
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ 

КАТЕДРА „КОМУНИКАЦИЯ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТТА“ 

 

 

 

 

 

 

Вероника Тихомирова Михайлова 

 

 

 

Политическата реклама. Комуникативни и семиотични 

аспекти 

 

 

 

Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и 

научна степен „Доктор”, по професионално направление 3.5. 

Обществени комуникации и информационни науки  

(Журналистика - Реклама) 
 

 

 

 

 

 

София 

2015 

 



2 
 

Дисертационният труд съдържа увод, изложение в три глави, заключение и 

изводи, библиография и две приложения с общ обем 311 страници. Включва 8 

таблици, 10 графики и 26 изображения. Списъкът на литературните източници 

съдържа 196 заглавия на български и чуждестранни автори.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисертацията е обсъдена и насочена за защита от катедрения съвет на 

катедра “Комуникация и връзки с обществеността” при ФЖМК на СУ. Защитата 

на дисертационния труд ще се състои на ……………….. от………….ч. в зала 

………… на ФЖМК. 
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Обща характеристика на дисертационния труд 

 

Актуалност на изследването 

 

Дисертационният труд разглежда комуникативните и семиотични аспекти на 

политическата реклама в България. Основният фокус е поставен върху 

същността, ролята и целите на политическата комуникация, мястото на 

избирателя в нея и как тя влияе на мотивите за гласуване, нагласите и 

стереотипите спрямо политиците. Отчетен е също ефектът на политическите, 

икономически и социални протести, които белязаха изборите през 2013 и 2014 

г. Темата е актуална и с голяма практическа значимост, особено в контекста на 

поредицата от предсрочни избори, кризата на доверие в партиите и 

политическата система като цяло, растящият брой на непредставените в 

парламента. В светлината на понижаващата се избирателна активност, ниския 

праг на търпимост, готовността за нови протести и в същото време 

необходимостта от стабилност на правителството за взимане на решения, 

ролята на комуникацията между политиците и техните избиратели тепърва ще 

набира актуалност.     

В дисертацията се търси профилът на българския избирател – психологически, 

демографски, социално-икономически, исторически обусловен и мотивиран от 

редица външни фактори. Проследява се как и дали този образ рефлектира 

върху политическата комуникация и реклама и как това се отразява на 

изборните резултати. Другият важен профил, който трудът идентифицира, е 

„идеалният лидер – държавник“ – стереотипът за желания и предпочитан от 

масите управляващ политик. Какво обуславя този стереотип, как се заражда и 

развива, до каква степен той влияе на предизборните кампании. Как 

кандидатите изграждат своя образ и доколко се доближават до идеализирания 

от избирателите персонаж.  

Проследява се и една зараждаща се тенденция на корелация между 

организацията, каналите на комуникация и посланията, регистрирани в 

протестите през 2013 и 2014 година и последвалите ги предизборни кампании.  

Тези въпроси досега не са намерили еднозначни отговори в научната 

литература и не са изследвани в дълбочина и конкретика, което даде 

основания да бъдат разгледани и анализирани в дисертационния труд.  
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Цел, задачи, хипотези и методика на изследванията 

 

Целта на дисертацията е да се анализират в дълбочина комуникативните и 

семиотични аспекти на политическата реклама, да се определи ролята й за 

позиционирането на дадена партия или кандидат и значението й за изборните 

резултати, да се проследят и проучат външните и вътрешните фактори, които 

оказват влияние върху политическата комуникация и реклама, както и 

динамиката на каналите, чрез които тя достига до адресатите си. Така 

поставената цел формулира няколко задачи – Да се определи мястото на 

политическата комуникация и реклама в изборния процес, да се разкрият 

нейните същност, роля, видове, функции, цели; Да се обосноват и формулират 

методики за анализ и оценка на политическата комуникация; Да се разкрият 

факторите, които й оказват пряко влияние, Да се направят основни изводи за 

значимостта на обекта и предмета на дисертационния труд.    

Обект на изследването е същността на политическата комуникация като 

съвкупност от предизборна кампания, основни послания, политическо говорене, 

изграждане на медиен образ, поведение и стратегия на кандидатите. 

Предметите на проучването са няколко: 1) мястото на избирателя като адресат 

на политическата комуникация, доколко неговите специфични характеристики, 

нужди и потребности намират израз в политическите кампании; доколко това се 

отразява на изборните резултати и защо; 2) мястото на политика като адресант 

на политическата комуникация, до каква степен кандидатите се вписват в 

образа на желания претендент, кои са основните стереотипи по отношение на 

идеалния лидер и как влияят те на мотивацията за избор; 3) влиянието на 

протестите върху политическата комуникация, анализ на феномена “падение на 

политическото и възход на гражданското”. 

Така определените задачи и предмети на изследването, водят до три хипотези 

за политическата комуникация и реклама в условията на избори: 

Хипотеза 1: Важно е политиците да определят на кой говорят. Извеждането на 

специфичните черти, потребности, надежди и страхове на избирателя като 

основна тема на политическата комуникация, е в пряка корелация с изборните 

резултати.   

Хипотеза 2: Съществуват определени стереотипи, нагласи и предпочитания за 

идеалния лидер. Те се основават на съвкупност от обективни и субективни 

фактори като личностни, професионални, политически и социални качества. 

Внимателният анализ на тези нагласи и изграждането на образ спрямо тях, би 

оказал голямо влияние върху резултатите от вота. 

Хипотеза 3: Протестите оказват пряко влияние върху съдържанието, 

структурата, вида и каналите на политическата комуникация и реклама. 
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Политиците, които се идентифицират с протестите от 2013 и 2014 г. и използват 

образи и послания, които кореспондират с тях, ще извлекат най-голяма полза 

на изборите. 

Първите две хипотези са разглеждани схематично и без конкретика в научната 

литература. В настоящото изследване обаче е разработена ясна и проста 

методология за оценка, основаваща се както на психологически, социално-

икономически и поведенчески данни и теории, така и на емпирични 

изследвания, насочени към определена група избиратели и за определен 

период. Създадена е концепция, извеждаща политическата комуникация и 

реклама на ново ниво на по-демократично, по-ефективно и по-открито 

общуване.  

Третата хипотеза все още не е била анализирана в необходимата дълбочина. В 

дисертационния труд са изследвани специфичните причинно-следствени 

връзки между възникването и развитието на протестите и последвалата 

предизборна кампания. Проследява се феноменът в неговия исторически и 

географски аспект като са маркирани основни изводи от сходни протести по 

света – „Арабската пролет”, „Окупирай Уолстрийт”, социалните протести в 

Европа. Проведено е комплексно изследване на механизмите на организация, 

каналите за общуване и основните послания и тяхното отражение в 

политическата комуникация и реклама в рамките на предизборната кампания. 

Направени са общовалидни изводи за корелацията между структурата, 

съдържанието и посланията на протестите и политическото общуване.  

Основната методология на изследването включва както емпирични и 

теоретични изследвания, така и комбинирани методи. Проведени са две анкети 

за определяне нагласите на респондентите спрямо кандидатите за държавен 

глава и спрямо предизборната кампания на парламентарни избори 2013 г. 

Направен е задълбочен анализ на поредица от политическите кампании като са 

изведени основните послания, стратегии и подходи на кандидатите. Разгледани 

и оценени са редица политически речи, декларации и интервюта на основните 

претенденти за всеки вот, проведен е и контент анализ на медийното 

съдържание, касаещо пряко даден кандидат или партия. Използвани са методи 

на исторически преглед, обработка на статистическа информация и графично 

представяне, наблюдение, сравнение, дедукция, синтез, анализ. 

Хронологичният период, който изследването обхваща, е 2011 – 2014 г. Той 

включва пълна поредица от избори, необходими за пълноценния анализ на 

проблема: Президентски избори 2011 г., Парламентарни избори 2013 г., 

Европейски избори 2014 г. С кратък преглед са включени и предсрочните 

парламентарни избори през октомври 2014 г.  
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Източниците на информация, използвани за целите на дисертационния труд са 

научна литература, печатни и електронни медии, архиви на ЦИК и Народна 

библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” и др. 

Структура и съдържание на дисертационния труд 

 

В структурно отношение дисертацията се състои от увод, три глави, 

заключение и изводи, приноси на дисертационния труд, библиографска справка 

и приложения.  

В увода се обосновава необходимостта от изследването и актуалността на 

проблематиката, посочват се мотивите за избора на темата. Върху тази основа 

се формулират целта, задачите, работната хипотези и методите на изследване. 

