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1. Актуалност и значимост на темата 

 

Демографската ситуация, която характеризира съвременна Европа предполага и 

дори изисква предприемане на стъпки в посока предоставяне на подходяща среда за 

гражданите, които са решили да създадат потомство. Нивата на раждаемост в страните 

от Европейския съюз са недостатъчно високи, за да осигурят обновяване на 

населението. В допълнение средната продължителност на живот непрекъснато се 

увеличава. Комбинацията от тези два феномена и резките темпове, с които те се 

развиват, затруднява адаптирането на социалните норми и не позволява адекватна 

реакция спрямо предизвикателствата, които са поставени пред обществата и 

настоящите системи за финансова подкрепа между поколенията. 

Въпреки бавното, но все пак съществуващо увеличение на раждаемостта в ЕС в 

края на 20-ти и началото на 21-и век, то все още не се случва с необходимата скорост и 

обхват, за да противодейства успешно на трудностите, породени от продължителния 

период на ниска раждаемост. Ето защо настоящата ситуация изисква още по-решителни 

и иновативни действия, насочени към увеличаване нивата на раждаемост в допълнение 

към прекъсването на „отлагането на раждаемостта“ (Goldstein, Sobotka и Jasilioniene, 

2009) и прилагането на политики, насочени към подкрепа на семейството в редица 

европейски държави, сред които Дания, България, Италия, Германия, Великобритания 

и други (Fagnani, 2012; Thévnon, 2011). Тези действия са абсолютна необходимост за 

страните, които искат да избегнат опасността от обезлюдяване, която ги застрашава – 

там където раждаемостта е по-ниска от обявения за „безопасна зона“ тотален 

коефициент на раждаемост (ТКР) от 1.5 за продължителен период от време, 

способностите за адекватна реакция на появилите се предизвикателства ще бъде силно 

ограничена.  

При все повече държави в Европейския съюз се наблюдават опити за действия в 

посока насърчаване на раждаемостта и подобряване средата за раждане и отглеждане 

на деца. В голямата си част предприетите стъпки са в сферата на маркетинговите 

комуникации, като например разработване на маркетингови кампании или промяна и 

дообогатяване на вече съществуващите политики на национално ниво, насочени към 

насърчаване на раждаемостта. Теоретичното и емпирично изследване на тези опити и 

очертаването на ключовите им характеристики има несъмнен потенциал за практико-

приложна стойност – то би спомогнало за създаване в бъдеще на по-ефективни 



комуникации, които да постигат дългосрочната цел за устойчиво повишаване нивата на 

раждаемостта в конкретната държава. 

 

2. Обект и предмет на изследването 

 

Обект на настоящото изследване са маркетинговите комуникации, насочени към 

насърчаване на раждаемостта. В рамките на разработката социалните политики, 

осъществявани на национално ниво, също се разглеждат като форма на маркетингови 

комуникации, поради тяхното естество на управленски процеси, които имат за цел 

посредством взаимодействие между управляващите и гражданите, да предизвикат 

отговор у вторите под формата на демонстриране на отношение (в конкретния случай 

позитивно такова към идеята за създаване на семейство) и/или реализиране на 

поведение (а именно създаването на потомство).  

В същността си националните политики са комуникационен инструмент за 

въздействие и постигане на целите на националните правителства по теми, свързани с 

обществени предизвикателства, каквото се явяват недостатъчно високите нива на 

раждаемост. Разбира се, изследвани в дълбочина са и три по-класически маркетингови 

кампании и техните елементи. Конкретен предмет на изследване в дисертационния 

труд са маркетинговите комуникации, насочени към насърчаване на раждаемостта в 

България, Дания и Италия за периода 2013 – 2018 год. 

 

3. Цел и задачи на изследването 

 

Разработката си поставя за цел да изведе теоретична рамка и ключови 

характеристики на маркетинговите комуникации за насърчаване на раждаемостта в 

съвременен контекст чрез разглеждане на конкретни примери от практиката – 

България, Дания и Италия в периода 2013 – 2018 год. Задачите, посредством които 

целта е постигната са както следва:  

 Теоретично рамкиране на полето чрез изследване на научни публикации (desk 

research) и формулиране на понятийния апарат; 



 Очертаване на характеристиките и типологизиране на политиките за 

насърчаване на раждаемостта на национално и международно ниво чрез 

изследване на примери от практиката в България, Дания, Италия и ЕС; 

 Очертаване на матрица за изследване на маркетинговите комуникации, целящи 

насърчаване на раждаемостта в България, Дания и Италия; 

 Задълбочено изследване на три примера от съвременната практика (case studies), 

които представляват най-мащабните национални кампании в България, Дания и 

Италия за периода 2000 – 2018; 

 Очертаване на ключовите характеристики на съвременните комуникации за 

насърчаване на раждаемостта на база проведените теоретичен и емпиричен 

анализ и извеждане на препоръки с потенциална практико-приложна стойност. 

