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Предоставената ми за становище дисертация съдържа увод, 

изложение в три глави, заключение и изводи, библиография със 196 

заглавия на кирилица и латиница и две приложения, включва 8 таблици, 10 

графики и 26 изображения - с общ обем 311 страници.  

Съвременната политическа обстановка в България обуславя 

актуалността на това изследване, в което с мултидисциплинарен подход  - 

с изследване на психологически, социално-икономически и поведенчески 

данни и теории, със семиотични подходи и емпирични изследвания  се 

разглежда комуникацията между избиратели и политици. Актуалността на 

дисертационната тема тепърва ще расте, защото е осезаемо публичното 

недоверие към политическата система като цяло, на лице е ниска 

избирателна активност, очевиден е ниския праг на търпимост към 

политическите решения и изяви и към политиците като цяло. Ясно са 

очертани целта, задачите и методиката на изследването.  

Дисертацията е със структура, която обезпечава яснота в развитието 

на задачите и трите работни хипотези и води към точно формулирани 

приноси в областта на обществените комуникации и информационни 

науки.  

В първа глава докторантката разглежда изчерпателно и задълбочено 

същността, видовете и целите на политическата реклама, като акцентира на 
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психологическия, демографския, социално-икономически профил на 

българския избирател, исторически обусловен и мотивиран от редица 

външни фактори. От гледна точка на основните теории за маркетинг 

микса, комуникацията и сегментирането авторката прави задълбочен и 

конкретен анализ на неговия профил, внушавайки, че с неговите постоянно 

растящи очаквания трябва да се съобразяват всички политици. 

Тук подробно са представени и адресантите на политическата 

реклама, както и специалистите по политически технологии и 

комуникация. Коректно са разгледани  различните медии като канали за 

въздействие върху избирателите и зависимостта им от рекламодателите и 

медия агенциите в период на политически кампании.  

Детайлно и аргументирано докторантката отбелязва 

характеристиките (предимства и недостатъци, смислови и функционални 

разлики) от комуникационна гледна точка на всеки от каналите за 

осъществяване на политическата реклама: печатните медии, 

радиорекламата, телевизионните реклами, интернет, блогове, социални 

мрежи, партийни сайтове, спам и вирусен маркетинг, брой стиснати ръце, 

политическата реклама навън, политическият афиш, политическия слогън, 

политически билборд, транспортната реклама, амбиент медията.  

През принципите на визуалната семиотика докторантката дефинира 

ефекта върху избирателите от съчетаването на система от знаци и символи, 

на различни кодове (фотографски, цветови, морфологични, езикови)  и 

така обяснява механизмът на ангажирането им в един образен и 

символичен процес. Като дава различни конкретни, взети от практиката 

примери, Михайлова показва, че освен конструирането на смисъл, тези 

кодове улесняват семантичното равнище на асоциация при възприятието 

на избирателите.  

Отчитат се модерните ресурси на рекламата и комуникационния 

дизайн с техните специфични постижения и интеграционни особености. 

Авторката отбелязва, че тяхното неглижиране води до липса на актуалност 

и проблемност в комуникацията.  

Съдържанието и анализите във втората глава очертават отношението 

на българския избирател към властта чрез предизборната кампания  за 

президентски избори в 2011г. Проведената анкета сред 231 респонденти 

изяснява кои са най-важните качества и отличителни характеристики, 
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които идеалният кандидат за президент трябва да притежава. Анализът  на 

изграждането на медийния образ на кандидат-президентите сочи, че силно 

драматизираните медийни истории са печеливши - бедата, героят, 

вълшебното средство, щастливия край са елементите на познат и очевидно 

предпочитан сценарий. 

Третата глава представлява интерес с изводите си за ролята на 

протестите при изборите 2013/2014 г. Новата ситуация налага нов по-бърз 

и по-демократичен начин на комуникация между управлявани и 

управляващи. И тази глава прави впечатление с обема си (111 страници) и 

задълбоченото си изследване на промените в комуникацията между 

управляващи и управлявани. 

Общото ми впечатление е, че дисертацията  изследва в дълбочина 

комуникативните и семиотични аспекти на политическата реклама с цел да 

се определи ефекта й за изборните резултати. Очевидна е способността на 

докторантката да оформи и изложи резултатите от научното си изследване 

разбираемо, логично и прецизно. 

Подкрепям изведените от авторката научни приноси на 

изследването, конкретно и точно формулирани, отговарящи на резултатите 

от цялостното изследване. 

 Представеният автореферат в обем от 34 страници, по форма и 

съдържание напълно съответства на дисертационния текст и на 

изискванията.  

Нямам забележки или въпроси към докторантката. 

В заключение: Дисертационният труд на Вероника Тихомирова Михайлова 

„Политическата реклама. Комуникативни и семиотични аспекти“ е 

собствена разработка  с оригинални  научно-приложни приноси.  

 

Това е  причината напълно убедено да препоръчам на уважаемите 

членове на Научното жури да присъдят на докторантката образователната 

и научна степен „доктор“ . 

 

 

9 март  2015 г.                                                        доц. д-р Светла Христова 

 

 