 

Първа глава: Политическата реклама – същност, видове, цели 

 

Първата глава на дисертацията е с обем 81 страници и е структурирана в осем 

подглави: Политическата реклама през годините; Същност и цели на 

политическата реклама; Видове политическа реклама; Адресатите на 

политическата реклама; Апелите в политическата реклама; Адресантите; 

Канали за осъществяване на политическата реклама; Отличителните знаци в 

политиката. 

Първата подглава разглежда понятията „реклама“ и „политика“ в семантичен и 

исторически аспект. Установяват се основните положения и се прави 

синтезиран преглед на развитието на политическите реклама и маркетинг през 

годините, основните етапи, през които преминават и по-важните теории за тези 

науки. 

Под една или друга форма, рекламата е съпътствала човека през вековете. 

Най-старото намерено доказателство за това е Вавилонска глинена плоча, 

датирана през 3000 г. пр. Хр. предлага услугите на обущар, писар на писма и 

аптекар. Папируси, намерени в руините на Тива показват, че древните египтяни 

имали по-добър материал, върху който да пишат съобщенията си. Гърците 

разчитали на градски викачи да известяват пристигането на корабите, носещи 

вино, метали и подправки.  

Великите империи са оставили редица белези, по които да съдим за техните 

умения и начини за комуникация. С развитието на цивилизациите се е 

развивала и търговията, и конкуренцията, а оттам и нуждата да изпъкнеш, да се 

представиш в най-добрата светлина, да се рекламираш. Колкото по-развито е 
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едно общество, толкова по-плодородно поле за реклама се предоставя на 

съвременните градски викачи.  

Развитието на съвременните общества в наши дни и в условията на 

демокрация все повече зависи от развитието на медиите. Нарастващата роля 

на медиите в живота на хората променя и значението им в политиката. 

Избирателите искат да знаят повече, да бъдат активни участници в 

политическия процес, да задават въпроси, да получат правото си на 

информиран избор. В интерес на политиците е да отговорят максимално 

пълноценно на тези нужди, ако се надяват на техния вот. Наблюдава се 

тенденция за отваряне на партиите към хората, тази публичност поставя нови 

предизвикателства пред кандидатите. Печелившите политически кадри вече не 

са само добри професионалисти и опитни експерти. Техните умения за 

комуникация с избирателите добиват все по-голяма тежест, а оттам се 

увеличава стойността и на политическия маркетинг. 

Съчетаването на всеобщото избирателно право, демокрацията и развитието на 

средствата на масова информация утвърждават необходимостта от развитието 

на политическия маркетинг като ново средство за политическа комуникация. 

Тези процеси протичат активно в началото и средата на миналия век, а за 

рождена дата на политическия маркетинг се смята предизборната кампания на 

Франклин Рузвелт в САЩ. От тогава до днес, той е се е видоизменил 

значително, но целта му продължава да бъде същата – да убеждава.  

Втората подглава трактува същността и целите на политическата реклама. 

Отчитат се ключови характеристики на политическата реклама и основните 

черти, които я отличават от всеки друг вид реклама. Съществен фокус е 

поставен и върху целите на политическата реклама, които може да варират 

спрямо конкретните адресати и адресанти, времевия период, външните 

фактори и др. 

Целите на политическата реклама далеч не се ограничават до спечелване на 

дадени избори. Те могат да касаят популяризиране на дадена партия или 

платформа, мобилизиране на електората, осигуряване на финансова 

стабилност и т.н. 

Поглава № 3 е посветена на видовете политическа реклама, обобщени в три 

основни направления: според позитивизма/ негативизма й; според жизнения 

цикъл на партията и според географския й обхват. Представени са интересни 

данни от проучвания за позитивните и негативни политически реклами от 

гледна точка на потребителите, анализират е и подходът от страна на 

партиите. Видът рекламна комуникация е разгледан и в контекста на жизнения 

цикъл на партията, която също има своите периоди на прохождане, възход и 

упадък. Разновидностите на политическата реклама са представени и от 

географска гледна точка като локални, регионални, национални и глобални.  
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Четвъртата подглава се съсредоточава върху най-важния елемент от 

комуникацията – адресатът. Тук той е представен от гледна точка на основните 

теории за маркетинг микса, комуникацията и сегментирането, за да се стигне 

по-нататък в труда до задълбочен и конкретен анализ на неговия профил. 

Предложен е и любопитен разбор на основните видове партии: 

Социалистически и социалдемократически партии; Либерални партии; 

Християндемократически партии; Крайно десни партии; Крайно леви партии, 

Зелени партии като исторически профил, основни идеи и отличителни 

характеристики на електората.  

Съществен елемент в рекламната комуникация са също апелите, които са във 

фокуса на петата подглава. Представени са основните психологически апели в 

контекста на най-популярните теории за подсъзнанието и мотивацията. 

Рекламните апели са анализирани също от гледна точка на пирамидата на 

Мезлоу за йерархията на човешките нужди и на класификацията на Мюри за 

основните потребности. 

Шестата подглава представя адресантите на политическата реклама и 

комуникация. Те са най-общо казано преки (политици, политически партии) и 

косвени (специалисти в областта на политическите комуникации и медии). 

 

Особено внимание е отделено на специалистите по политическа реклама и 

комуникация, които спомагат за осъществяването на процеса. Акцент е 

поставен и върху  т.нар. spin doctors (названието идва от английското spin, 

което означава “въртя”, “извъртам” и характеризира форма на убеждаване, 

обикновено с неискрени, измамни и манипулативни похвати). Проследени са 

някои основни подходи, често използвани в рекламната предизборна 

комуникация. 

 

Фокус е поставен и върху медиите като среда за развитие на политическите 

комуникации и най-вече на все по-актуалния въпрос за медийната 

независимост. В този смисъл струва си да се отбележи и 

правопропорционалната връзка между по-високия дял на рекламно 

финансиране на медиите и зависимостта им от рекламодателите и медия 

агенциите, особено в период на политически кампании. Медийно-рекламната 

симбиоза се наблюдава на различни нива – някои медии представят рекламата 

като редакционни материали, други като бонус отразяват безплатно прояви на 

рекламодателите.   

Процесът на комуникация е сложен диалогичен процес. В него се включват не 

само адресатите и адресантите, но и една отделна група, която може приема 

характеристиките и функциите и на подателите, и на получателите на 

съобщенията, може и да ги модифицира, това са лидерите на мнение, които 
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също играят значителна роля в политическата комуникация и са разгледани 

като незаобиколим фактор.    

Акцент е поставен и върху сондажите на общественото мнение, които са 

съществен елемент не само в комуникацията, но и в процеса на вземане на 

решение от страна на избирателите. Растящото доверие в сондажите на 

политическите нагласи в исторически план се обуславя и от изнасянето на 

политическото общуване на ново ниво – от затворен клубен тип, политиката 

става все по-масова, комуникациите – по отворени. Отделните политици 

използват масмедиите, за да общуват пряко със своите избиратели и си служат 

със сондажи, за да се ориентира в техните нагласи. Отделено е внимание също 

на ролята на спонсорираните от медиите сондажи, функциите на 

правителствените проучвания и на неправителствените сондажи, 

Анализирана е и темата за общественото мнение от гледна точка на спиралата 

на мълчанието, на процесът на възприемане и доверие към получената 

информация и формиране на становище. 

 

Подглава №7 разглежда и анализира различните канали за осъществяване на 

комуникацията – печат, радио, телевизия, интернет, личен контакт, външна 

реклама.  

 

Разгледани са характеристиките на печатните медии, които влияят на 

политическата реклама в смисъла на контекста, информационния поток, 

аудиторията, географския обхват, стила на журналистика, тиража, 

приложенията, позицията на самата реклама и др. 

 

Години наред радиото е предпочитан и изключително ефективен канал за 

политическа комуникация. Доганов и Палфи  изтъкват редица предимства на 

радиото като канал за реклама – неговата достъпност и огромна аудитория, 

лесното възприятие и добрата селективност. Буруджиева и Канева подчертават 

емоционалната натовареност на този комуникационен канал и възможността да 

се придаде тон на интимност, да се персонифицира. В наши дни печатът и 

радиото до голяма степен са изместени от телевизията и интернет като най-

интензивно използвани рекламни канали в политиката, но те имат своите 

предимства за достигането на определени аудитории.  

