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Нашите автори  
 
Искра Баева е професор по Съвременна история в СУ „Св. Климент 
Охридски“. Нейният изследователски интерес е в областта на историята 
на Източна Европа и България през ХХ в., като специално място в 
публикациите ѝ заемат проблемите от съвременната история на Източна 
Европа, Студената война, международните отношения през ХХ и в 
началото на ХХІ в. 
 
Проф. д-р Тереза Тренчева е възпитаник на Колежа по библиотечно 
дело, специалност „Информационни технологии“ (1999 г.). Завършила е 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност 
„Библиотечно-информационни дейности“ (2002 г.); Югозападен 
университет „Неофит Рилски“, специалност „Английска филология“ 
(2008 г.); Университет по библиотекознание и информационни 
технологии – Доктор по Теория на научната информация (2011 г.); 
Югозападен университет „Неофит Рилски“, специалност „Право“ (2020 
г.). В УниБИТ заема академичните длъжности: Асистент (2009 г.); 
Главен асистент (2011 г.); Доцент в професионално направление 
„Обществени комуникации и информационни науки“ (2014 г.). 
Професор в професионално направление „Обществени комуникации и 
информационни науки“ (2020 г.). Преподавател е в катедра 
„Библиотечен мениджмънт и архивистика“ от момента на нейното 
основаване (2009 г.). Проф. Тренчева е заместник-ректор по 
научноизследователската и международна дейност (декември 2018 г. – 
понастоящем) и Заместник-председател на Университетска младежка 
академия за управление на знанията (УМЛАУЗ) (октомври 2014 г. – 
понастоящем) в Университета по библиотекознание и информационни 
технологии (УниБИТ). Тя участва в дългосрочни и краткосрочни 
специализации в Женева, Загреб и Анкара. През месец ноември 2020 г. 
завършва специализиран курс по авторско право на Харвард 
(CopyrightX’2020). Чете лекции по „Интелектуална собственост“, 
„Интелектуална собственост в Интернет“, „Защита на интелектуалната 
собственост“, „Право, медии и реклама“, „Основи на правото“, 
„Социални мрежи и Интернет“ и „Информационни източници“. Автор е 
на множество монографии, учебници, учебни помагала, статии, студии и 
доклади в областта на правната закрила и образователните аспекти на 
интелектуалната собственост, отворения достъп и интернет, както и 
формалното и неформалното обучение по интелектуална собственост. 
Участва в редица национални и международни проекти. 
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Д-р Евелина Здравкова е асистент в катедра „Библиотечен 
мениджмънт“, в УниБИТ. Темата на дисертационния ѝ труд е 
„Интелектуалноправни аспекти в медийната индустрия“. Научен 
ръководител е доц. д-р Тереза Тренчева. Д-р Здравкова в продължение 
на повече от 20 г. е активен журналист във вестник „Марица“ – най-
големия извънстоличен ежедневник в България. Работи като репортер в 
ресори Образование, Култура, Българска армия, Външна политика и 
Вътрешна политика. Ръководи дейността на екип „Култура“, разработва 
тематични страници, подържа ежедневни рубрики. Евелина Здравкова е 
първи главен редактор на Пловдивска православна телевизия – първата 
църковна медия в България. Работи като специалист Връзки с 
обществеността, маркетинг и реклама в Държавен куклен театър 
Пловдив, Завеждащ административна служба в Хуманитарна гимназия 
„Св. св. Кирил и Методий“ – град Пловдив. Понастоящем е главен 
специалист в Регионално управление на образованието – Пловдив, към 
МОН. От 1995 г. членува в Съюз на българските журналисти, от 2015 г. 
– в Синдикат към Съюз на актьорите в България, от 2016 г. – в Синдикат 
на българските учители, член е и на Асоциация на европейските 
журналисти в България. Член на УС на Туристическо дружество 
„Еделвайс“, член на УС на Благотворителна фондация „Култура, 
Изкуство, Деца“. От 2017 г. е член на Сдружението „Мрежа на 
преподавателите по интелектуална собственост в България“. 
 
