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Техническа характеристика 

Структурата на дисертационния труд е прецизна, тя е съобразена с 

посоките и главните цели, които научното изследване си поставя. 

Дисертацията е в обем от  311 страници, от които 14 страници 

библиография. Текстът е  структуриран  в увод, три глави с общо 16 

подглави, заключение и изводи. Включва 2 приложения, съдържащи 

анкетните карти за изследването, 8 таблици, 10 графики  и 26 изображения. 

Изложението на текста е добре структурирано, изпълнени са стандартните 

изисквания, необходими  за представянето на едно научно изследване.  
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Информационно осигуряване. Библиография 

          Вероника Михайлова основава своя дисертационен труд на редица 

представителни за съответната научна област автори и текстове.  

Впечатлява много доброто познаване на научната литература, което 

особено добре се откроява в теоретичната първа глава. Прецизното 

структуриране на главата (с обем 81 страници, която включва 8 подглави) 

и изложението е не само изчерпателно, но и доказателство за високо ниво 

на научна компетентност. В библиографията са включени 196 заглавия на 

български и чуждестранни автори. 

 

Актуалност и значимост на разработвания проблем 

        Предложеният на вниманието ни дисертационен труд  е 

изключително актуален. Той  представя интересни  тези с практико-

приложна стойност. Данните от проведените анкети, илюстрирани 

допълнително с още емпиричен материал,  позволяват по един категоричен 

начин да се формулират изводи и да се правят обобщения. Ролята на 

политическата комуникация и реклама и огромното им значение в една 

предизборна кампания тепърва ще стават все по-актуални, което 

предпоставя и интереса на настоящи и бъдещи изследователи към 

проблема. Важно е да се отбележи, че Вероника Михайлова притежава 

добър професионален опит  - тя работи като пиар експерт; в периода 2010-

2013 г. е специалист в отдел „Връзки с обществеността” към централата на 

НДСВ и участва в планирането и реализация на предизборни и 

политически кампании, ПР събития и пресконференции, подготвя 

различни рекламни материали като брошури, листовки и др. Без съмнение 

всичко това оказва влияние върху нейната изследователска дейност и 

свързва директно научните й занимания с опита от практиката. 
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Аналитична характеристика на съдържанието.  Цел, обект, предмет, 

методология на изследването 

         Дисертационният труд си поставя за своя основна цел (формулирана 

прецизно чрез четири изследователски задачи) „да се анализират в 

дълбочина комуникативните и семиотични аспекти на политическата 

реклама, да се определи ефекта й върху броя гласове, които даден 

кандидат поучава, да се отграничи най-правилнана стратегия”.  Обект на 

изследване е същността на политическата комуникация, който се 

детайлизира в три предмета на проучване: 

 Мястото на избирателя като адресат на политическата 

комуникация; 

 Мястото на на политика като адресант на политическата 

комуникация; 

 Влияние на протестите върху политическата комуникация. 

Коректно са формулирани и трите работни хипотези, които авторката 

проверява чрез проведените изследвания. 

Периодът на изследване включва 4 години – от 2011 до 2014 г. Той 

включва: Президентските избори 2011 г; парламентарните избори 2013 г.; 

Европейските избори 2014 г., а също и един кратък преглед на 

предсрочните избори от 2014 г. 

       Методът на изследване обобщено може да се определи като 

интердисциплинарен. Той включва умело съчетаване на емпирични и 

теоретични изследвания – проведени са две анкети за определяне на 

нагласите на респондентите, анализирани са редица политически речи, 

декларации и интервюта на основните кандидати в различните избори, 

интересен е контент анализът на медийното съдържание, отнасящо се до 

конкретен кандидат или партия, използван е и методът на историческия 

преглед и обработка на статистическа информация. Тук специално искам 
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да отбележа умението на Вероника Михайлова да съчетава  различни 

методи към поставените си изследователски задачи и чрез тяхното 

прецизно адаптиране да провери по няколко различни начина своите 

работни хипотези, което от своя страна дава допълнителна тежест на 

заключителните изводи и обобщения. 

         Дисертационният труд без съмнение постига основните цели и 

научни задачи, които си поставя, а именно да се очертае профилът на 

българския избирател, който е психологически, демографски, социално-

икономически, исторически обусловен и мотивиран от множество външни 

фактори и да се дефинира как и доколко този образ от своя страна 

рефлектира върху политическата комуникация. Тук според мен трябва да 

търсим и основния принос на дисертационния труд, защото само на базата 

на ясно очертан профил на избирателя, който е тясно зависим от редица 

обстоятелства (авторката посочва как да търсим тези взаимовръзки за 

всяка конкретна ситуация), може да се изгради успешна рекламна 

стратегия. Специално искам да потбележа и че много добре е очертана 

корелацията между организацията, каналите на комуникация и посланията, 

които се регистрират  по време на протестите през 2013 и 2014 г. и 

последвалите ги предизборни кампании. 

Оценка на автореферата 

Рефератът е с обем 34 страници и отразява пълно и точно съдържанието на 

оригиналния труд.  

Приемам научните приноси, посочени от Вероника Михайлова, като 

специално бих искала да откроя два от тях: 

1. Успешно е разработен задълбочен и конкретен профил на българския 

избирател. Според мен е налице изграждането на матрица,  проверена в 

няколко различни предизборни кампании, която успешно може да се 
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прилага и в следващите кампании, само  с леко адаптиране към 

моментните социално-политически ситуации. 

2. Проведено е комплексно изследване на механизмите на организация, 

каналите за общуване и основните послания, както и тяхното отражение в 

политическата комуникация и реклама. Именно в  изследователската 

работа и провеждането на анкетите най-добре личи практическия 

професионален опит, който докторантката притежава. 

Препоръките ми към този дисертационен труд са той да бъде издаден, 

най-вече поради особената актуалност на емпиричното изследване и 

категоричните констатации, които то налага. Би било полезно настолно 

четиво за всеки бъдещ политик, пиар специалист и политически 

журналист, а също така и за всеки, който се интересува от  историята и 

анализите на прехода. 

Заключение 
 

        Като имам предвид научноизследователските качества на 

предложения текст  – научната компетентност на автора, отличното 

владеене на емпиричния материал, мащаба на изследването – и като 

период, и като обхват на анализ, убедено предлагам на уважаемото научно 

жури да присъди на докторантката  Вероника Тихомирова Михайлова 

образователната и научна степен „доктор” за представената дисертация  

на тема: „Политическата реклама. Комуникативни и семиотични 

аспекти”. 

 

 

  
 

София, 16 март 2015 г.                            Подпис: 
                                                                     

                                                                                /проф. д-р Тотка Монова/ 