 

Към настоящия момент телевизията може би е най-благоприятното поле за 

изява на политиците. Тя позволява не само излъчването на рекламни клипове, 

но също репортажи, преки предавания от мястото на събитието, платени 

хроники, интервюта, диспути. В труда детайлно са разгледани 

характеристиките на телевизионната политическа реклама и основните 

класификации. 
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Особено място е отделено на рекламната комуникация в интернет, която е 

анализирана подробно и в конкретика във втората и третата глава на 

дисертацията. Интернет дава огромни възможности на политиците за изява. 

Развитието на високите технологии, силната конкуренция и все по-големите 

изисквания на избирателите принуждават политиците да водят интерактивни 

кибер битки с опонентите и преки дискусии с гласоподавателите, за да 

достигнат до тях. Виртуалната мрежа дава възможност да се поднови пряката 

комуникация между политиците и гласоподавателите. Интернет помага и на 

хората по-лесно да направят избор. Огромната информация, възможностите за 

разговори в реално време и коментари във форуми с други потребители, са 

истинско предизвикателство за политическата комуникация. Многобройните 

метаиндекси и търсачки позволяват да се намери исканата информация сред 

купища материали и документи. В реалността на политиката и изборите това 

означава, че гласоподавателите имат възможността да погледнат отвъд 

медийно отразените образи и стратегически решения и да съберат 

информация за кандидатите и техните политически позиции, която е 

съществена за техния електорален избор. Интернет предлага съвременна 

биографична справка за кандидатите, дава по-реална и дългосрочна представа 

за тях, различна от кампанийно излъскания до блясък имидж. И нещо много 

важно – интернет е евтин канал за комуникация. 

 

В тази част фокус е поставен също върху личния контакт на политика с 

избирателите, политическия афиш, слогана, външната реклама и др. 

 

Осмата подглава е посветена на отличителните знаци в политиката и 

партийните символи. Като средства за идентификация на дадена партия са 

разгледани партийното лого, цвят, символ, шрифт. 

 

 

 

Втора глава: Президентски избори 2011. Профил на избирателя и 

 кандидата 

 

 

Втората глава на дисертационния труд е с обем 94 страници и съдържа три 

основни подглави: Психологически, социален и икономически профил на 

българския избирател; Мястото на избирателя като адресат на политическата 

комуникация – предизборна кампания 2011; Личността на политика – лидер. 

Очаквания, изисквания, стереотипи. 
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Първата подглава очертава профила на българския избирател в контекста на 

историята, психологията, социално-икономичската обстановка. Особено 

внимание е отделено на мотивацията за гласуване – основните теории и 

механизми за електорална мобилизация в България и в Европа.  

 

Градивен елемент в профила на избирателя е отношението към властта. 

Обикновено то е исторически обусловено и българинът не е изключение. В тази 

част на труда се прави кратък исторически преглед на възприятията по 

отношение на властта от Освобождението до наши дни. Разгледана е 

системата на формиране на конституционното управление у нас като са 

изведени основни изводи за липсата на естествена еволюция на политическия 

стой и елит, огромното разминаване между новоналожените ценности, права и 

свободи и природата на следосвобожденския българин, чуждостта на 

внесените отвън  законодателни норми и политическа система, унаследената 

мнителност и недоверчивост на българина към официалната власт.  

 

Проследява се периодът между 1934 и 1944 година, годините на социализма, 

времето след 1989 г. като особено внимание е отделено на причините за 

забраняване на партиите, механизмите на социалистическата власт, 

навлизането на евро-атлантическите ценности.  

 

Спецификите и особеностите на българското политическо съзнание и култура 

най-общо могат да бъдат обусловени от няколко фактора: 

 Националното самосъзнание и удовлетвореността на индивида от 

принадлежността към дадена нация – българската национална 

идентичност в повечето случаи не е източник на открито изразяван 

патриотизъм, още по-малко на национална гордост. 

 Черпенето на модели отвън – на практика обръщането на България 

към центровете на модерния свят става след 1878 г. и оттогава винаги са 

се черпели модели отвън.  Вероятно следствие на това е и 

 Търсенето на спасители отвън – плод както на присъщото ни 

чуждопоклонничество, така и на собствената ни неувереност в нас 

самите. Очакването на спасител, на месия, е дълбоко залегнало в 

традиционните ни представи, дотолкова, че намира отражение в 

политическото ни съзнание и днес. Ето няколко особено красноречиви 

примера: 

 

1. В очакване на националното освобождение: 

„Кат Русия няма втора, 

тъй могъща на света, 

тя е нашата опора, тя е нашта висота” 
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(П.Р. Славейков) 

 

2. В очакване на национално обединение (в навечерието на Първата 

световна война):  

„Германийо, една си ти под свода, 

вей своите победни знамена,  

де минеш – там ний чакаме възхода 

към нова мощ и нова светлина” 

(К. Христов) 

 

3. В очакване на „светлото бъдеще” на комунизма: 

„Води ни Партийо, води ни под бойните си знамена 

свети с червеното си име над хилядите имена 

(Хр. Радевски) 

 

 Честата употреба на политическо насилие оказва трайно 

травмиращо въздействие върху българското политическо съзнание. 

Нишката на насилието започва още от турското робство, минава през 

няколко драматични периода в българската история 1923-1925, 1941-

1944, като особено силно се проявява в периода на комунистическото 

управление. Политическата власт като инструмент за саморазправа с 

противника, превратите, политическите процеси и убийства, които 

съпътстват българската политическа история, нанасят тежки и устойчиви 

травми в колективната памет на българина и до голяма степен разделят 

обществото на жертви и насилници.  

 Силни водачи, слаби граждани – този дълбоко залегнал стереотип, че 

важните решения се взимат от лидера, отгоре, а обществото няма 

особено значение оказва съществено влияние върху българското 

политическо съзнание и култура. Това поражда и скептично отношение 

към демократичните процедури, като изборите, например.  

 Свръхостойностяването на политическата власт произтича от 

гореспоменатия стереотип. Масовото възприятие е, че властта дава 

неограничени възможности, а липсата на власт – никакви. Огромната 

придадена стойност на политическата власт в съзнанието на българина 

омаловажава гражданската инициатива. В следствие наблюдаваме  

 Широко разпространена гражданска безотговорност. Тя се 

изразява най-често в неадекватни искания и очаквания от държавата и 

върви ръка за ръка с гражданският цинизъм и намаляващият интерес към 

политиката. Тя може да бъде и по-меко назована като гражданска 

незрялост, защото наистина гражданското общество в България в 

истинския смисъл на думата, е доста младо и неопитно.  



13 
 

 Намаляващият интерес към политиката, който регистрират 

демоскопските изследвания пред последните години също има своето 

обяснение. Разочарованието от политиците и партиите, масовият спад в 

доверието към институциите, липсата на осезаема социална промяна, 

ниският капацитет на местното управление генерират отчуждаването на 

гражданите от политиката.  

 Наблюдава се и един особен национален парадокс – партиите 

обикновено идват на власт благодарение на масовата политическа 

активност, но остават на власт благодарение на политическата 

пасивност, която най-често е в интерес на правителството. От 

проведените през периода 1879-1946 година 31 общонационални 

парламентарни избори, само на четири от тях печели опозицията. В 

България средно 15% от избирателите през всички периоди на 

многопартийна демокрация формират „българското блато” – избиратели, 

които гласуват за правителството, за „хората на властта”, независимо от 

партийният им цвят.  

 Дълбокият общностен консерватизъм е последната, но не по 

важност, черта на българската политическа култура, на която ще се 

спрем. Той има редица проявления, но най-същественото е, че голяма 

част от българското общество не иска или не може да си представи 

България като модерна европейска държава. Собствените ни асоциации 

със страната ни обикновено отвеждат в миналото – тракийски 

съкровища, хан Аспарух, розово масло, традиционни носии и народни 

песни. Образът на България в XXI век сякаш отсъства в масовите 

представи.  

 

Тези широко разпространени характеристики, без да претендират за 

изчерпателност, оформят спецификите на българското политическо съзнание и 

култура. Те са резултат до голяма степен на историческото наследство, но и на 

днешното взаимодействие между политическите елити, медиите и публиката.  

Набързо направеният исторически преглед и психологически профил на 

българина и отношението му към властта идват да покажат, че общоприетите и 

наложени норми за демокрацията и гражданското общество все още не важат у 

нас. Често странните и необясними за чужд поглед действия и отношения в 

българската политическа система имат своето историческо, културно и 

социално-психологическо обяснение. Тези специфики не бива да бъдат 

пренебрегвани или подценявани в политическия анализ, защото рискуваме да 

направим погрешна оценка на мотивите и резултатите.  