 

4. Методологически бележки 

 

В настоящата разработка е използвана комбинация от качествени и 

количествени методи за изследване, като основните качествени такива са изследване на 

случаи (case studies), анализ на документи и наблюдение. По отношение на 

количествените методи за изследване е приложен методът вторичен анализ на 

количествени данни.  

Водещият изследователски метод е т.нар. изследване на случаи – case studies – 

анализирани са маркетинговите кампании и националните политики за насърчаване на 

раждаемостта в три конкретни европейски държави – България, Дания и Италия. Целта 

на изследването на случаи е да се „установи състоянието и промените, настъпили в 

един единствен случай, чрез събиране и представяне на подробна информация за него“ 

(Бондиков, 2016, стр. 47). В дисертационния труд са проучени три отделни случая, като 

за всеки един е събрана и анализирана подробна информация, която позволява да се 

изследва неговото състояние и промените, които настъпват в конкретната ситуация. 

Тук е необходимо да се направи уточнението, че в българската академична литература 

не се открива универсално приет термин, който да обозначава този изследователски 

метод. Ето защо в настоящата разработка се използват като взаимнозаменяеми 

термините „пример от практиката“, „случай“ и „case study“, като с приоритет се 

употребява първият.  



Важна особеност при изследването на примери от практиката е липсата на 

рутинни формули, както посочва Yin (2003). Също е необходимо да се отбележи, че 

изследването на случаи е метод, в който могат да се използват едновременно 

качествени и количествени данни, въпреки че количествените компоненти определено 

са ограничени (Yin, 2003; Robson, et al., 2016). Според Yin изследването на случаи е 

„емпирично изследване, което разглежда съвременен феномен в контекста на реалния 

живот особено когато границите между контекста и феномена не са ясно различими“ 

(стр. 13), а Gerring (2007) допълва, че това е процесът на наблюдение на 

“пространствено ограничен фенономен (единица)…в конкретен времеви отрязък или в 

определен период“.  

Целта на този тип изледване в повечето случаи е на базата на един или няколко 

примера от практиката да се очертаят принципи и характериситки за целия клас 

явления. Именно тази теза подкрепят и George & Bennett (2004), според които 

изследването на случаи е „детайлно изследване на аспект от исторически епизод, за да 

се развие или тества историческо обяснение, което може да доведе до генерализация на 

изводите спрямо други събития“ (стр.5). Именно тези характеристики на разглеждания 

метод дорпинасят за постигане на целта, заложена в настоящата разработка, и 

предопределят съществената позиция на изследването на случаи в методологическата 

рамка. 

Сравнителните изследователски методи често се използват за идентифициране и 

анализиране на приликите и разликите и обяснение на причините за тях (Hantrais, 

1995). Изследването на примери от практиката като изследователска стратегия е 

подходящо, защото отговаря на следните критерии, описани от Yin (2003, стр. 1): 

фокусът на изследването е върху едно съвременно явление в конкретен контекст; 

авторът има малък контрол над изследваните събития и изследователският въпрос има 

за цел да отговори на въпроса "как". 

Изборът на конкретни казуси позволява детайлно разглеждане на сложния 

въпрос относно равнищата на раждаемост и политиките, свързани с тях,  чрез 

проучване на различни аспекти в контекста на "реалния живот", като основната цел е 

генериране на задълбочено разбиране на темата (Simons, 2009 , стр. 21). Използвайки 

категоризацията на Stake (1995), видът на казусите може да се определи като присъщ 

(избран поради техните присъщи особености), но също така и инструментален, тъй като 

целта е да се получи всеобхватен поглед върху въпроса за политиките за раждаемостта 



и колективен, тъй като се изследват, за да се постигне колективно разбиране на 

въпроса. 

