

 А. Участия в научно-изследователски проекти 

 Д-р Симеон Василев участва в разработването на Проект Темпус, 

Продължаващо образование, медии и глобализация,Университетски 

център за продължаващо обучение на журналисти-2002г. 

 Б. Доклади на национални и международни научни форуми 

 

 Д-р Симеон Василев   има  15 участия в научни конференции по 

въпросите на медиите като фактор за формиране на европейска и 

https://www.newmedia21.eu/kritika/diskusionno-medijnata-mehanika-na-vlastta-politicheskata-drama-na-mediite/
https://www.newmedia21.eu/kritika/diskusionno-medijnata-mehanika-na-vlastta-politicheskata-drama-na-mediite/
http://rhetoric.bg/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%8a%d1%82-%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81
http://rhetoric.bg/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%8a%d1%82-%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81
http://rhetoric.bg/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%8a%d1%82-%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81
http://rhetoric.bg/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%8a%d1%82-%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81
http://rhetoric.bg/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%8a%d1%82-%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81
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национална идентичност,   кореспондентската журналистика и 

публичната комуникация, медиите и външната политика, отношенията 

между НАТО и ЕС, сигурност в медийна среда, медийна дипломация и 

журналистика на роботите и др. Трябва да отбележа широката тематика 

на изнесените от него  научни доклади - от БНТ в медийната координатна 

система на България до следизборна Германия и нейната коалиционна 

култура. 

 Ето   само някои  секционни доклади: Сигурност в медийна среда. 

Международна конференция „Регионално и глобално измерение на 

сигурността (предизвикателства и политики)“, гр. Берово, Северна 

Македония, 21 - 24 ноември 2019 г.; България и Германия в огледалото на 

медиите, Международен форум по случай 140 години дипломатически 

отношения между Германия и България, Мюнхен, 13.11.2019 

Кореспондентската журналистика като публична комуникация, 

"Комуникациите на 21 век - иновации, предизвикателства и тенденции", 

ФЖМК. 06.11.2019 г.. 

 Научната активност на  д-р Симеон Василев в различни  научни 

форуми го прави познат и  разпознаваем за научната общност у нас. 

Правят впечатление  редица  негови  участия  в  престижни  научни 

форуми, организирани от научни и културни институции, което е  отлична 

предпоставка  за неговото развитие  като университетски преподавател.. 

 В. Преподавателска работа 

 Д-р  Симеон Василев е хоноруван преподавател  в СУ"Св.Климент 

Охридски" ФЖМК. В  учебните години  от  2011-2012г. до 2017-2018г. той 

е хоноруван преподавател по учебната дисциплина "Комуникативни 

умения", 60ч. упражнения със студенти  ОКС"бакалавър"в отделните 

специалности във ФЖМК, редовно и задочно обучение. В учебните години  

от  2012-2013г. до 2014-2015г. той води по 150 ч. упражнения в Учебно 

студио и Експериментално студио във ФЖМК на СУ "Св.Климент 

Охридски".  В учебната година 2015-2016г. д-рСимеон Василев води 270 

часа упражнения в  Учебно студио и Експериментално студио във 

ФЖМК. 
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 Справка за учебната заетост, издадена от ФЖМК на 

СУ"Св.Климент Охридски" удостоверява, че  д-р Симеон Василев  през  

учебните години от 2011-2012г. до  2017/2018г. за всяка учебна година  

има   средно 150 часа аудиторна заетост. 

 Справка за учебната заетост, издадена от Минногеоложкия 

университет "Свети Иван Рилски" удостоверява, че в учебните години  

2013г - 2019г. д-р Симеон Василев има 75 часа аудиторна заетост  по  

учебните дисциплини:"Икономическо развитие и корпоративна социална 

отговорност" и "Организационно поведение". 

  

 Справка за учебната заетост, издадена от  УниБИТ удостоверява, 

че  д-р Симеон Василев в учебните 2012г.-2013г. и 2015г.-2016г. има общо 

165ч. аудиторна заетост по учебните дисциплини: "Международни 

аспекти на лидерството в 21 век", "Лидерство в глобална среда" и 

"Духовност и глобална среда" 

 

 Справка за лекционната дейност, издадена от "Институт за 

публична политика" удостоверява, че д-р Симеон Василев е ръководител 

програма "Медии и комуникации" и  лектор  в обучителни програми, 

насочени към повишаване на  капацитета и компетентността на публичната 

администрация. 

 

 Справка за лекционната дейност, издадена от Дипломатическия 

институт към Министерството на външните работи удостоверява, че д-

р Симеон Василев е лектор в обучителни курсове за повишаване на 

квалификацията на млади служители от системата на външните работи.    