Важен елемент в профила на българския избирател са също неговите 

социално-икономически характеристики. За целите на труда е разработен 

подробен демографски и социално-икономически профил на съвременния 
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български избирател, основан на информация от последното преброяване на 

НСИ, икономически и социологически и емпирични проучвания. 

Избирателят е анализиран от гледна точка на пол, възраст, семейно 

положение, брой членове в семейството, етническа и религиозна 

принадлежност, образование, заетост и сфера на работа, заплата, 

удовлетвореност от качеството на живот, доверие в институциите, възприятия 

за корупция, политически предпочитания.  

Получените резултати добавят още щрихи към профила на българския 

избирател и той може да бъде обобщен така: 

 Недоверие към политиците. Българинът по природа е недоверчив към 

властта. Липсата му на доверие към представителите на официалните 

власти е исторически обусловена и надграждана от Освобождението до 

наши дни. 

 Недоверие към изборния процес. Дълбоко залегнало е усещането, че 

изборите се „правят”, достоверността, честността и прозрачността на целия 

изборен процес са подложени на сериозно съмнение. 

 Стремеж към национално обединение. Трябва да се отбележи и силната 

тежест на темата за националното обединение, проявяваща се като 

различни национални блянове (по Македония, по Беломорска Тракия) и 

възвеличаване на лидерите, свързани с националната идея.  

 В търсене на спасител. Търсенето на спасители отвън също е много 

типична българска черта, плод, както на присъщото ни 

чуждопоклонничество, така и на собствената ни неувереност в нас самите. 

Очакването на спасител, на месия, е дълбоко залегнало в традиционните ни 

представи, дотолкова, че намира отражение в политическото ни съзнание и 

днес. 

 Намаляващ интерес към политиката и незряло гражданско 

общество. 

 Беден и/или безработен. Сред икономическите характеристики на първо 

място трябва да отбележим безработицата и ниските доходи в условията на 

задълбочаваща се финансова криза. Над 70% от българите не одобряват 

икономическата политика на правителството. 

 В демографски срив. Заплахата от демографска криза също трябва да 

бъде подчертана - раждат се все по-малко деца, устойчиво е наложен 

моделът на семейството с едно дете. 

 Силно усещане за корупция. Възприятието за корупция у нас е особено 

силно. По-голямата част от обществото е убедена, че корупцията 

процъфтява на всички етажи на властта и във всички държавни и 

обществени учреждения. 
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 Отрицателно отношение към държавните институции. От това 

следва и дълбока криза на доверието към всички държавни институции, с 

особен акцент върху съдебната власт. 

 Доверие в Европейския съюз. В същото време в навечерието на изборите 

се наблюдава доста добро отношение към ЕС, близо 60% от българите 

определят образа на съюза като положителен. 

 

За по-лесното боравене с понятието „български избирател” за нуждите на 

настоящото изследване можем, на базата на изведените основни 

характеристики, да го персонализираме като средностатистическия Иван и 

средностатистическата Мария:   

 

 

 

 Мария е на 45 години  

 Тя е етническа българка, 

християнка 

 Тя живее в голям град 

 Тя има висше образование 

 Тя е омъжена, с едно дете 

 Тя е икономически активна, 

работеща, наето лице 

 Тя работи в сферата на 

образованието  

 Тя получава средно около 700 

лв. 

 Иван е на 35 години 

 Той е етнически българин, 

християнин 

 Той живее в голям град 

 Той има средно образование 

 Той е неженен 

 Той е икономически активен, 

работещ, наето лице 

 Той работи в сферата на 

строителството 

 Той получава средно около 

750 лв. 

 

Не се наблюдава различие в субективните характеристики при жените и мъжете. 

И двата пола са еднакво недоволни от държавните и обществените институции и 

споделят положително отношение към Европейския съюз. Предстои да бъдат 

анализирани нагласите на Мария и Иван в контекста на предстоящите 

президентски избори 2011 г. 

 

Втората подглава търси мястото на избирателя като адресат на политическата 

комуникация в предизборната кампания на президентските избори. В тази част 

на труда се анализира предизборната кампания от гледна точка на посланията, 

телевизионните клипове, присъствието в социалните медии, политическото 

говорене и проследява до каква степен така очертаният профил на избирателя е 

отразен в тях.  

 



16 
 

За целта е разработена таблица, представяща съдържанието на основните 

послания на претендентите за държавен глава за избори 2011: 

 

 Послания, 

допринасящ

и за 

повишаване 

доверието в 

политиците 

и изборния 

процес 

Послания, 

допринасящ

и за 

повишаване 

доверието в 

държавните 

институции 

Послания, 

включващ

и нотка 

патриоти-

зъм 

 

Послания, 

предлага-

щи 

спасител 

Послания, 

сочещи 

ролята на 

избирателя 

и активното 

гражданско 

общество 

Послания,   

засягащи 

наболелите 

икономичес

ки и 

социални 

проблеми  

Послания, 

наблягащи 

на 

европейск

ите 

ценности 

Меглена 

Кунева – 

„Гласът на 

хората” 

да не не да да не не 

Димитър 

Куцаров – 

„България 

си ти” 

да не да не да не не 

Румен 

Христов – 

„Мога да 

променя 

България, 

от теб 

зависи” 

да не да да да не не 

Росен 

Плевнелиев 

– „Градим 

България” 

не да да не не да не 

Ивайло 

Калфин - 

„Силен 

президент 

за достойна 

България” 

не не да да не да не 

Светослав 

Витков - 

„Президент 

търси 

България” 

не не да не не не не 

Мария 

Капон - „Ние 

идваме”  

не не не да не не не 

Волен 

Сидеров - 

„И врагът 

ми знае, че 

съм прав” 

не не не да не не не 

Атанас 

Семов – 

„Ще уволня 

Бойко 

Борисов” 

не не не да не не не 
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Стефан 

Данаилов - 

„Идва нов 

ден” 

не не не не не да не 

Алексей 

Петров - 

„Силата е в 

екипа” 

не не не не да не не 

  

Таблицата отразява взаимовръзката между характеристиките и потребностите 

на избирателя и предизборните слогани на кандидатите. Според получените 

резултати Росен Плевнелиев, Ивайло Калфин, Меглена Кунева и Румен Христов 

са предложили най-адекватни послания, отразяващи спецификите на 

българските граждани. В това отношение най-слаби лозунги имат Волен 

Сидеров, Светослав Витков, Алексей Петров и Атанас Семов. Предвид 

получените резултати в изборния ден, се налага изводът, че колкото по-близък 

до избирателя е слоганът, толкова повече гласове получава кандидатът. Този 

извод на пръв поглед е очевиден, но ако хвърлим бърз поглед върху най-често 

използваните лозунги, ще установим, че характеристиките и потребностите на 

избирателите твърде често остават пренебрегнати от кандидатите да ги 

управляват. 

Подобен сравнителен анализ на дневния ред на хората и дневния ред на 

политиците е приложен и към телевизионните политически клипове, които са 

един от най-показателните елементи в предизборната кампания:  

 

 Клипове, 

допринасящ

и за 

повишаване 

доверието в 

политиците и 

изборния 

процес 

Клипове, 

допринасящ

и за 

повишаване 

доверието в 

държавните 

институции 

Клипове, 

включва

щи нотка 

патриоти

-зъм 

 

Клипове, 

предлага-

щи 

спасител 

Клипове, 

сочещи 

ролята на 

избирател

я и 

активното 

гражданск

о 

общество 

Клипове,   

засягащи 

наболелите 

икономичес

ки и 

социални 

проблеми  

Клипове, 

наблягащи 

на 

европейск

ите 

ценности 

Меглена 

Кунева – 

„Гласът на 

хората” 

не не да да да да не 

Румен 

Христов – 

„Аз мога” 

не не да да не не не 

Ивайло 

Калфин – 

„Идва нов 

ден 

не не не да да да не 

Ивайло 

Калфин – „Аз 

се 

не не да да да да не 
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срамувам” 

Росен 

Плевнелиев 

– „Градим 

България” 

да да да да не не не 

Волен 

Сидеров – 

„Аз съм 

вашето 

оръжие” 

не не да да не не не 

Атанас 

Семов – „Ще 

уволня 

Бойко 

Борисов” 

не не не да не не не 

 

Анализирайки политическите клипове от гледна точка на изведените основни 

черти на избирателите установяваме, че най-пълно те са отразени във видеата 

на Росен Плевнелиев, Ивайло Калфин и Меглена Кунева. Значително по-слаби в 

това отношение са рекламите клипове на Атанас Семов с едно попадение и тези 

на Волен Сидеров и Румен Христов с по две попадения.  