В допълнение към изследването на примери от практиката са анализирани и 

редица документи, които включват (но не се ограничават до) законодателствата в 

страни от Европейския съюз и конкретно България, Дания и Италия, както и 

европейски директиви и наредби по въпросите, свързани с раждаемостта и политиките, 

които могат да допринесат за нейното повишаване. В настоящата разработка 

посредством метода „анализ на документи“ е очертан законодателният контекст, в 

който се реализират комуникациите, насочени към насърчаване на раждаемостта. Това 

спомага за извеждане на конкретни препоръки в следствие на направеното изледване. 

Тъй като раждаемостта като явление може и се измерва количествено, важна 

част в настоящата раработка заема и вторичният анализ на количествени данни. 

Пример за такива данни са тези, които показват движението на тоталния коефициент на 

раждаемост (ТКР) в страните от европейския съюз и конкретно България, Дания и 

Италия в рамките на изследвания период, размерът на родителския отпуск и т.н. Към 

тях са добавени и данни за субективното усещане за сигурност на гражданите в Европа 

и как то си взаимодейства с нивата на раждаемост, както и други. Този метод позволява 

установяването на тенденции, проследяването на движения и извеждането на прогнози 

и препоръки. Ограничение на метода се явява недостатъчният обхват на данните за 

определени период и/или държави или пък тяхната непълнота. Въпреки това, този 

метод е от голямо значение за успешното провеждане на настоящото изледване. 

Съчетаването му с вече посочените качествени методи за изледване прави възможно 

постигането на заложената цел на дисертационния труд. 

 

5. Ограничения на изследването 

 

Важно е да се отбележи, че настоящото изследване не претендира за абсолютна 

изчерпателност, но определено може да бъде отправна точка за последващи 

изследвания в областта на маркетинговите комуникации, насочени към насърчаване на 

раждаемостта, техните приложения и ефективност. В изследването са налични няколко 

ограничения, които го рамкират. Тези ограничения са не толкова пречка за 



осъществяването му, колкото способ за неговото конкретизиране, тъй като всеобхватно 

изследване на явлението раждаемост и политиките, и комуникациите, насочени към 

насърчаването ѝ не е възможно. Три са основните направления, в които изследването е 

ограничено – теоретично, социалнокултурно и времево.  

Теоретичното ограничение се изразява в невъзможността да бъдат обхванати 

всички теоретични направления, свързани с демографията, раждаемостта и 

комуникациите. Така например не са взети предвид и изследвани в дълбочина всички 

възможни причини за демографската ситуация, в която се намира Европа в момента. 

Също така измерването на раждаемостта е сведено до тоталния коефициент на 

раждаемост (ТКР) без да се вземат предвид нивата на раждаемост по кохорти (cohort 

fertility rate). Все пак това ограничение позволява на разработката да остане в 

съответния обем и да изведе конкретни заключения и препоръки.  

Второто ограничение е свързано със социокултурния контекст, в който е 

позиционирано изследването. Анализираните примери от практиката са европейски 

държави и въпреки че е направен опит за максимално разнообразие, все пак трябва да 

се отбележи, че в рамките на един дисертационен труд няма как да бъдат обхванати 

всички маркетингови комуникации, насочени към насърчаване на раждаемостта в 

Европа, още по-малко в световен план. Напълно възможно е анализирането на други 

държави членки на Европейския съюз да доведе до различни от получените резултати. 

Извеждането на конкретна матрица, по която казусите са изследвани обаче би 

позволила бъдещото разгръщане и дообогатяване на изследването посредством 

включване и анализ на други политики и комуникации от други държави. Това би бил 

възможен подход за проверка и валидиране на изведените в заключението 

характеристики и препоръки.  

Третото значимо ограничение пред настоящия труд е времево – от една страна 

се изследват маркетинговите комуникации за насърчаване на раждаемостта в точно 

определен период от време. Възможно е промяната на този период да доведе до 

различен резултат на изследването. От друга страна самото използване на 

маркетингови кампании като похват за насърчаване на раждаемостта е все още ново и 

тепърва ще търпи развитие. Напълно възможно е такъв тип изследване да доведе до 

различни резултати, ако бъде осъществено след 10 години например, тъй като 

естеството на изследваните феномени непрекъснато се изменя под влиянието на редица 

фактори. Все пак настоящата разработка допринася за дискусията относно 



предприетите вече стъпки за насърчаване на раждаемостта в Европа и би могла да бъда 

отправна точка за последващи изследвания.  

