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СТАНОВИЩЕ 
по дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” 

на Никола Любомиров Вангелов,  

докторант по направление Обществени комуникации и информационни науки 

(Журналистика – Семиотика на рекламата) 

с научен ръководител проф. дфн  Христо Кафтанджиев  

 

Тема на дисертацията: „Маркетингови общувания в социалните мрежи – 

комуникативни и семиотични аспекти“ 
 

 

 Представеният за защита дисертационен труд от докторант Никола Вангелов, 

свързан с ролята на маркетинговите общувания в социалните мрежи, представлява научно 

изследване, както в теоретичен, така и в емпиричен и практически план. Темата може да се 

определи като актуална най-малко в два аспекта. От една страна, с развитието на новите 

комуникативни технологии – социални мрежи и най-общо Интернет, се предоставиха 

възможности за появата и прилагането на специфични маркетингови и рекламни 

стратегии, които изискват бързина и особена креативност. От друга страна, бързото 

развитие на пазара, отправя сериозни предизвикателства към маркетинговите специалисти, 

които освен класическите техники, е необходимо да владеят и т.нар. дигитални 

възможности за влияние на пазара. Като млад човек, докторантът се фокусира върху 

използване на възможностите в онлайн пространството за изучаване на маркетинговите 

общувания и по-специално – комуникативния и семиотичния им аспект.  

Дисертацията е структурирана класически в три основни глави, придружени с увод, 

заключение, библиография и приложение. Текстът е с обем 284 нестандартни страници без 

приложението. Библиографията обхваща 163 източника, на кирилица – 50 (български и 

руски), на латиница – английски език, 113, и 16 Интернет позовавания. Тъй като 

докторантът владее отлично английски език, а също така и според характера на темата, 

разбираемо, по-големият брой източници да са този език.  

Още в увода, както е според изискванията,  много добре е формулирана тезата на 

изследователския интерес, а именно, че дигиталните маркетингови комуникации, оказват 

съществено влияние върху поведението на потребителите и желанието им да извършат 

покупка (с.8 от дисертацията). 

Логично, структурирането на дисертационния труд обхваща ключовите понятия, 

заложени в темата на дисертацията. Така първата глава е посветена на спецификата на 
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социалните мрежи, където освен очакваният анализ на най-популярните от тях (Facebook; 

LinkedIn, Google+). Много добро впечатление прави обособяването на параграфи, 

засягащи както преимуществата, така и недостатъците на онлайн проучванията. Друг 

силен момент за мен в първа глава е последният параграф – 1.5 „Социалните мрежи и 

събирането на информация“, който прави отлична връзка със следващата глава на 

дисертацията. 

Като специалист в областта на комуникациите, за мен втора глава „Дигитални 

маркетингови комуникации – комуникативни аспекти“, представлява особен интерес. 

Сполучливо са анализирани и характеризирани социалните медии. Докторантът разглежда 

и влиянието на социалните мрежи върху комуникацията на организациите, както и 

факторите за адаптиране към спецификата на аудиторията. Нестандартна и интересна част 

е и интерпретацията за възможностите на приказките и вълшебството като възможност за 

бягство от действителността и едновременно с това – възможност за имплицитно влияние 

върху аудиторията. Логично, на детайлна интерпретация са подложени социалните медии, 

различните видове сайтове и разнообразни интернет канали като в крайна сметка се стига 

до извода, че те оказват натиск върху организациите все по-често да съобразят 

използването на различни стратегии, за да стигнат по-успешно до интересуващите ги 

сегменти от аудиторията. Отлично впечатление прави представянето на различни 

маркетингови комуникации като директен маркетинг (с. 137) с пример ИКЕА; 

мърчандайзингови комуникации (с. 141) с промоция на марка бира Budweiser;  

интегрирани маркетингови комуникации (с.147) – анализ на възможностите на социалните 

мрежи в този аспект. 

В трета глава маркетинговите стратегии са специфизирани в областта на туризма. 

От дефиниране и характеристика на туризма, изложението преминава към изясняване на 

немалкото и разнородни дейности, свързани с туризма в зависимост от различията в 

туристическите обекти и видовете туризъм. От семиотична гледна точка са анализирани 

разнообразните дигитални маркетингови комуникации, използвани в туризма, както и 

ролята на социалните мрежи по време на протест. Безспорно, един от приносите на 

докторант Вангелов в тази глава е създаденият от него, както той го нарича – авторски 

камършъл, който да представи София за ограничено време (5 – 7 мин.) пред туристически 

оператори и агенции (от с. 220). По този начин докторант Вангелов показва, че освен да 
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анализира и интерпретира примери от българския и чуждестранния опит, е формирал и 

практическо умение сам да изготвя дигитални представяния, промотиращи туристически 

обекти, в случая, става въпрос за представянето на София като туристическа дестинация. 

Не са пропуснати и възможностите на новите мобилни телефони с пряк достъп до 

интернет и с приложения, чрез които могат да използват различни услуги, както и 

специализираните електронни ръчни часовници, които се опитват да догонят 

възможностите на клетъчните телефони.  