 

Предвид получените резултати на президентските избори, очевидно е, че 

колкото повече кандидатите обръщат внимание на избирателите и техните 

особености в своята комуникация, толкова по-висок изборен резултат получават. 

Ясно е, че рекламата не е единственият решаващ фактор за изборните 

резултати. Но е много съществен показател за характера на дадена партия или 

кандидат, за това как позиционират себе си спрямо опонентите и спрямо 

избирателя. Всяка политическа реклама комуникира или това, което е най-важно 

за политика, или онова, което според него е най-важно за избирателите. В 

трийсет или в шейсет секунди, представите, нагласите и ценностите на 

политиците и на хората се срещат. И този, който е най-близо, печели. 

Съществен фокус в разработката заема и присъствието на кандидатите в 

интернет. Основните изводи в това отношение са, че социалните медии са 

разпознати като ефективен комуникационен канал, но се използват все още 

предимно кампанийно. 

Подробен контент анализ е проведен върху политическото говорене в рамките 

на предизборната кампания. Основната цел беше да се проследи до каква 

степен изведените като важни за избирателя теми присъстват в изказвания, 

интервюта и речи на кандидатите: 

 

тема Ивайло Калфин Меглена 

Кунева 

Росен Плевнелиев 
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Недоверие към 

политиците 

Да Да Не 

Недоверие към 

изборния процес 

Не Не Не 

Отрицателно 

отношение към 

държавните институции 

Да Да Не 

Бедност и безработица Да Да Да 

Демографски срив Да Не Не 

Силно усещане за 

корупция 

Да Да Не 

Желание за емиграция Да Не Не 

Стремеж към 

национално 

обединение 

Да Не Не 

Намаляващ интерес 

към политиката и 

незряло гражданско 

общество 

Да Да Не 

В търсене на спасител Да Да Не 

Доверие в Европейския 

съюз 

Да Да Да 

    

Очевидно е, че кандидатът, говорил най-малко за хората, в крайна сметка 

печели изборите. С оглед на изложеното до тук, можем да заключим, че 

хипотеза 1 е потвърдена частично. Зад този парадокс се крие фактът, че 

изборите у нас са силно партизирани и че президентският вот не е мажоритарен, 

а партиен. Про-гражданската реторика, на която заложиха другите двама 

кандидати със сигурност им донесе много позитиви, особено на Меглена Кунева, 

която постигна неочаквано добър резултат, но не им донесе победа на изборите.  

Причините за този парадокс могат и да се потърсят на друга плоскост. Както не 

веднъж бе отбелязано, хората все по-малко се интересуват от политика и все по-

рядко следят предизборните изяви на кандидатите. Това до голяма степен 

намалява тяхната тежест като фактор за влияние и мотив за гласуване.  

Това обаче ни най-малко не означава, че политическото говорене и комуникация 

не играят важна роля по време на избори. Политическата система, тази, за която 

толкова много се говори, че губи доверието на хората, се променя. Променят се 

и политиците и начините на общуване. Фактът, че тази президентска кампания 

много напомняше някои европейски и дори американски кампании говори 

красноречиво за това. Бъдещето както на съвременната демокрация, така и на 

политическите предизборни кампании, минава през комуникацията и това ще 

става все по-явно.  
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Фокусът на вниманието до тук бе насочен към избирателя, неговите специфики и 

потребности. Бе проследено мястото му в рекламното общуване, както и 

корелацията между извеждането му в центъра на комуникацията и изборните 

резултати. В следващата част на тази глава се търси мястото на кандидата в 

представата за идеалния държавник и доколко се припокрива реалния образ на 

претендентите с желания образ на държавен глава.   

В третата подглава накратко се проследяват основните теории за политическото 

лидерство, лидерските стилове, типология на лидерството, въвежда се и 

понятието "идеалният лидер-държавник" като събирателен образ на стереотипа 

за желания управляващ политик. Извеждат се и основните политически, 

личностни, професионални и социални качества, които той трябва да притежава. 

На тази основа в подглава №4 се провежда анкета сред 231 респонденти, които 

трябва да определят кои са най-важните качества и отличителни 

характеристики, които идеалният кандидат за президент трябва да притежава.  

Въпросникът спомогна за изясняване образа на желания кандидат и дава ясна 

отправна точка за оценка на претендентите и определяне доколко те се вписват 

в този профил.  

Един от най-обсъжданите въпроси в рамките на президентската кампания беше 

партийната принадлежност и (не)зависимост на кандидатите. Едни заложиха 

изцяло на имиджа на своята партия, а други зачеркнаха цялата си политическа 

биография. Според запитаните първият ход е по-ефективен. 45% от 

анкетираните смятат, че идеалният кандидат за президент е издигнат от 

определена партия срещу 32%, които застават зад идеята за Инициативен 

комитет. 23 на сто са избрали опцията: коалиция от партии.  

Подобни са предпочитанията на хората и за политическата биография на 

кандидата. 45% от запитаните смятат, че претендентът трябва да е известен 

политик с богат опит, а 42 на сто залагат на експертния профил и посочват, че 

трябва да е човек извън политическите среди.    

Относно качествата, от четирите категории респондентите са извели по четири 

най-важни компетенции, които според тях трябва да притежава идеалният 

кандидат за президент. Ето как изглеждат те: 

 Личностни качества: 

1) Висока степен на интелигентност и ерудиция – 81% 

2) Принципност – последователност, целеустременост, решителност при 

отстояване на позициите – 71% 

3) Комуникативност – умение за общуване с хората, опонентите и съпартийците, с 

различните масмедии, с разнообразни социални слоеве и групи и т.н. – 68% 

4) Безупречен морал – честност, почтеност, скромност, отговорност и т.н. –  55% 
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Професионални качества: 

1) Стратегическо мислене – ясно изразени способности да се виждат главните, 

съществените, най-важните проблеми – 73% 

2) Безкомпромисност и принципност при отстояването на обществените и 

националните интереси, защото е „слуга” на всеки гражданин, независимо от коя 

политическа сила е избран – 57% 

3) Доказани професионални качества – висок професионализъм, ярка 

прагматичност, защитаване на собствената позиция и т.н. – 53% 

4) Да владее минимум един чужд език, за предпочитане английски. – 53% 

 

Политически качества: 

1) Да отстоява определени идеи, ценности, идеологии, програми. – 64% 

2) Да притежава реформаторски качества, лидерски умения и изкусно да съчетава 

изпълнението на предизборната програма в интерес на всички граждани. – 57% 

3) Да показва умения за ползване потенциала на нацията – интелектуалния, 

духовния и пр. – 54% 

4) Да проявява лоялност, почтеност и коректност към политическата сила, която го 

подкрепя. – 54% 

 

Социални качества: 

1) Да има висок и признат обществен престиж и личностен авторитет. – 73% 

2) Да е некорумпиран и необвързан със съмнителни бизнес среди и финансови 

кръгове. – 73% 

3) Да притежава висока гражданска отговорност, да е човек, обичащ страната си и 

нейното население. – 57% 

4) Да има чисто минало. – 53% 

 

Анкетираните заявяват, че образованието и полът на кандидатите не са от 

определящо значение – съответно по 48% и 77%. Участвалите в анкетата са 

предимно на възраст между 18 и 35 години (74%), с висше образование (94%), 

62 на сто са жени.  

Профилът на желания кандидат започва да придобива все по-ясни очертания, за 

да проверим кой най-пълно се вписва в него, ще представим изискванията в 

табличен вид, а кандидатите ще бъдат оценявани с точки от 0 до 3, като 3 е за 

най-голямо съвпадение, а 0 – за никакво.  

 

 Росен Плевнелиев Ивайло Калфин Меглена Кунева 

Кандидат, издигнат от 

определена партия 

3 т. 2 т. 0т.  

Личности качества: 

1) Висока степен на 

2 т. 

 

3 т. 

 

3 т. 
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интелигентност и 

ерудиция; 

2) Принципност  

3) Комуникативност  

4) Безупречен морал  

 

 

2 т. 

3 т. 

2 т. 

 

 

2 т. 

2 т. 

2 т. 

 

 

1 т. 

3 т. 

2 т. 

Професионални 

качества: 

1) Стратегическо 

мислене  

2) Безкомпромисност и 

принципност при 

отстояването на 

обществените и 

националните 

интереси 

3) Доказани 

професионални 

качества 

4) Да владее минимум 

един чужд език.  

 

 

2 т. 