 

6. Структура и съдържание на изследването 

 

Дисертационният труд е с общ обем 235 печатни страници (217 печатни 

страници без библиографията) или 256 страници по БДС (1800 знака/страница). 

Библиографията съдържа 281 цитирани източника, от които 47 на български език, 216 

на английски език, 17 на италиански език и 1 на датски език. Използван е широк набор 

от актуални научни трудове – книги, статии, доклади, както и документи от първичното 

и вторичното законодателство на Европейския съюз и националните законодателства в 

България, Дания и Италия. Съществена част от дисертацията са 5 таблици, 

представящи съпоставки между ключови данни и 29 фигури, основна част от които, 

онагледяващи анализа на маркетинговите кампании, насочени към насърчаване на 

раждаемостта. Структурата на изследването е както следва: увод, три самостоятелни 

глави, които взаимно се надграждат и допълват, заключение.  

 

6.1.  Първа глава: Теоретична рамка на интегрираните 

маркетингови комуникации 

 

В първата глава е изградена теоретичната рамка и е формулиран понятийният 

апарат посредством изследване на научни публикации. Направен е подробен преглед на 

комуникационната теория, проследено е историческото развитие на теориите за 

комуникационния модел, разгледани са особеностите на  семиотиката и използването 

на стилови фигури, както и архетипи, апели и контекст в процеса на реализиране на 

маркетингови комуникации. В допълнение е представен и моделът за културните 

измерения на Геерт Хофстеде, който се явява подходящ инструмент за анализ в 

дълбочина на изследваните маркетингови кампании, реакциите, които те предизвикват 

и резултатите, които постигат. Основната част от матрицата, по която са анализирани в 



последствие примерите от практиката, се базира именно на представената в тази глава 

теоретична рамка.  

Първата задача – теоретично рамкиране на полето чрез изследване на научни 

публикации (desk research) и формулиране на понятийния апарат – е разработена в 

рамките на тази глава. Основата на теоретичната рамка е изградена посредством 

преглед на историческото развитие на комуникационната теория – от Аристотел (300 

пр. Хр.), който поставя фундамента на комуникационния модел, през теорията за 

неограничения медиен ефект (hypodermic needle model или magic bullet theory) от 20-те 

и 30-те години на ХХ век и идеите на Х. Ласуел (1948) и Шанън и Уивър (1949), които 

способстват за по-пълноценното разбиране за това как протича комуникацията и кои 

елементи следва да бъдат взети предвид до Шрам и Осгуд (1954) и тяхната идея за 

нелинеарния комуникационен модел.  

Като естествено продължение са разгледани подробно 4-те основни градивни 

елемента на комуникационния процес, предложени от Берло (1960) – адресат, адресант, 

съобщение, канал, както и 5-тият елемент, добавен от Барнлунд – обратната връзка. 

Двустепенният модел за комуникация, въведен и доразвит от П. Лазерсвелд и Е. Кац 

(1944 – 1955), също е взет под внимание. Именно познаването на градивните единици 

на комуникационния процес и техните взаимосвързаности позволяват в последствие да 

се анализират в дълбочина маркетинговите комуникации, обект на настоящата 

разработка.  

Освен комуникационния процес и неговите елементи, към теоретичната рамка са 

добавени и особеностите на маркетинговите комуникации и възможностите им за 

интегриране с цел създаване на ефективни кампании за насърчаване на раждаемостта. В 

конкретика са разгледани използването на знаци, символи, индекси (семиотика) и 

използването на стилови фигури – основни градивни единици на почти всеки вид 

комуникация. Тъй като те се явяват основен способ за кодиране на съобщението, 

тяхното познаване и способността да бъдат анализирани, спомагат задълбоченото 

разбиране на изследваните маркетингови комуникации и причините за тяхната 

ефективност или неуспех.  

В допълнение е разгледана и теорията по отношение на понятията архетипи и 

апели, тъй като те също имат ключова роля в процеса на изграждане и реализиране на 

маркетингови комуникации. Архетипите са тези матрици в подсъзнанието, които ни 



карат да действаме по определен начин; да вземем определено решение (Кафтанджиев, 

2015). Именно поради тази причина архетипите са често използвани в процеса на 

комуникация и маркетинговите комуникации за насърчаване на раждаемостта не 

правят изключение. В конкретния случай, разбира се, целта е да се предизвика 

решението за създаване на потомство, което от своя страна е най-категоричното 

проявление на митологичното мислене, в което централно място заема собственото 

величие (Кафтанджиев, 2015).  

