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Дисертационният труд е развит в обем 213 страници и е използвана актуална и 
значима българска и чуждестранна  литература по въпроса. Авторефератът представя 
коректно съдъражанието на труда. Структурата на дисертацията отговаря на 
развиваната тематична област.  Трудът поставя акцент върху планираните събития – 
специално събитие, медиясъбитие, събитие за медиите и псевдосъбитие. Важна 
отличителна черта на труда е, че в него не се разглеждат събития, произведени от 
самите медии – едно благоприятно ограничение, което предлага нов фокус на 
интереса. В детайли е разгледан феномена „псевдосъбитие”. 
 
Във втора глава колегата Филипов разглежда предпоставките за развитие на същността 
и основните аспекти на политическия пъблик рилейшънс – една нова тематична област, 
в която се проявява сблъсък на различни политически, идеологически, че дори и етно-
социални интереси. Представени са аналитично положителните и негативните 
пропагандни въздействия на политическия пъблик рилейшънс на общественото 
мнение. Докато в самото начало откривам точно дефиниране на проблемната област, 
тук в тази глава откривам перкусиите на незабавните обратни връзки между медии и 
обществено мнение.  
 
Третата глава на дисертационнния труд представя медийната среда, която, по думите 
на автора облагодетелства провеждането на протичащото псевдосъбитие и неговата 
ефективност. Тук мога да изразя свои несигурности относно релативния характер на 
ефективността на псевдосъбитието – социалният контекст се променя често много по-
динамично и непредказуемо от идеите на „социалното инженерство”. Свидетели сме 
на обратни ефекти, чието значение обогатява социалния контекст на медия 
планирането и отчитането на социалната ефективност. Тук бих казал, че това е едно 
царство на непредсказуемост и неочаквано ефекти. Важен критичен момент е, че 
авторът повдига въпроса за процеса на колонизиране на дневния ред на медиите и 
ролята на заинтересованите сили. Намирам изложението на тия важни процеси за 
коректно, но, за да не бъде така душно би трябвало да е съпровождено от освежаваща 
критика и самокритика. Владетелите на микрофона и камерата би трябвало да бъдат 
по-силно чувствителни, дори емпатични, когато се засягат дълбинни социални теми 
като неравностойното положение на жената; на нейната роля като стожер на семейния 
живот и възпитанието на бъдещите поколения – теми, които остават в страни от 
основните течения на публичния дебат.  
 
Четвъртата глава – представя резултати от емпирично изследване на псевдосъбитието 
като явление в политическия пъблик рилейшънс. Тук са разгледани гледните точки 
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предствени от различни аудитории – евристичен трамплин, който подчертава 
значението на социалната емпатия в съвместното дефиниране и разрешаване на 
проблема. Същото важи и за крайната оценка на ефективността, която за щастие не 
следва директно от намеренията на социалните инженери и идеолози. Ценното при 
този подход е, че пъблик рилейшънс дава възможност да се излезе извън рамките на 
протоколната комуникация – едно ефективно средство за преодоляване на 
комуникационните бариери, които политическите елити – съзнателно или интуитивно – 
издигат. Пъблик рилейшънс в случая е лекарство срещу самодоволното и 
самодостатъчно затваряне на елитите в техния лабиринт от цели, намерения и 
обещания. Паралелните реалности благодарение на пъблик рилейшънс и усилващото 
въздействие на масмедиите стават излишни. Авторът проявява евристичност при 
анализа на псевдосъбитието като комуникационен подход. Чрез псевдосъбития 
политическите архитекти превръщат своите намерения и желания в социални 
реалности, чиито резултати за щастие могат да имат обратни ефекти на желаните. Тук 
журналистиката и пъблик рилейшънс взаимно усилват своето социално въздействие 
като разчитат на разбиране и критично осмисляне на процесите от страна на масовата 
аудитория. Тя става съдружник-търсач на истини в лабиринта от схеми и намерения.  
 
Мисля, че авторът достатъчно убедително анализира явлението псевдосъбитие като 
социален феномен с голяма инструментална значимост.     
 
В рамките на дисертацията, ще повторя, не се анализират събитията произведени от 
самите медийни организации – някои от които имат непредсказуеми трагични 
последици както в случая с френското издание „Шарли Ебдо”.   
 
Обектът на изследването е „псевдосъбитието” с неговите комуникационни и имиджови 
проекции върху обществените нагласи. Ще припомня, че изследването обхваща 
псевдосъбития от болезнения период през последните четири години (2009-2013 г.). 
Смятам, че тази проблемна линия може да бъде развита и на предстоящите местни 
избори, на които ГЕРБ е решил да се яви самостоятелно. Смятам също, че при 
използването на различни форми на контент анализ, включително интервюта и анализ 
на случаи, авторът обогатява рамката на изследването с критически дискурсивен 
анализ – нещо за което, като научен консултант го поздравявам. Предлагам на автора 
да развие темата за критическия дискурсивен анализ по-подробно на самата защита, за 
да не остане между редовете на написаното и недоразбраното. В това отношение си 
позволявам да препоръчам на автора силен изказ – 
 един лек срещу академичната глухота. Един изказ, който би спечелил привърженици и 
последователи на идеята.  
 
Искам да подчертая още веднъж, че първата глава на дисертацията „Събитието като 
социален феномен” е ключова за разбирането на планираните и непланираните 
събития. Ще призная, че от този труд научих много за динамиката на псевдосъбитията 
и си позволявам да препоръчам при публикация на дисертацията като книга авторът да 
обърне специално внимание на устойчивите ефекти в социалната памет – като разказ, 
като интерпретация, като социален извод.  
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Ще отбележа самостойното мислене на дисертанта, който в някои случаи дори влиза в 
протоворечие с моето мнение и тъкмо за това го ценя – то обогатява.   
 
Приносите на дисертационния труд са коректно отразени – прагматичното начало за 
мое удовлетворение е водещо. На тази основа могат да бъдат идентифицирани 
различия в асоциалното поведение типично в различни области на страната – 
Благоевградска област, Бургаска област, Варненска област и Видинска област.  Но това 
е една тематика, която чака да бъде разработена след успешно открехнатата 
академична врата.  
  
Накратко, удовлетворен съм от евристичността при определяне на проблемната 
област, подходите при нейното разрешаване и оценката на резултатите.  
 
Предлагам на уважаемото жури да присъди на Милен Филипов образователна и 
научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации 
и информационни науки (Журналистика – Връзки с обществеността) и пожелавам на 
автора, дори настойчиво му препоръчвам своевременно след защитата да пристъпи 
към публикацията на този значим текст.  
                
 

Научен консултант: _____________ 
(проф. д-р Тодор Петев)  
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