 

 

2 т. 

 

 

 

 

3 т. 

 

 

3 т. 

 

 

2 т. 

 

 

2 т. 

 

 

 

 

2 т. 

 

 

3 т. 

 

 

2 т. 

 

 

2 т. 

 

 

 

 

2 т. 

 

 

3 т. 

 

Политически качества: 

1) Да отстоява 

определени идеи, 

ценности, идеологии, 

програми.  

2) Да притежава 

реформаторски 

качества, лидерски 

умения. 

3) Да показва умения за 

ползване потенциала 

на нацията.  

4) Да проявява 

лоялност, почтеност 

и коректност към 

политическата сила, 

която го подкрепя.  

 

2 т. 

 

 

 

2 т. 

 

 

 

1 т. 

 

 

3 т. 

 

2 т. 

 

 

 

3 т. 

 

 

 

1 т. 

 

 

3 т. 

 

2 т. 

 

 

 

3 т. 

 

 

 

1 т. 

 

 

1 т.  

Социални качества: 

1) Да има висок и 

признат обществен 

престиж и личностен 

авторитет.  

2) Да е некорумпиран и 

необвързан със 

съмнителни бизнес 

 

2 т. 

 

 

 

 

2 т. 

 

 

2 т. 

 

 

 

 

2 т. 

 

 

3 т. 

 

 

 

 

2 т. 
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среди и финансови 

кръгове.  

3) Да притежава висока 

гражданска 

отговорност 

4) Да има чисто минало 

 

 

2 т. 

 

 

3 т. 

 

 

2 т. 

 

 

2 т. 

 

 

3 т. 

 

 

2 т. 

 

При сумиране на резултата се получава класирането от деня на вота – на първо 

място е Росен Плевнелиев с 39 т., на второ Ивайло Калфин с 37 т.,  а на трето 

Меглена Кунева с 35 т. Т.е. хипотеза 2 е потвърдена. Въпреки че оценката може 

да е до някъде субективна, тя очертава  представите на хората за идеалния 

кандидат за президент и доколко претендентите се вписват в тях. Оказва се, че 

политическата принадлежност, последователност, лоялност и коректност са 

ценени качества от анкетираните и въпреки че профилите на тримата основни 

кандидати силно се доближават, това е един от препъни камъните за Меглена 

Кунева, която предпочете да се яви като независим кандидат.  

Задълбочен анализ е проведен също върху конструирането на медийния образ 

на кандидатите. Основният извод е, че успех жънат силно драматизираните 

медийни истории. Биографията на Плевнелиев, тиражирана в медиите има 

всички елементи на драмата – бедата, героят, вълшебното средство, 

щастливият край. Тя е лесносмилаема и с познат сценарий – от сериалите и от 

българските народни приказки. 

Отчетена е и тенденция на приближаване на политиците към избирателите. При 

това тя се реализира не само на полето на лайфстайл изданията. Социалните 

медии също имат своя принос към развенчаването ореола на политиците като 

отдадени единствено на идеите си чиновници и представянето им в по-

интересна и човешка светлина. 

 

Трета глава: Ролята на протестите при Избори 2013/ 2014 г.  

 

Третата глава на дисертацията е в обем от 111 стр. и е конструирана в четири 

подглави: В началото бе… протестът; Политическата, икономическа и социална 

картина в навечерието на парламентарните избори 2013; Политическата 

кампания на парламентарни избори 2013; Епилог.  

Основният фокус в тази част на труда е насочен върху механизмите, начините 

на организация, каналите за комуникация и посланията на протестите и тяхното 

отражение в предизборната кампания през 2013 г.  

В първата подглава са разгледани протестите като социален феномен и форма 

на гражданска позиция, разисква се въпросът за лидерството и се проследяват 
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хронологично протестите, обхванали света в последните години - "Арабската 

пролет", "Окупирай Wall street", протестите в Европа против икономиите (Anti-

austerity), за да се стигне до вълната на недоволство, която заля България в 

началото и в средата на 2013 г.   

Анализират се причините за възникване на недоволството, начините и 

средствата за мобилизация, ролята на социалните медии, лозунгите на 

протеста, развитието и ефектите от него.    

Основните изводи са следните: 

 Във високотехнологичното настояще, предлагащо бързоразвиващи се 

онлайн платформи за споделяне и интерактивна комуникация и в условията 

на разширяваща се глобализация, е въпрос на време социалното 

недоволство в която и да е сфера от обществения живот да се превърне в 

организиран бунт. 

 Социалните медии изиграват значителна роля за организацията и 

мобилизацията на протестите.  

o Социалните медии играят ключова роля при мобилизирането на 

хората за протест – от една страна те показват примера на света и 

какво може да се случи, когато хората протестират, а от друга – 

показват собствената реалност без цензура и украса; 

o Социалните медии допринасят и за организацията на протестите – те 

бързо превръщат гласа на един в глас на хиляди, спомагат за 

канализиране на недоволството и превръщането му в организиран 

бунт; 

 Масовите протести в цял свят зададоха нов, по-демократичен модел на 

комуникация – вместо от един към много, общуване от вида много към 

много. 

 Въпреки очевидната роля на социалните медии, те не са гарант за успеха на 

даден протест. Колкото и да е добър един продукт онлайн, резултатите 

идват, ако той е изпълнен със съдържание и офлайн, или иначе казано, 

важни са хората. Социалните медии могат да са катализатор на протестите, 

но истинският им мотор са хората. 

 Дневният ред на обществото все по-интензивно ще присъства в 

политическия арсенал от аргументи. 

 Социалните медии и интернет пространството, доказвайки потенциала си 

като мощен инструмент за убеждаване, ще бъдат все по-интензивно 

използвани от всички участници в комуникацията.  

 

Отвъд границите на отделните държави и конкретните искания на различните 

протести може да се проследи един силен обединяващ мотив – случва се нещо 

ново, налага се нов начин на общуване между управлявани и управляващи, 

хоризонтален, по-демократичен, по-бърз. И социалните медии имат сериозен 
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принос за това – те позволяват гласът на един за броени часове да се превърне 

в глас на милиони, да наложат своите проблеми на дневен ред и да принудят 

политиците да се съобразяват. Гласът на хората все повече ще влиза в 

политическата реторика, образите и посланията на протеста – в политическата 

комуникация. 

 

Втората подглава очертава политическата, икономическа и социална картина у 

нас в навечерието на парламентарните избори през 2013 г. Специално внимание 

е отделено на безработицата, влошените икономически показатели, корупцията, 

демографията, недоверието в институциите и в партиите. Основните изводи са 

следните: 

 

 Протестите от началото на 2013 г. бяха породени най-вече заради тежката 

ситуация на хората, над 90% от тях застанаха зад икономически искания; 

 На второ място се подреждат политическите мотиви – обществото се обяви 

против цялата политическа класа и всички, управлявали през последните 23 

години; 

 Протестиращите поискаха да ги представляват нови лица;  

 Голяма част от хората са разочаровани и се колебаят дали и за кого да 

гласуват; 

 Обществото заяви, че иска да присъства активно в процесите на взимане на 

решения; 

 Наблюдава се сериозен спад на доверието към традиционните медии и 

повишен интерес към алтернативните източници на информация; 

 Социалните мрежи се превърнаха в средство за организация, пропаганда и 

обмен на информация; 

 Като следствие от последните две точки се появиха нови лидери на мнение – 

блогъри и активни потребители на социалните мрежи; 

 Протестите преминаха под силно патриотична тоналност и осезаема 

антиевропейска реторика; 

 Ключовата дума на зимните протести бе „България”.  

 

Това са част от отправните точки, които ще послужат за анализ доколко 

протестите са повлияли на политическата кампания за парламентарните избори 

2013 г.  

 

Третата подглава трактува предизборната кампания през 2013 г. от гледна точка 

на специфичните й особености и проследява влиянието на протестите в 

посланията, политическото говорене и поведение. 
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Политическите послания и слогани на Парламентарни избори 2014 са разделени 

в няколко категории: 

 

Пряко повлияни от духа на протестите: 

 

Да върнем България на хората (БСП) 

Да си върнем България (Атака) 

Излез от матрицата. Да сменим системата! (Модерна България) 

Срежи веригата (Средна европейска класа) 

Време е за възмездие! (ВМРО-БНД) 

Три стъпки за по-добра България (ДСБ) 

Време е за смелост и За силна икономика срещу бедността (ЕНП) 

 

С фокус върху собствената партия: 

 

Имаме воля! (ГЕРБ) 

С ДПС за свободна и сигурна България (ДПС) 

Ясно дясно (СДС) 

 

Слогани – заявка: 

 

Да на нормалността (България на гражданите) 

Винаги срещу корупцията (РЗС) 

Има различна политика (Зелените) 

Истината преди всичко (НФСБ) 

 

Слоганите от първата категория артикулират 1) патриотичните настроения на 

протестите, 2) желанието за промяна и възмездие, 3) икономическите искания на 

улицата и 4) стремежът към промяна, към смяна на системата. Те са пряко 

обърнати към избирателите и в най-голяма степен улавят духа и настроението 

на протестите.  