Архетипите най-често биват реализирани посредством архетипни опозиции 

(дихотомии), като например добро-лошо, герой-злодей, аз-другите, мъж-жена и др. И 

тъй като човешкият ум изключително много разчита на митологичното и 

асоциативното мислене, то използването на архетипния императив често пъти е 

несъзнателен процес и за самия създател на комуникационната кампания. 

Последвалото „разчитане“ на архетипа от получателя на съобщението също е 

несъзнателен процес. Тази особеност предопределя познаването на основните архетипи 

и дихотомни двойки като задължително условие за качествен анализ на маркетинговите 

кампании, насочени към насърчаване на раждаемостта. 

Апелите, от своя страна, са онези ключови мотиви, които помагат на 

комуникатора да изгради положителния имидж на продукта/услугата и да създаде 

предпочитание към нея. Посредством анализа на използваните апели в дадена 

маркетингова комуникация, става възможно разбирането на причините за реакцията на 

реципиентите – как и защо те са възприели посланието. В маркетинговите 

комуникации, насочени към насърчаване на раждаемостта, се срещат редица апели, 

сред които този за удоволствието, за страха, за хумора, за постижението и др. 

Използването на всеки един от тях има своите плюсове и минуси и допринася за 

цялостната ефективност на комуникацията, като при използването на негативно 

натоварени апели е много възможно да се предизвика обратна на търсената реакция. 

Това е в реда на нещата, особено, ако се има предвид, че отношенията в обществото, 

„които хората биха приели за справедливи и законни, на които биха се подчинили, не 

могат да се основата на принуда“ (Михайлов, 2018, стр. 77).  

Последните два елемента на теоретичната рамка са контекстът и моделът за 

културните измерения на Геерт Хофстеде. Познаването и правилното интерпретиране 

на контекста, в който и чрез който се реализира маркетинговата кампания 

предопределя в голяма степен нейния успех, тъй като именно чрез контекста могат да 



бъдат изградени пълноценни взаимоотношения с публиката и това да доведе до 

постигане на заложената цел. При създаването на маркетингови комуникации, насочени 

към насърчаване на раждаемостта, познаването на контекста в дадената държава е от 

изключително значение за тяхната ефективност.  

Тъй като културата, от която е част отделният индивид в голяма степен определя 

как той ще възприеме и разбере комуникацията и контекста, в който тя се случва, 

моделът за културните измерения на Геерт Хофстеде се явява удачен инструмент за 

вникване в дълбочина в причините за успеха или неуспеха на дадения пример. Тъй като 

въпросът за създаването на потомство е от изключително личен характер, 

съобразяването с културата и културните особености на реципиентите се превръща в 

задължително условие. 

Теоретичната рамка, изградена в първа глава на дисертационния труд, позволява 

извършването в последствие на един пълноценен и задълбочен анализ на избраните 

примери от практиката в България, Дания и Италия. Идентифицирането на това какви 

похвати и подходи работят в какъв контекст, както и какви биха моли да бъдат 

причините за успеха или провала на дадена маркетингова комуникация, има потенциал 

да спомогне за бъдещото създаване на комуникации, които да бъдат още по-успешни в 

постигане на своята цел, в случай – повишаване нивата на раждаемост в конкретната 

страна. Именно на базата на тази теоретична рамка е изградена впоследствие и 

матрицата, по която са анализирани казусите. 

За да е възможно качественото изследване на маркетинговите комуникации, 

насочени към насърчаване на раждаемостта в България, Дания и Италия, е необходимо 

поставянето на солидна теоретична основа. По този начин става възможно 

осъществяването на последващия анализ и сравнение между трите комуникационни 

кампании на базата на предварително структурирана матрица.  

 

6.2. Втора глава: Възможности и предизвикателства пред 

политиките за насърчаване на раждаемостта в ЕС 

 

Във втората глава е извършен задълбочен анализ на политиките на национално 

ниво, насочени към насърчаване на раждаемостта и/или подпомагане на семейства с 



деца във всяка от трите изследвани държави – България, Дания и Италия. Емпиричното 

изследване се предшества от подробен преглед на литературата по темата за 

възможните инструменти, които могат да се утилизират от правителствата с цел 

взаимодействие с гражданите и предизвикване на конкретно отношение и/или 

поведение. В допълнение са разгледани и предприетите действия на ниво Европейски 

съюз под формата на директиви и препоръки. Отделено е внимание и на 

взаимовръзката между усещането за сигурност у гражданите и нивата на раждаемост в 

страната като резултатите от това изследване насочват към идеята, че усещането за 

икономическа сигурност е възможно да влияе върху готовността, с която гражданите 

решават да създадат потомство. 