Станислав Станев е завършил Юридическия факултет на Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски“ през 2004 г. От 2005 г. е вписан като 
адвокат в Пловдивска адвокатска колегия. Доктор по международно 
право и международни отношения. Научните интереси са насочени към 
Западните Балкани и статутът на адвоката и упражняването на 
адвокатската професия.  
 
Албена Иванова е доктор по административно право и процес и асистент 
в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит 
Рилски“, в който преподава Право на Европейския съюз, Данъчно право, 
Административен процес, Финансово право и Международно частно 
право. Темата на дисертацията ѝ за присъждане на образователна и 
научна степен „Доктор“, защитена през 2020 г. в ЮЗУ „Неофит Рилски“, 
е „Правни механизми за контрол на обществените поръчки“. Притежава 
две магистърски степени – по Право и по Международно право – Право 
на ЕС, придобити в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент 
Охридски“. Има и  професионална квалификация по Правна и съдебна 
система на Европейския съюз, придобита по съвместна програма на 
Университет Нанси –2, Университет Страсбург ІІІ „Робер Шуман“, 
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Франция, и Центъра за продължаващо обучение при Юридическия 
факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Адвокат, член на Софийска 
адвокатска колегия с богат професионален опит в областта на 
гражданското, административното и търговското право. Вписан 
медиатор в Единния регистър на медиаторите при Министерство на 
правосъдието. 
 
Д-р Мартин Захариев завършва специалност „Право“ с отличие, като се 
дипломира в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ през 2014 г. Притежава образователната и научна 
степен „доктор“ от Университета по библиотекознание и 
информационни технологии (УниБИТ). Работи като адвокат в една от 
водещите български кантори – Адвокатско дружество „Димитров, 
Петров и Ко.“, като правен експерт във фондация „Право и интернет“, а 
също така е член на Софийската адвокатска колегия, на Сдружението за 
международни състезания по право и на Българското общество по 
строително право. Автор е на две монографии в областта на защитата на 
личните данни: „Автоматизираното профилиране и защитата на личните 
данни. Анализ на GDPR“ (2018) и “Data Protection in Commercial 
Arbitration: In the Light of GDPR” (2019), на учебник „Режим на 
информацията: Същност и значение на информацията. Защита на 
личните данни. Примерни тестове“ (2020), както и на множество статии 
и анализи в областта на защитата на личните данни, търговския 
арбитраж, трудовото и търговското право. Преподавател е по различни 
дисциплини в областта на правото и информационните технологии в 
УниБИТ и в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 
 
Д-р Цветелина Димитрова е главен асистент по международно частно 
право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, където 
преподава Международно частно право, Международно бизнес 
договаряне и Правен режим на международните инвестиции. През 2019 
г. защитава докторска степен с дисертационен труд на тема „Способи за 
уреждане на инвестиционни спорове“. От 2015 г. е адвокат в адвокатско 
дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“. Класирана от международния 
независим правен справочник Legal 500 като „изгряваща звезда“ в 
секторите Съдебно представителство и Интелектуална собственост и е 
препоръчана в още пет сфери – Банково право и финанси, Корпоративно 
и търговско право, Медицинско право, Проекти и Транспорт. Член е на 
управителния съвет на сдружение „Институт по международно частно 
право“. 
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Гл. ас. д-р Камелия Планска е магистър по „Медийна информация и 
реклама“ в УниБИТ. През м. декември 2015 г. е зачислена за редовен 
докторант по докторска програма „Организация и управление на 
информационните процеси“ в катедра „Библиотечен мениджмънт“, 
където е и асистент от м. октомври същата година. Работила е като 
фотограф на свободна практика и като графичен дизайнер. Темата на 
дисертационния ѝ труд е „Организация и управление на интелектуалната 
собственост върху фотографска информация“ с научен ръководител 
проф. д-р Тереза Тренчева. Член е на екипи, организиращи научни 
форуми в УниБИТ, като съдейства за фотодокументацията и изготвянето 
на документален филм за протеклото събитие. През 2012 г. взема участие 
в интензивна програма Еразъм „Библиотечно-информационен и 
културен мениджмънт – академично лятно училище“, проведена в 
Загребски университет, гр. Загреб, Хърватска. Взема участие в семинари 
и конференции като автор на доклади. Член е на Университетска 
младежка академия за управление на знанията към УниБИТ, експертна 
група Интелектуална собственост. Д-р Планска участва в редица 
научноизследователски проекти както като член, така и като 
ръководител. Научните ѝ интереси са в областта на авторското право, 
образованието, фотографията, графичния дизайн, издателски бизнес. 
 