За да се установи до каква степен политическите слогани и политическата 

кампания изобщо улавят не само посланията на протеста, но и желанията на 

средностатистическия избирател, бе проведена анкета за ефективността на 

предизборната кампания през 2013 г. В нея участваха 142-ма респонденти на 

възраст между 18 и 80 години (сред които: между 18г. и 35 г. – 44%, от 36 г. до 55 

г. – 39%, над 56 г. – 17%), 86% от които са с висше образование.  

На въпрос за предпочитан слоган от кампания 2013, 20 процента от 

анкетираните отговарят, че нито един от политическите лозунги не им е 

въздействал. От одобрените слогани 38% попадат в категорията „Пряко 

повлияни от духа на протестите” (тези на БСП, ДСБ и Атака), 24% са за 

слоганите – заявка (Движение „България на гражданите”, Зелените и НФСБ) и 
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най-малък процент – 18 на сто – е одобрението за лозунгите с фокус върху 

собствената партия. 

 

Същият подход е приложен и към телевизионните предизборни клипове на 

основните партии, участващи на изборите. Образите и посланията в рекламите 

са разделени на: 

 

Политически клипове, директно повлияни от протестите: 

В тези видеа протестите присъстват като образ и основно послание. Такива бяха 

клиповете на ДСБ и Средна европейска класа. 

 

Политически клипове,  индиректно повлияни от протестите: 

В тези клипове са артикулирани основните теми на протестите и проблемите, 

извели хората на улицата. Това са рекламните клипове на „Коалиция за 

България”, РЗС и „България на гражданите”. 

 

Политически клипове, акцентиращи върху собствената партия: 

Тук виждаме предизборни видеа, които се аргументират основно на базата 

характеристики на собствената партия – визии, постижения, възможности. 

Типични примери за това бяха клиповете на ГЕРБ, СДС и ДПС.  

 

Политически клипове, залагащи на провокацията: 

Тук се търси ефекта на скандала и провокацията. На такава тактика заложиха от 

„Атака” и ВМРО-БНД. 

 

Посочените клипове бяха оценени от участниците в анкетата. На първо място 

трябва да се отбележи големият процент респонденти, които не са одобрили 

18% 

15% 

13% 
10% 

7% 

7% 
5% 

5% 

20% 

Предизборният слоган на коя партия 
беше най-въздействащ за вас? 
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БСП 
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ДБГ 

НФСБ 

Атака 

СДС 



28 
 

нито един от предизборните клипове – 54 на сто. От останалите клипове се 

вижда ясно, че най-харесван е клипът, характеризиран като директно повлиян от 

протестите – този на ДСБ (19%). По одобрение следват клиповете, индиректно 

повлияни от посланията на демонстрантите – тези на БСП и Движение „България 

на гражданите” с общ сбор от 17% положителни оценки. На последно място се 

нареждат предизборните видеа, фокусирани тяснопартийно – тези на ГЕРБ и 

СДС (10% одобрение).   

  

Проведената анкета, без да претендира за представителност, щрихира една 

тенденция в предизборната комуникация. Хората искат да виждат себе си и 

своите желания в политическите послания и клипове, в политическата 

комуникация въобще. Искат да видят, че политиците могат да погледнат през 

очите на избирателите. Това налага един различен вид комуникация между 

управляващи и управлявани – по-демократична, по-отворена и интерактивна.  

Редица характеристики на протестите намират пряко отражение в кампанията – 

силният патриотизъм и анти-европейската реторика, исканията за нови лица в 

политиката и гражданска квота, предпочитаният от протестиращите канал за 

комуникация – фейсбук се превърна и в любима платформа за агитация на 

политиците.  

Любопитно е да се проследи по какъв начин се отразява това на изборните 

резултати. От четирите партии, които прескочиха четирипроцентовата бариера 

единствената, която е спечелила повече гласове, отколкото през 2009 г., е БСП, 

която е вдигнала рейтинга си с близо 10%. Причините за това са комплексни. От 

една страна тя се явява като единствена потенциална алтернатива на ГЕРБ, 

която бе свалена от власт след поредица от протести и социалистите добре 

артикулират тези послания в кампанията си.  

19% 
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8% 

8% 

2% 

54% 

Предизборният клип на коя партия ви 
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Забележителен е успехът на „Атака” на тези избори. Редица анализатори 

изтъкват, че те не просто спечелиха 7.3%, а по същество извлякоха изгода от 

недоволството (по Би Би Си) и инкасираха нещастието в своя полза (по 

Ройтерс). Стига вотът да не се беше разпръснал сред нейните подобия, „Атака" 

можеше да осребри гнева далеч по-внушително. Основната причина да се 

обърне по-сериозно внимание на кампанията на „Атака” бе да се покаже 

корелацията между използването на протестната реторика и изборния резултат. 

Обвързването на една политическа кампания с лозунгите, образите и символите 

на протеста успя да донесе на авторите й желания успех. 

Нещо, което не успяха да направят ДСБ, „България на гражданите” и СДС 

въпреки активните си кампании. Тук основна роля изигра липсата на 

консолидация и разпиляването на десния вот.  

Основните изводи, които могат да бъдат направени на база на получените 

данни, са следните: 

 През последните няколко години протестна вълна заля света. Хората все 

по-явно демонстрират силата си да налагат собствения си дневен ред. 

Случва се нещо ново, което промени завинаги комуникацията между 

управляващи и управлявани; 

 Протестите оказват пряко влияние върху съдържанието, структурата, вида 

и каналите на политическата комуникация и реклама. Политиците, които 

се идентифицират с протестите от 2013 г. и използват образи и послания, 

които кореспондират с тях, извличат голяма полза на изборите; 

 Най-харесваните клипове и послания са тези, които са пряко повлияни и 

вдъхновени от протестите; 

 Полза извлякоха партиите, които се идентифицираха с протестите, а 

загуби претърпяха тези, които останаха настрана; 

 Идентификацията с протестите обаче не е гаранция за успех на изборите; 

 Социалните медии навсякъде по света изиграват решаваща роля, най-

вече в скоростта на организиране на протестите, но и в тяхното 

популяризиране; 

 Социалните медии в световен мащаб стават платформа за споделяне на 

опит и инструмент на глобализация; 

 Наблюдава се възход на социалните медии като алтернатива на често 

доминираните от цензура традиционни източници на информация; 

 В България 2013 е годината на протестиращия избирател, обявил се 

против целия политически елит и схемата на управление на страната; 

 Парламентарните избори 2013 се реализират в условията на 

задълбочаващата се икономическа и социална криза и срив на доверието 

към почти всички държавни институции; 
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 Протестите в България се обявяват за гражданско участие и нови лица в 

политиката. Тези послания до голяма степен определят тона на 

политическия диалог с избирателя; 

 Като следствие от падението на политическото и възхода на 

гражданското, социалните медии (една от най-гражданските платформи) 

стават терен на предизборна агитация; 

 Патриотичната тоналност на зимните протести оставя сериозен отпечатък 

върху предизборните клипове и послания; 

 Предизборната кампания беше доминирана от скандали, нападки и 

компромати. Това отказа голяма част от гражданите да гласуват изобщо; 

 Динамичната обстановка в навечерието на изборите постави много хора 

пред труден избор за кого да гласуват. Toзи факт увеличи значително 

тежестта на предизборната кампания като средство за убеждаване; 

 Партиите фаворити в социалните медии останаха под чертата и 

политическото статукво се възпроизведе; 

 Това бързо доведе до нови протести. Лозунгът „Това не е протест, а 

процес”, очевидно ще се окаже точен.   

 

В края на третата глава на дисертацията се прави бърз преглед на изборите за 

Европейски парламент през 2014 г., които също са предшествани от 

няколкомесечни протести.  

