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Със Заповед № 38-81 от 3.02.2010 г. на Ректора на Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“ съм определен за член на Научно жури, а 

на неговото първо заседание – за рецензент на дисертационния труд на 

докторант Вероника Тихомирова Михайлова. В изпълнение на горното 

представям следните констатации и заключения, като се старя в основни линии 

да спазвам препоръчителната структура за рецензия на Софийски университет 

„Св. Климент Охридски“.  

Същевременно трябва да отбележа, че съм улеснен с рецензията си по 

причината че бях рецензент на вътрешната защита в Катедрата и участвах в 

обсъждането на плюсовете и минусите на дисертацията. Така че трудът на 

Вероника Михайлова не ми е непознат. 

І. Общо представяне 

1. Изходен пункт за рецензията са представените:  

1. Дисертационен труд „Политическата реклама. Комуникативни и 

семиотични аспекти” в обем от 311 страници. Включва също 8 таблици, 10 

графики и 26 изображения. Списъкът на литературните източници съдържа 196 

заглавия на български и чуждестранни автори. 

2. Автореферат в обем на 33 страници. В края са отбелязани както 

търсените приноси, така и публикациите във връзка с дисертацията. 
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2. Отговор на формалните изисквания 

Докторантът е представил всички материали, които са формално 

изискуеми. Намирам, че даже да се отчетат единствено обемът и съдържането 

на дисертационния труд, то той достатъчно точно позволява да се оцени от 

различни гледни точки научното творчеството на автора Вероника Михайлова, 

както и да се формулира предложение за решение. 

Основното внимание, разбира се, при оценката е по отношение на 

представения дисертационен труд, въпреки че останалите публикации имат 

пряко отношение и са отражение на много от идеите, развити по-широко и по-

задълбочено в него. 

ІІ. Основни изводи по формата и съдържанието на 

дисертационния труд 

1. Заглавието на дисертацията – „Политическата реклама. 

Комуникативни и семиотични аспекти” отговоря напълно на съдържанието. На 

някои места (в ограничен обем) текстът излиза извън рамките на заглавието, но 

в полза на доказателствата и косвената аргументация. 

2. Темата на изследването е дисертабилна, актуална и значима. От една 

страна, политическият пазар е силно зависим от нуждите, потребностите и 

желанията на реалните и потенциалните (ако са дефинирани – целеви) групи от 

избиратели, което предполага системни и задълбочени предварителни 

маркетингови проучвания. От друга страна, свитата част на маркетинговата 

„фуния“, чрез която се връщат наопаки към целевите групи адекватните на 

техните коренни нужди, потребности и желания синтезирани послания, 

несъмнено въздейства и чрез инструментариума на политическите 

маркетингови комуникации, в частност – на рекламата. По този начин 

рекламната дейност намира широко поле за изява в политическото сервиране 

на адекватни творчески обработени послания. От трета страна, конкуриращите 

се политически субекти (коалиции, партии и личности) много често намират 

маркетингови решения не като търсят начини за адекватни на нуждите на 

целевите си групи социално-икономически политики (повечето от 

политическите субекти нямат нито капацитет, нито познания, нито какъвто и да 

е потенциал за такива дела), а като изстрелват черни информационни и 
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манипулационни стрели към своите опоненти. Именно този неестествен микс от 

„демократични“ „информационни“ практики, комбинирани с „недемократични“ 

манипулации и откровени лъжи, за които няма обичайни гаранционни карти за 

достоверност, изострят още повече интереса към политическата реклама във 

всичките й аспекти. Включително и от позициите на хищните политически 

манипулатори. 

Проблематиката е изключително сложна по причината че изисква 

интердисциплинарен подход. Концептуализирането на модел за оценка на 

политическата реклама, операционализирането на модела за провеждане на 

емпирично изследване и провеждането на самото изследване се изграждат 

върху теории, доказателства и хипотези от различни науки, в това число 

философия, социология, социална и индивидуална психология, антропология, 

маркетинг, икономика, статистика, организационно поведение, интелектуална 

собственост. 

Именно по горните причини твърдя че темата е все още неизхабена, 

изключително оригинална и достатъчно актуална. Може би затова авторката 

справедливо отбелязва че „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“. 

