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      СТАНОВИЩЕ 

за научно-изследователската и преподавателската дейност на д-р Симеон Игнатов 

Василев, кандидат в конкурса за академичната длъжност „доцент” 

по  3. Социални, стопански и правни науки,  3.5. Обществени комуникации и 

информационни науки (Управление на медийно съдържание) 

Конкурсът е обявен в ДВ, бр.21 от 13.05.2020 г. 

Обявен за нуждите на КАП-ФЖМК-СУ 

 

Автор на становището: проф. д-р Теодора Радоева Петрова, преподавател във  Факултета по 

журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Кл. Охридски”, на 

професионално направление 3.5  Обществени комуникации и информационни  науки  

 

І. Оценка за съответствие с минималните национални изисквания. Данни за конкурса.  

Научното жури на конкурса е назначено със заповед на Ректора на СУ  № РД 

38/169/27.04.2020. Аз съм член на НЖ и по решение на НЖ представям следното Становище. 

Становището е съобразено с вътрешните изисквания на СУ, отразяващи показатели на 

висшето училище за конкурс за  „доцент“ и Закона за развитие на академичния състав на 

РБ, изискванията на Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и 

заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“. 

Конкурсът е обявен за нуждите на  Катедра “Комуникации и аудиовизуална продукция“ на 

Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски университет “Св. Кл. 

Охридски“. Д-р Симеон Василев е допуснат по документи до участие в конкурса за заемане 

на академичната длъжност „доцент” и е единствен кандидат в този конкурс. Конкурсът 

осигурява изискуемата натовареност за „доцент“. 

Д-р Симеон Василев има стаж като хоноруван  преподавател (от 2011 г.) във ФЖМК -  СУ. 

Той има дългогодишна професионална кариера и управленски опит в областта на 

журналистиката и медиите. Бил  е кореспондент на БНТ в Бон  и Берлин,  директор "Новини" 

в Телевизия Европа,  директор „Информация“ в Българската национална телевизия,  

телевизия ББТ, ръководител на отдел ‚Външни комуникации“ в НДК, както и други 
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управленски и консултантски дейности в областта на медиите, комуникациите и 

международната политика. Има специализации  в ВВС и в университета „Мартин Лутър“ в 

гр. Хале, Германия. Д-р Симеон Василев е магистър в СУ „Св. Климент Охридски“ –

„Българска филология“. Неговата  преподавателска дейност е свързана с професионалното 

му развитие, както и с публикациите и книгите му.  

Неговото образование, преподавателска дейност, докторска степен, публикации и  

хабилитационен труд, представени за конкурса, са в областта на конкурса. Всичко това го 

прави подходящ кандидат за обявения конкурс. 

Според представената от кандидата Справка за изпълнение на минималните национални 

изисквания към Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и публикационната дейност на 

кандидата, са изпълнени минималните изисквани точки по група показатели за различните 

научни степени и академични длъжности. В повечето показатели кандидата има над 

изискуемите точки по група показатели. 

 ІI. Изследователска (творческа) дейност и резултати 

 

След като се запознах с подадените по конкурса документи от кандидата, представям  

следното  Становище: Кандидатът в конкурса е предоставил всички необходими документи 

за участие в конкурса. Представената Справка за изпълнение на минималните национални 

изисквания към Правилника за прилагане на ЗРАСРБ за научната и публикационна дейност 

доказва пълно съответствие с изискванията за участие в конкурс за заемане на академичната 

длъжност „доцент” в СУ. Представените публикации надхвърлят многократно 

изискванията.  

Представени са три монографии са посветени на управлението и разпространението на 

медийното съдържание, за външнополитическия процес, културните, политическите и 

историческите връзки на страните през XX и XXI в.,  за политическия процес, медиите и 

лидерството на страните, както и една книга на немски език,  

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. 
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Здравко Попов.  Представени са още научните монографии: „Лидерство и медии“ (гр. 

София, изд. Сивас Консултинг, 2018, науч. ред. Теодора Петрова) и „Десетилетието. В 

сянката на лидери, избори, кризи и войни“ (гр. София, изд. Сивас Консултинг. 2011, 344 с.). 