 

Заключение: 

 

Ролята на политическата комуникация и реклама и приноса й към изборните 

резултати е проблем, който тепърва ще добива актуалност. Целта на 

дисертационният труд бе да се анализират в дълбочина комуникативните и 

семиотични аспекти на политическата реклама, да се определи ефекта й върху 

броя гласове, които даден кандидат получава, да се отграничи най-правилната 

стратегия. Една от основните задачи бе да се потърси мястото на избирателя в 

кампанията – дали кандидатите да го управляват отчитат неговите специфични 

характеристики, неговия социално-икономически и психологически профил, 

потребностите му, надеждите и страховете. На този въпрос не бе намерен 

еднозначен отговор. От една страна, посланията и рекламите, отразяващи най-

пряко избирателя спечелиха, но спечели и кандидатът, говорил най-малко за 

хората в изказванията си. Това ни насочва към няколко извода: политическата 

реторика има по-малка стойност в мотивационния процес на избирателя; 

изборите у нас са все още силно партизирани и мажоритарният елемент е по-

слаб; масите търсят силен и уверен в себе си лидер.   
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В търсенето на идеалния лидер – държавник втората хипотеза бе доказана 

еднозначно. Масите имат своите очаквания и стереотипи и изграждането на 

образ в унисон с тях носи добри резултати на изборите. Положителен принос 

има и идентификацията с протестите. На изборите през 2013 година се отличиха 

две важни зависимости: посланията и телевизионните реклами, вдъхновени от 

езика и образите на протестите, бяха определени като най-харесвани след 

проведена анкета; партиите и политиците, които припознаха исканията на 

протестиращите като своя кауза, постигнаха завиден резултат на изборите за 

разлика от онези, които останаха на страна. Важно е да се отбележи, че този 

извод важи с най-голяма сила за партиите, които са без твърда подкрепа.  

В процеса на анализ на темата се откроиха някои важни изводи за характера и 

динамиката на политическата комуникация и реклама. Те могат да бъдат 

обобщени така: 

 

Изводи: 

 

 Българското общество се характеризира до голяма степен с една широко 

разпространена гражданска безотговорност. Тя се изразява най-често в 

неадекватни искания и очаквания от държавата и върви ръка за ръка с 

гражданският цинизъм и намаляващият интерес към политиката. Тя може 

да бъде и по-меко назована като гражданска незрялост, защото наистина 

гражданското общество в България в истинския смисъл на думата, е доста 

младо и неопитно.  

 Наблюдава се и един особен национален парадокс – партиите обикновено 

идват на власт благодарение на масовата политическа активност, но 

остават на власт благодарение на политическата пасивност, която най-

често е в интерес на правителството. В България средно 15% от 

избирателите през всички периоди на многопартийна демокрация 

формират „българското блато”  – избиратели, които гласуват за 

правителството, за „хората на властта”, независимо от партийният им 

цвят.  

 Намаляващият интерес към политиката, който регистрират демоскопските 

изследвания пред последните години също има своето обяснение. 

Разочарованието от политиците и партиите, масовият спад в доверието 

към институциите, липсата на осезаема социална промяна, ниският 

капацитет на местното управление генерират отчуждаването на 

гражданите от политиката.  

 В тази ситуация предизборната кампания започва да оказва все по голямо 

влияние върху мотивацията за гласуване. При изборите през 2013 г., 1/3 
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от избирателите са били мотивирани от кампанията да гласуват за 

определена партия или да не гласуват изобщо.   

 Политическите кампании често преминават под знака на скандала. 

Невъзможността конкуренцията между партиите да се реализира чрез 

сблъсък на идеи и политики намира пряко отражение в изострянето на 

партийната конфронтация. Дебатът се реализира като словесна битка 

между лидерите на основните партии. Агресивната кампания обаче не 

винаги е печеливш избор. Атаките към опонентите се възприемат по-често 

като слабост.  

 Липсата на интерес към изборите провокира редица въпроси за мястото 

на избирателя в кампанията. Оказва се, че колкото по-плътно присъстват 

характеристиките, надеждите и страховете на гражданите в 

предизборната кампания, толкова по-голям успех има дадената партия.  

 Дневният ред на обществото все по-интензивно ще присъства в 

политическия арсенал от аргументи. 

 Наблюдава се тенденция на възход на гражданското и падение на 

политическото във всички сфери на политическата комуникация. Това 

обуславя и широкото използване на гражданските платформи от 

партийните лидери. 

 Започват да се търсят и нови форми на партийна комуникация – чрез 

социалните медии например. Социалните медии позволяват нов начин на 

политическа комуникация – хоризонтален, бърз, по-демократичен. 

 Докато на изборите през 2011 г. участието на кандидатите във Фейсбук и 

туитър е по-скоро кампанийно, то предизборните кампании през 2013 и 

2014 г. се водят особено активно в социалните платформи. 

 Одобрението в социалните медии обаче не се материализира пред 

урните. Въпреки че са одобряван от потребителите канал за политическа 

комуникация, те нямат пряк ефект върху изборните резултати. 

 Засилва се тенденцията на приближаване на политиците към 

избирателите. При това тя се реализира не само на полето на лайфстайл 

изданията. Социалните медии също имат своя принос към развенчаването 

ореола на политиците като отдадени единствено на идеите си чиновници и 

представянето им в по-интересна и човешка светлина. 

 Политическите лидери печелят повече подкрепа от партиите си. Личните 

им профили се използват изключително активно за политическа агитация, 

дистанцията избирател-избиран е максимално скъсена и по-лична от 

всякога. 

 Наблюдава се сериозен спад на доверието към традиционните медии и 

повишен интерес към алтернативните източници на информация. 
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 Появяват се нови лидери на мнение – блогърите и активните потребители 

на социалните медии, които се смятат за меродавен източник на 

информация.  

 Успех жънат силно драматизираните медийни истории. На изборите най-

добре се представят партии, към които медиите имат еднозначно 

отношение, без значение дали то е позитивно или негативно.  

 

 

 

 

Приноси на дисертационния труд: 

   

 Разработен е задълбочен и конкретен профил на българския избирател от 

гледна точка на неговите исторически, психологически, демографски и 

социално-икономически характеристики.  

 Проследена е връзката между поставянето на избирателя и неговите 

нужди в центъра на политическата комуникация и изборните резултати.  

 Идентифициран е профилът на идеалния лидер – държавник, включващ 

желаните характеристики и качества от българския избирател. Анализира 

се до каква степен изграждането на образ, сходен със стереотипния, 

влияе върху изборните резултати.  

 Проведено е комплексно изследване на механизмите на организация, 

каналите за общуване и основните послания и тяхното отражение в 

политическата комуникация и реклама в рамките на предизборната 

кампания.  

 

Публикации по темата: 

 

 “Протестите като социален феномен и форма на гражданска позиция. 

Ролята на социалните медии от Близкия изток и Северна Африка, през 

САЩ до България” – Годишник на СУ „Св. Климент Охридски” 

 „Избори 2011: Политическата реклама. Комуникативни и семиотични 

аспекти” – Сборник на ЮЗУ „Неофит Рилски” 

 „Интернет като средство за политическа комуникация” – Сборник 

конференция „Демокрацията срещу популизма”, Фондация за свободата 

„Фридрих Науман” 
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Summary: 

 

Political advertising. Communicative and semiotic aspects  

This PhD thesis examines communicative and semiotic aspects of political advertising 

in Bulgaria. The main focus is on the nature, role and purpose of political 

communication, the place of the voter in it and how it affects voting motivation, 

attitudes and stereotypes as regards politicians. It also takes into account the effect of 

political, economic and social protests that affected the elections in 2013 and 2014. 

This issue is topical and of great practical importance, especially in the context of a 

series of early elections, the crisis of confidence in political parties and the political 

system as a whole, the growing number of people unrepresented in parliament. In light 

of the declining voter turnout, low threshold of tolerance, readiness for new protests 

and at the same time the need for stability of the government for the sake of decision-

making, the role of communication between politicians and their voters is yet to gain 

relevance. 

This PhD thesis aims to depict the profile of the Bulgarian voter - psychological, 

demographic, socio-economic, historical driven and shaped by a number of external 

factors. It examines how and to what extent this profile affects political communication 

and advertising and how it affects election results. Another important profile identified 

in the thesis is "the perfect leader - statesman" - the stereotype of the politician desired 

and preferred by the masses. What determines this stereotype, how it originated and 

developed, to what extent it affects the election campaign. How candidates build their 

image and in what way they are close to voters' ideal.  

It also examines an emerging trend of correlation between the organization, 

communication channels and messages sent in the protests in 2013 and 2014 and the 

subsequent election campaigns.  

 