3. Целта на изследването е амбициозна: „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 се свързва пряко с 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. Специфичната цел 

определя както обхвата на изследването, така и методиката. Както се вижда, 
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базата е достатъчно широка и интересна, дава възможности за творчество и 

дискусии в теоретична дълбочина и извеждане на модерни управленски 

решения. 

4. Обект на дисертационния труд е същността на политическата 

комуникация като съвкупност от предизборна кампания, основни послания, 

политическо говорене, изграждане на медиен образ, поведение и стратегия на 

кандидатите; а предмети на изследването: 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”. 

Описани са най-коректно ограничителните рамки, в които се 

осъществява научното изследване. Основното ограничение на дисертационния 

труд е в обхвата на изследването. Възприетите ограничения в изследването не 

го лишават от теоретичен и емпиричен смисъл и представляват „благодатно 

поле“ за бъдещи изследвания и доразвиване на инструментариума и 

методиката за изследване на избраната проблематика. 

5. Хипотезите на дисертацията са: „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; обратно казано – 

диференциране на целевия пазар от другите такива; 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. Политиците, които се идентифицират с протестите от 
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2013 и 2014 г. и използват образи и послания, които кореспондират с тях, ще 

извлекат най-голяма полза на изборите.”. За тяхното доказателство се търсят 

аргументи в целия труд. 

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. 

6. В структурно отношение дисертацията е изградена стройно и 

логично. Използвана е класическата тризвенна структура. Според мен тя 

(структурата), балансът между частите и най-вече тяхното съдържание 

представят в приятна светлина докторант Вероника Михайлова като 

изследовател и понятно изразяващ се перспективен колега. 

Глава първа, озаглавена „Политическата реклама – същност, видове, 

цели“ е опит да се проучат, обобщят и интегрират теоретични постановки 

относно природата на ефективността на този вид реклама. В нея се разглеждат 

последователно: 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. 

Глава втора е озаглавена „Президентски избори 2011. Профил на 

избирателя. Комуникативни стратегии на кандидата“, като е съставена от три 

параграфа с разгърната структура. В нея се излагат и подлагат на критична 

дисекция следните въпроси: 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. 

Глава трета носи наименованието: „Ролята на протестите при Избори 

2013/ 2014 г.“. Тя 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. 
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В заключението се съдържат синтези по доказаните хипотези, както и 

основните изводи на дисертационния труд (в автореферата също трябва да 

има заключение). Най-важните от тях са: „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; масите имат своите очаквания и стереотипи и 

изграждането на образ в унисон с тях носи добри резултати на изборите; 

българското общество се характеризира до голяма степен с една широко 

разпространена гражданска безотговорност, като 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; 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; тази интертност на избирателя е една от причините да се 

търсят нови форми на комуникация – чрез социалните медии например.  

Приемам структурата (логиката на изследване) за сполучлива, а 

поднесените оценки и изводи – точни и коректно (личностни) формулирани. 

7. Езикът е ясен и научен, дисертационният труд е богато гарниран с 

фигури, илюстрации и приложения. Четенето на дисертацията се улеснява от 

факта че докторантът понятно представя както анализираните или 

критикуваните чужди идеи, така и на много места собствените си виждания, 

изводи и заключения. 

8. Добросъвестно е изследвана класическа и модерна, наша и чужда 

научна литература, общо 196 броя. Като количество и качество ползваната 

литература е повече от достатъчна.  

9. Приемам търсените приноси, които са предложени от автора на 

дисертацията:  

9.1. Разработен е задълбочен и конкретен профил на българския 

избирател от гледна точка на неговите исторически, психологически, 

демографски и социално-икономически характеристики. 

9.2. Проследена е връзката между поставянето на избирателя и неговите 

нужди в центъра на политическата комуникация и изборните резултати. 
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9.3. 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. 

9.4. 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.  

10. Публикациите са категорична илюстрация на факта, по тази тема е 

работено продължително и отговорно, че значителна част от хипотезите и 

въпросите са предварително тествани на авторитетни форуми и чрез значими 

публикационни източници. 