Д-р Светослава Димитрова притежава магистърска степен по 
„Електронен контент: иновации и политики“ в УниБИТ. Работила е като 
заместник-главен редактор в UNA News Bulgaria (http://news.unabg.org/) 
– проект на Дружеството за Обединени нации в България, с ресор 
„Екология и развитие“. Освен като редактор Димитрова е била 
специалист „Информационно обслужване“ и младши специалист 
„Гражданска регистрация и административно обслужване“. Светослава 
Димитрова участва в конкурси и научни форуми. През 2014 г. е на първо 
място в конкурса за есе на тема „Книгата между клишетата и 
реалността“, по повод Международния ден на книгата и авторското 
право – 23 април, проект „Книгата – нашето по-смислено настояще“ на 
УниБИТ. През същата година печели второ място в категория Twitter-
съобщение в Национален конкурс „Носители на просвета“, организиран 
от Национално представителство на студентските съвети (НПСС). През 
2016 и 2017 г. е сред отличените в Конкурс за млади поети и писатели 
„Литературна пролет в Сливница“, организиран от Община Сливница. 
Член е на Университетската младежка академия за управление на 
знанията към УниБИТ, експертна група „Интелектуална собственост“. 
През м. октомври 2017 г. е зачислена като редовен докторант в докторска 
програма „Организация и управление на информационни процеси“ в 
Университет по библиотекознание и информационни технологии. 
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Гл. ас. д-р Диана Велева Иванова е щатен преподавател в катедра 
„История“ на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“. 
През 2005 г. защитава докторска дисертация на тема 
„Източноевропейските революции от 1989 г. (Полша, Унгария и 
Чехословакия) и отражението им в България“ с научен ръководител 
проф. д-р Искра Баева от СУ „Св. Климент Охридски“. Научните ѝ 
интереси са в областта на съвременната история на Източна Европа. 
Автор е на монографията „1989 – голямата промяна“.    
 
Диана Кареновна Папоян е редовен докторант в катедра История към 
Правно-историческия факултет на Югозападен университет „Неофит 
Рилски“, гр. Благоевград с тема на дисертационния труд: „Арменският 
въпрос в руската външна политика (края на XIX – началото на XX в.)“. 
Тя е хоноруван асистент по Нова и Най-нова обща история в 
университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас. Провела е 
специализация в гр. Ереван, Република Армения (септември–ноември 
2019 г.), организирана от Министерството на образованието и науката на 
Република България. Области на научни интереси: Източен въпрос; 
Арменски въпрос; въпросът за режима на корабоплаване през Босфора и 
Дарданелите (XIX–XX в.); руска политика в Южен Кавказ; армено-руски 
отношения (XIX–XX в.) и др.  
 
Георги Тодоров е редовен докторант в Правно-историческия факултет на 
ЮЗУ „Неофит Рилски“, катедра „История“ по докторска програма „Нова 
и най-нова обща история (Най-нова обща история)“. Основните му 
научни интереси и изследвания са в областта на съвременната 
европейска история. Участвал е с доклади в научни конференции и е бил 
на специализации в Азербайджан, Германия, Естония и Иран. Работи 
като учител по история и цивилизации в 130 СУ „Стефан Караджа“, гр. 
София. 
 
Радослав Тодоров е докторант в Катедра „Национална сигурност“ във 
Факултета по информационни науки при Университета по 
библиотекознание и информационни технологии. Темата на 
дисертационния му труд е „Геополитически аспекти на европейската 
политика за сигурност и отбрана“ с научен ръководител проф. д-р Тереза 
Тренчева. От 1993 г. e военнослужещ. От 1999 г. заема различни 
длъжности в областта на сигурността на класифицираната информация. 
От 2015 г. e началник на служба „Сигурност на информацията“, като сред 
основните му служебни задължения е прилагането на нормативната 
уредба и разработването на вътрешни документи и мерки за защита на 



180 

класифицираната информация, пропускателния режим и защитата на 
криптографските материали и средства.  