      Преподавателската работа на д-р Симеон Василев във ФЖМК на 

СУ"СВ.Климент Охридски", а също и  в други  висши училища в 

РБългария  напълно отговаря на законовите изисквания.  

  5. НАУЧНИ ПРИНОСИ 

 

 Актуалност и оригиналност на основната научна монография, 

представена за рецензиране от научното жури 

 Основен хабилитационен труд :"Дописки от хаоса на времето. Медийно 

съдържание и външнополитически процес". София: изд. Сивас 

Консултинг, 2020, научен  редактор  Здравко Попов. 

 Научна значимост и приложимост на хабилитационния труд 
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 Научната монография :"Дописки от хаоса на времето. Медийно 

съдържание и външнополитически процес". София: изд. Сивас 

Консултинг, 2020г. е първо по рода си научно изследване, което е 

посветено на медийното съдържание и  външнополитическия процес и 

ролята на кореспондента в чужбина. 

 На първо място, научната монография има съществен принос в 

осветляването на медийното съдържание и външнополитическия процес, и 

особено -  на професионалната роля на кореспондента и създавания от него 

журналистически продукт. Авторът обръща внимание на ролята на 

кореспондента за развитие на културните връзки между страните, за 

влиянието, което международните кореспонденти имат върху политиката и 

международните отношения, които са тясно свързани с историята на тези 

страни, с тяхната култура, литература и  актуална политика. Това прави  

научната  монография  особено ценна, и тя действително е  първа по рода 

си. 

 На второ място, научната монография изследва ролята на медиите 

като важен фактор в публичните комуникации. Авторът  представя своя 

система на медиите и външната политика, анализира някои специфики  в 

техните връзки и отношения. Кореспондентската журналистика се 

разглежда в исторически и съвременен контекст,   голямата й роля за 

създаване на визии, нагласи и отношения на аудиторията към дадена 

страна, нейния народ и култура. Кореспондентът е "мост" между две 

нации, което означава- между техните политически доктрини, културни 

стереотипи, икономически обвързаности и народопсихология. 

  На трето място, научната монография има оригинален принос с 

изследването на отношението между свободата на словото и 

кореспондентската журналистика. Авторът  доказва необходимостта от 

интердисциплинарен подход при употребата на понятия като политическа 

теория, медийна теория и журналистическа практика. Монографията 

обширно и задълбочено изследва процесите на гробализация, комуникация 

и цифровизация, и тяхното огромно влияние върху медийното съдържание, 

което  днес  се предлага по всяко време, на всяко място, на различни 

екрани и медийни платформи. 
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 На четвърто място, научната монография подробно анализира 

появата на роботизираната журналистика, която в близко бъдеще вероятно 

ще промени коресподентската журналистика като цяло. Авторът изследва 

последиците върху медийното съдържание от силното влияние на 

социалните мрежи върху публичната и личната комуникация на 

потребителя. Но също и последиците върху медийното съдържание от 

бързото развитие на  робожурналистиката, която кардинално преосмисля  

журналистиката като самостоятелна професия. Монографията респектира 

и с  голямото  количество цитирани източници - 422, които  показват  

високата ерудиция и професионалните  възможности на нейния автор. 

  Адекватност на  използваните методи на научното изследване  

 Хабилитационният труд използва интегрална методология , която 

се основава на  цялостен научен подход към   проблема за медийното 

съдържание и развитието на кореспондетската журналистика. Медийното 

съдържание и кореспондентската журналистика  се изследват в няколко 

възможни контекста: 

 -чрез  публичната комуникация  и комуникационните ефекти, които 

всекидневно изграждат публичния образ на дадена страна, нейния народ, 

манталитет, култура и народопсихология;  

- чрез особената роля на медиите, които създават визии, представи и 

нагласи към дадена страна, нейния народ, култура, политически 

особености, икономически профил, религия и народопсихология. 

-чрез свободата на словото и неговото влияние върху кореспондентската 

журналистика. Както и необходимостта от  интегрален подход между 

медиите, политиката и журналистиката, които днес работят в условия 

на конвергенция,  глобализация и нови медийни практики. 

-чрез присъствието на Интернет в кореспондентската журналистика, 

нейното развитие, специфики и съвременен профил. И най-вече - в 

контекста на бързо развиващата се робожурналистика, която 

кардинално преосмисля ролята на човека- журналист, и неговата  

постепенна замяна- с компютърен алгоритъм. 

Научната монография  притежава  няколко много важни достойнства 

- анализът се основава на различни теоретични  изследвания, медийни 
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практики и  медийни политики. Тя е отлично  структурирана, съдържа 

богата  аргументация  и е написана  с научен език и стил, който е достъпен 

за всеки образован читател. 