За конкурса са представени 13 статии в научни списания и научни сборници, 1 студия и 15 

доклада от научни конференции. Той е съставител и редактор на редица публикации, автор 

и водещ на предавания, както и издател на поредица от книги. Публикациите са в темата на 

конкурса и отразяват неговата професионална и изследователска дейност, като са посветени 

на международните теми в журналистиката, на влиянието “ журналистика -  власт - 

политика“, на новата  информационната среда, върху производството, разпространението и 

влиянието на медийното съдържание върху аудиторията. Бих споменала “Голямото 

българско завръщане в Европа“, „Кореспондентската журналистика като публична 

комуникация“, „В разговор за Вас, Професоре“, „БНТ - особеното място в медийната 

координатна система на България“, „Георелигията“  на глобалния тероризъм“, „Мултимедия 

приписки от Германия“ и др., които проследяват и анализират професионалната роля на 

журналиста като цяло, процеси от  културно-историческите взаимовръзки между страните 

и обвързаността на медиите с  историята, литературата, политиката и властта. Специално 

бих отбелязала още статиите на д-р Симеон Василев върху написаното от проф. Веселин 

Димитров и проф. Никола Георгиев. 

Смятам, че представена научната монография на тема: „Дописки от хаоса на времето. 

Медийно съдържание и външнополитически процес“ ( София: изд. Сивас Консултинг, 

2020) има приносни моменти и тя има теоретичен и практико- приложен принос в 

медийните изследвания върху ролята на медийното съдържание върху външнополитическия 

процес,  и по специално на ролята на кореспондентската журналистика и нейните културно-

исторически взаимовръзки, с международните отношения и външната политика, с 

историята и литературата на дадена страна. Чрез подбраните много примери в текста се 

доказва, че медийното съдържание е ключово за външнополитическите процеси. То е важно 

не само за комуникационната наука, но и за философията на историята, за политологията и 

международните отношения, което  подчертава актуалността на изследвания проблем. 

„Актуалността на изследването се подчертава и от факта, че то е направено във време на 

динамични промени в глобалната медийна среда“ е написал в Справката си д-р Василев. За 

пример са дадени едни от най-големите писатели като Хемингуей, които като 
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кореспонденти и много други, които влияят с публикациите си върху световната политика. 

Съгласна съм с тезата на автора, че „медиите са фактор във външнополитическите процеси 

и спомагат за изграждането на стереотипните представи за различните народи и държави“. 

Изведена е обща система за външнополитическия процес и медиите. Бих подчертала още, 

че част от емпиричния материал в монографията е  представен за първи път и е надеждно 

проучване, въз основа на което са изведени закономерности за влиянието на  медийното 

съдържание и кореспондентската журналистика като посредник в изграждането на 

стереотипи в отношенията между държави и лидери. 

Важно място сред тези публикации заема неговата монография „Лидерство и медии“ (С. 

2018, 384 с.). Тук неговият изследователски интерес е насочен към проблема за появата на 

лидерството във външната политика, за външнополитическия му възход и закономерният 

му край в условията на непрекъснат комуникационен процес като резултат от развитието на 

медиите. Силна страна на това изследване е евристичният анализ върху мястото на 

медийния образ за изграждане на персоналния имидж и за неговото възприемане от 

обществото. Безспорно достойнство на този труд е и „портретното“ представяне на редица 

процеси и събития, както и на конкретни лидери от първото десетилетие на ХХI век, с което 

авторът ни предоставя мащабна картина на пресечните точки на политическия мит и 

журналистическата интерпретация. Една от включените в конкурса дисциплини може да 

бъде обезпечена с тази и други публикации на автора. Този труд има научна значимост със 

събраните документални медийни източници, анализи и оценки в европейските страни, 

описаната зависимост между лидерство на хора и страни, и ролята на медийните кампании 

за влияние върху дадено действие или решение на политическите лидери. Една от 

представените монографии „Десетилетието. В сянката на лидери, избори, кризи и 

войни“ (С., 2011, 344 с.),  е добила популярност с представените там личности и събития, 

оказали влияние върху развитието на  съвременните международни отношения.  

В Справката, представена от кандидата са забелязаните 13 цитирания и позовавания върху 

негови трудове. 

III.  Учебна и преподавателска дейност  

Д-р Симеон Василев е утвърден университетски хоноруван  преподавател и води курсове  в 

СУ „Св. Климент Охридски“- ФЖМК. Той е хоноруван преподавател по учебната 
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дисциплина „Комуникативни умения“, със студенти  ОКС „бакалавър“ в отделните 

специалности във ФЖМК, „Учебно студио“ и „Експериментално студио“ във ФЖМК на СУ 

„СВ. Климент Охридски“. Всяка учебна година  има   средно 150 часа аудиторна заетост. 