Вторият сериозен за мен принос на докторант Вангелов, с който завършва трета 

глава е емпиричното изследване на нагласата на туристите относно дигиталните 

туристически услуги на ОП „Туризъм“ София, проведено в периода май – септември, 2015 

г. с участието на 410 изследвани лица – български и чуждестранни туристи. Въпросите са 

добре формулирани, както и закритите им отговори. Интерпретацията е много сполучлива 

– адекватна на данните, нито свръх интерпретация, нито пропуски в интерпретацията. 

Искам да обърна внимание на един интересен резултат: Въпреки 100 % използване на 

дигиталните медии за получаване на туристическа информация (резултати от отговорите 

на въпрос 1, с.250), от отговорите на въпрос 7 „Откъде научихте за туристическа 

дестинация София?“, най висок процент от респондентите отговарят с отговор „а) от 

приятелския кръг – 38 %“, и ако го съчетаем с 12-те %  отговорили с отговор „б) от 

семейството“, то половината от запитаните в проучването (50 %) научават от близките си 

хора за определена дестинация. Чак тогава идва ред на Google search  с 35 %.  

Най-същественото за мен в заключението на дисертационния труд е, че освен 

обобщението и конкретните изводи, се прави и препратка към изложената в увода теза, 

която се доказва от анализите в изложението.  

Като имам предвид, че степента, за която кандидатства докторантът, която освен 

научна е и образователна, си позволявам да отбележа някои несполуки, повечето от които 

се отнасят до технически стандарти за представяне на дисертация, но затрудняващи 

работата по преценка на труда в електронния му вариант:  

1. Съдържание на дисертацията без номерация на страниците е неприемливо, тъй 

като непрекъснато е необходимо да се търси в текста коя глава или параграф 

къде започват. 

2. Неспазването на големината на буквите в текста, води до погрешно възприемане  

обема както на реферата, така и на дисертацията. Като се използва 



 

4 

 

възможността за стандартизиране на страниците, която дава компютъра, се 

установява, че рефератът и от предложените 49 с. (14 pt), е в същност 35, което 

отговаря и на стандарта, както и дисертацията е около 210 стандартни страници, 

а не 288 – отново отговаряща на изискванията. Смятам, че е по-лесно 

докторантът да спазва стандартите, отколкото рецензентите да преформатират 

текста или да броят знаците. Новите редове в текста са по английския стандарт, 

а не по българския – навътре (както това се прави с бутон „Тab”). 

3. В библиографията, част от източниците са изписани според изискванията – след 

фамилното, изцяло изписване на собственото име, други – са със съкращение на 

собственото име. Добре разпределени, първо на кирилица, после на латиница и 

накрая в третата секция с интернет източниците, при нито един от тях не е 

посочена дата на последен прочит. 

4. В автореферата отново е представено съдържание без страници. Принципно 

приемам приносните моменти, очертани от докторант Вангелов, но не и твърде 

претенциозната формулировка на приноси 1. и 2. Като „първо изследване у нас“ 

и по всяка вероятност „първо в света“, най-малкото, защото, ако нещо е първо, 

то изобщо не означава, че е приносно.  

Позволявам си тези доброжелателни критични бележки, които не омаловажават 

същностната работа на докторанта, за да може за напред да бъде по-прецизен в спазването 

на изисквания към различните формати на писане – дисертации, публикации на български 

и чужд език, които естествено са различни.   

Имам и един въпрос. Макар и много лаконично, във втора глава комуникационните 

канали радио и телевизия са отбелязани със своите преимущества и недостатъци. Какви са 

доводите да бъде пренебрегната пресата – в книжен и електронен вариант? 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Докторант Никола Вангелов представя за защита сериозно разработен 

дисертационен труд с изводи, подкрепени от теоретичния и още по-важното – от практико-

приложния му анализ. В него проличават способностите на докторанта да подбира 

подходящи научни източници, след като познава добре литературата в областта си, да ги 

реферира и анализира на много добро теоретично научно равнище, както и сам да създава 

маркетингови продукти и да провежда емпирични изследвания, адекватни на заложените 

теоретични въпроси. Авторефератът пресъздава точно съдържанието на дисертацията с 

приносите в нея. За две години докторантът има четири самостоятелни публикации по 

темата в два книжни сборника и в две електронни издания. Отново подчертавам, че 
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бележките ми са доброжелателни, повечето, от които – технически, и не омаловажават 

достойнствата в работа на докторанта.   

За мен трудът удовлетворява изискванията за исканата степен и затова предлагам на 

уважаемите колеги от научното жури да присъдим образователната и научната степен 

„Доктор“ на Никола Любомиров Вангелов за дисертацията му на тема „Маркетингови 

общувания в социалните мрежи – комуникативни и семиотични аспекти“. 

 

 

22.03.2016      Член на научното жури: 

         

Проф. д.пс.н. Толя Стоицова 

Департамент „Масови комуникации”, НБУ 

 