Общото ми становище е: докторантът е разработил дисертация, която 

има ясно формулиран проблем, цел и задачи, предполагащи научно 

изследване; дисертацията е доказателство, че Вероника Михайлова познава 

научната литература и научните постижения в тази научна област, в основни 

линии е откроила нерешените или частично решените проблеми, 

систематизирала и осмислила е критично съществуващите тези и в повечето 

случаи е заела аргументирана позиция, правилно е интерпретирала 

резултатите от научното изследване, оформила ги е и ги е представила 

разбираемо и логично; публикувала е или е представила на конференции някои 

от най-важните резултати и изводи.  

Твърдя че и в този си вид дисертационният труд представя в много добра 

светлина както докторанта, така и научния му ръководител, а също и 

обучаващата Катедра. 

ІІІ. Препоръки и въпроси 

По принцип, към всеки дисертационен труд могат да се предявят 

претенции – по-големи или по-малки, да се зададат въпроси и да се направят 

препоръки за неговото усъвършенстване. С най-колегиално отношение правя 

само една техническа препоръка, отнасящи се до бъдещото творчество на 

докторантката: дисертациите имат „по-приемливи“ по-малки обеми по 

причината че изследват две-три работни хипотези; в бъдещата писмовна 

дейност успоредно с писалката трябва да бъде и ножицата. 
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Вероника Михайлова е изследвала тема, която е мултидисциплинарна. 

Радостното е че тя демонстрира висока степен на енциклопедичност, без да й 

липсва необходимата задълбоченост; че успешно комбинира резултати и 

изводи от различни научни територии. Същевременно материята, която се 

изследва, има съществени перспективи за обогатяване и даже за 

революционни промени.  

Първо, политическата реклама е елемент от маркетинговите и 

мениджърските комуникации на специфичен пазар, който се характеризира с 

голяма степен на беззащитност на „купувачите“ и с високо ниво на грозна 

манипулативност (и мошеничество) от страна на организирани политически 

търговци. Тук не действа Комисия за защита на потребителите, а 

„гаранционният срок“ влиза в сила след четири-пет години. Нарастващото 

отвращение (или по-благородно казано – „отчуждение“) на голяма част от 

„купувачите“ (над 50% от избирателите) от предлаганата на рафта на 

политическия пазар стока (коалиции, партии и личности с идеи) пряко корелира 

с масовото им неявяване на избори и недоверие в маркетинговите комуникации 

на барабанчиците на тези партии. С това се дискредитират не само изборите, 

но и качеството на политическите стоки, а и въобще се редуцира стойността на 

„демокрацията“. Въпросът е, при този четвъртвековен „преход“ дали 

политическата реклама има въобще съществен ефект при изборите? Колко от 

(и как точно) избирателите са повлияни (положително или отрицателно) от 

рекламата при „въвличане в покупка“ на определена политическа стока? И 

колко и как – от останалите средства за маркетингови комуникации? 

Второ, не би било редно да се свежда гражданската реакция само до 

неорганизирани или организирани протести. Още повече в България, където 

организираните политици често участват скрито или открито в протестите 

против политическия опонент. Или поне субсидират и насърчават по-ранното 

„събуждане“ на обществото. 50, 500, 5000 или десетки хиляди не са 

гражданското общество, а са фрагменти от една диференцирана съвкупност от 

разнопосочни интереси. Може би различните протести трябва да намерят 

собствена (отделна) интерпретация? Още повече че те имат само косвено 

отношение към политическата реклама. 
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Задавам тези въпроси не с очакванията да получа по време на защитата 

точни и подробни отговори, а най-вече да провокирам творческото мислене на 

докторанта при бъдещите му проучвания. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

Дисертационният труд е в завършен вид, отговаря на високите 

изисквания за съчетаване на теория, практически изследвания и произтичащи 

от това изводи. Предлагам на членовете на Научното жури да приемат труда 

като окончателен и творчески създаден, отразяващ постиженията на 

докторанта на това стъпало на научното му развитие.По тази причина давам 

своята категорична подкрепа: положителна оценка за дисертационенния 

труд за присъждане на образователната и научната степен „Доктор” в 

професионално направление 3.5. Обществени комуникации и 

информационни науки (Журналистика - Реклама) на докторант Вероника 

Тихомирова Михайлова. Аз ще изразя своята подкрепа с категоричното „Да!“. 

 

Изготвил рецензията: 

(проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев) 

вторник, 17 март 2015 г. 