Той е водил и води курсове в Минно- геоложкия университет по  учебните дисциплини: 

„Икономическо развитие и корпоративна социална отговорност“ и "Организационно 

поведение, в  УНИБИТ по учебните дисциплини: „Международни аспекти на лидерството 

в 21 век“, „Лидерство в глобална среда“ и „Духовност и глобална среда“, в Института за 

публична политика е ръководител програма "Медии и комуникации" и  лектор  в обучителни 

програми, насочени към повишаване на  капацитета и компетентността на публичната 

администрация на Дипломатическия институт към Министерството на външните работи. 

Бих споменала работата му в Ректората на Софийския университет, в Българската 

национална телевизия, работата като  кореспондент в Германия, специализациите му в 

Германия и във Великобритания, работата му като кореспондент на срещи на върха на ЕС, 

НАТО, ОССЕ и др., предаването му „Световният гамбит“, както и професионалната му 

кариера като главен редактор на информационни отдели в няколко медии, които дават 

отражение в преподавателската му дейност. Извън споменатото по- горе, тук бих прибавила 

още дейността му като Консултант на Председателя на Съвета на ректорите по публичните 

комуникации, Съветник на Председателя на 39-то НС, участията му в научни и политически 

форуми. 

Смятам, че с представените  трудове и опита си като преподавател, той е достоен 

кандидат и отговоря на изискванията по обявените основни курсове за конкурса 

“Културно-исторически взаимовръзки и медийно съдържание“ и “Политическо лидерство в 

Западна Европа“. 

 

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

като фактор за формиране на европейска и национална идентичност,   кореспондентската 

журналистика и публичната комуникация, медиите и външната политика, отношенията 

между НАТО и ЕС, сигурността в медийна среда, медийната дипломация и журналистиката 

на роботите и др. (доклади: Сигурност в медийна среда. Международна конференция 

„Регионално и глобално измерение на сигурността (предизвикателства и политики)“, 2019 

г.; България и Германия в огледалото на медиите, Международен форум по случай 140 
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години дипломатически отношения между Германия и България, Мюнхен,.2019 , 

Кореспондентската журналистика като публична комуникация, "Комуникациите на 21 век - 

иновации, предизвикателства и тенденции" и др,). 

  Мнения, препоръки и бележки по дейността и постиженията на кандидата 

Приемам дейността на д-р Василев като изследовател и преподавател, както и 

професионалната му дейност като доказателства за успешното му участие в конкурса. Към 

всеки научен труд, както и към този, могат да се отправят някои препоръки и критични 

бележки. Смятам, че би могъл да развие изследването си към влиянията на медийното 

съдържание в условията на глобализацията и новите технологии, и  влиянието върху 

външнополитически и вътрешнополитически  процеси. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

Представените научни изследвания и представената справка за преподавателска и 

професионална дейност на Симеон Василев, както и качествата на основния 

хабилитационен труд по конкурса, но и другите му публикации, които познавам, показват 

приноса на д-р Василев в областта на политическото лидерство на страните, анализите на 

мястото на комуникацията и влиянието на медийното съдържание върху политическите 

процеси в света, както и в публикациите му за създаване на новини  и медийно съдържание 

в променените условия днес, в които работят журналистите и журналистическите екипи. 

Приложените материали по конкурса са достатъчни и показват една висока публикационна 

дейност на кандидата. Оценките на студентите показват, че той е ценен преподавател от 

страна на студентите.  Д-р Симеон Василев е познато име сред професионалната общност, 

в медиите и комуникациите не само в България. Смятам, че статиите и книгите, които е 

публикувал, имат място сред професионалните изследвания и са полезни за колегите, 

изследователите, експертите, но и за студентите по комуникации, медии и политически 

науки. Публикациите на автора имат принос и към изследванията на медийната  и 

комуникационна среда и разпространението и потреблението на медийно съдържание. 

Публикациите на кандидата са посветени на актуални процеси в областта на 

професионалната журналистика,  на създаване на медийно съдържание и неговото 

разпространение, на ролята на кореспондента и евентуалното влияние, което журналистите 
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имат върху политически и икономически процеси в отделните страни, и на журналистиката 

като цяло. 

В резултат на всичко казано до тук, препоръчвам  на уважаемите членове на 

Научното жури да присъдим на д-р Симеон Василев академичната длъжност „доцент” в 

професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, 

(Управление на медийно съдържание) за нуждите на ФЖМК към СУ „Св. Климент 

Охридски“ и да бъде предложено на ФС на ФЖМК да го избере за „доцент” на СУ. Аз ще 

гласувам за това.  

 

 

София,  08.08.2020 г.                                  Проф. д-р Теодора Петрова   