Хабилитационният труд  показва  и  широките  познания и научна 

компетентност на  д-р Симеон Василев, който еднакво добре владее 

журналистическия и научно-изследователския подход. Структурата, 

съдържанието и използваните методи в тази монография напълно 

отговарят  на  поставената  научно-изследователска задача, те позволяват 

на  автора  да представи  аналитично  медийното съдържание  и  ролята на 

кореспондентската журналитика в неговото развитие и промяна.  

 Научно-изследователски принос на хабилитационния труд е 

изборът на  оригинална тема и подход на научното изследване. То е  

основано на методи и индикатори, взети от различни науки - медиазнание, 

медийни практики,  международни отношения, история на  

дипломацията, социална  психология,  културна история, теория на 

пропагандата и др. Избраната интегрална методология разширява 

изследователския поглед и поставя научния анализ в теоретичен, но и в 

практико- приложен контекст.  

 Научно-изследователски принос на хабилитационния труд е 

избраният  подход на научното изследване. Медийното съдържание се 

изследва през "филтъра" на кореспондентската журналистика, която е 

особена форма на диалог  между две държави, медийни системи и култури. 

 Научно-изследователски принос на хабилитационния труд е 

извършеният  анализ на  медийното съдържание - в контекста на новите 

онлайн практики и автоматизираната журналистика, които цялостно 

променят медийната среда, ролята на журналистиста и на медийния 

потребител. Кореспондентската журналистика е поставена в контекста на 

социалните мрежи, които произвеждат огромно по своя  мащаб медийно 

съдържание, но също фалшиви новини и пропагандни манипулации. И тук 

идва ролята на медийния кореспондент, който е задължен да  филтрира 

огромния поток от съобщения онлайн, да отделя истинските новини, да 

проверява фактите, и да печели  доверието на потребителя.  

 През 2018г. Съюзът на българските журналисти  удостоява д-р 

Симеон Василев със "Златно перо" за неговия изследователски принос в 

областта на съвременната журналистика в книгата му "Лидерство и 

медии". 
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Някои препоръки 

Моята основна препоръка към  д-р Симеон Василев е да продължи  

научните си изследвания в областта на  медийното съдържание, външната 

политика и кореспондентската журналистика. Като фокусира своят научен  

интерес към новите технологични медийни платформи за онлайн 

съдържание, които генерират огромен трафик в мрежата. В бъдеще 

обстойно  да разгледа новите  цифрови предизвикателства, които стоят 

пред управлението на комуникационните ситуации и медийното 

съдържание в Европа и  у нас. И доколко медийното съдържание, 

генерирано чрез компютърни алгоритми, наистина ще стане  водещо в 

сферата на журналистиката само до 10 години? 

  6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

  Представените научни изследвания - основен хабилитационен труд, 

научни студии и статии, преподавателска работа, по безспорен начин 

показват професионалното присъствие и научния  принос на  д-р Симеон 

Василев  в развитието на медийните изследвания, които имат теоретичен и 

практико-приложен характер. Извършеният от него научен анализ е пръв 

по рода си в българското медиазнание, той се основава на оригинален 

научен подход и интегрална методология, която включва  методи и 

индикатори, взети от различни науки - медиазнание, международни 

отношения, история на дипломацията, социална психология,  политически 

маркетинг, история на пропагандата и др. Този интегрален анализ на 

медийното съдържание и кореспондентската журналистика запълва 

относително празна ниша в българското медиазнание  и  несъмнено е 

крачка напред в  осмислянето, систематизацията и практическото 

разглеждане на  този важен изследователски проблем в медиен, 

комуникативен, социално-политически и пропаганден контекст. 

 Като се основавам на  действителните качества на научните 

изследвания на д-р Симеон Игнатов Василев, на  ценния принос на неговия  

хабилитационен труд, на научните му изследвания в областта на медиите и 

външната политика, на публичната комуникация и медийното съдържание, 

на неговата дейност като университетски преподавател, на  

впечатляващата  му  работа като журналист и  директор "Новини" в 

няколко водещи телевизионни програми у нас като БНТ, Телевизия Европа 
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и др.,  напълно убедено препоръчвам на уважаемите  членове на научното 

жури да присъдят на  д-р Симеон Игнатов Василев  академичната 

длъжност „доцент” в научна област 3. Социални, стопански и правни 

науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и 

информационни науки, научна специалност: Журналистика - Управление 

на медийното съдържание,  за нуждите на  катедра „Комуникация и 

аудиовизуална продукция“ във ФЖМК на  СУ “Св. Климент Охридски“. 

                                                

3  август   2020 г.                                      Член на научното жури:      

               проф.дфн  Милко          Петров 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