Втората задача – очертаване на характеристиките и типологизиране на 

политиките за насърчаване на раждаемостта на национално и международно ниво 

чрез изследване на примери от практиката в България, Дания, Италия и ЕС – е 

разработена в рамките на тази глава. Ключово място заемат именно политиките за 

насърчаване на раждаемостта и доколко те са ефективни във всяка от разглежданите 

страни. В началото на главата е обърнато внимание на демографската ситуация в 

Европа и демографските особености в страните членки на Европейския съюз, като е 

проследено движението на тоталния коефициент на раждаемост (ТКР) през годините и 

са изведени основни предположения за това движение.  

  Освен това са изследвани възможностите за повишаване на ниските нива на 

раждаемост и дали е налична взаимовръзка между усещането за сигурност и нивата на 

раждаемост. Сравнителният анализ между данните за нивата на раждаемост и за 

усещнаето на сигурност в Европа и България за периода 2013-2016 позволява 

извеждане на възможни взаимовръзки между качеството на предлаганата услуга 

„сигурност“ и решението на гражданите да родят и отгледат деца.  

  Сравнението и анализирането на данните за нивата на раждаемост и за 

усещането на сигурност в Европа и България за периода 2013-2016 позволява 

извеждане на възможни взаимовръзки между качеството на предлаганата услуга 

„сигурност“ и решението на гражданите да родят и отгледат деца. Съпоставянето на 

данните от България с тези за други страни в Европейския съюз позволява поглед на 

разглежданата ситуация не само в национален, но и в международен контекст.  



  Явлението сигурност е разгледано в неговите две основни направления – 

физическа сигурност и икономичска сигурност, като за всяко от тях са анализирани по 

два показателя. При физическата сигурност това са субективното лично усещане на 

гражданите за сигурност и обективните показатели за нивата на сигурност – нивата на 

предумишлени убийства и нивата на кражби в дадената държава. По отношение на 

икономическата сигурност са разгледани аспектите, свързани с финансовата ситуация 

на гражданите и тяхната способност да се справят успешно и самостоятелно с 

непредвидени разходи. Нивата на раждаемост са представени чрез ТКР (тотален 

коефициент на раждаемост) – основният показател за оценка на плодовитостта на 

населението, приложим в международни и времеви сравнения, тъй като не се влияе от 

възрастовата структура на населението. 

  В процеса на изследването бяха открити следни взаимовръзки между ТКР и 

услугата „сигурност“: 

 

 Няма статистически доказателства, че субективното усещане за сигурност влияе 

пряко позитивно или негативно върху нивата на раждаемост в дадена държава; 

 Няма статистически доказателства, че нивата на предумишлени убийства 

оказват пряко позитивно или негативно влияение върху нивата на раждаемост, 

както на национално ниво (България), така и на ниво ЕС-28; 

 По отношение на броя кражби в България за периода 2013-2015, намаляването 

на броя кражби съвпада с покачването на нивото на раждаемост, но от това не 

произтича неизменно причинно-следствена връзка; 

 По-високият процент на граждани в неизгодна финансова ситуация се отразява 

негативно на нивата на раждаемост и обратното – по-високият процент 

граждани, задоволени финансово, би могъл да доведе до повишаване на ТКР; 

 Нивата на раждаемост се оказват поне косвено обвързани с капацитета за 

успешно справяне с непредвидени разходи в европейската действителност – 

колкото повече граждани могат да посрещнат неочаквани разходи сами, толкова 

по-висок е ТКР. 

 

  Потвърждаването на изводите би било възможно чрез последващи задълбочени 

анализи на тези и други показатели, които имат отношение към услугата „сигурност“ и 

нивата раждаемост.  Съпоставянето на данните от България с тези за други страни в 



Европейския съюз позволява поглед на разглежданата ситуация не само в национален, 

но и в международен контекст. Макар и не представителни и не категорични, изводите 

от направения анализ показват по-скоро липса на взаимовръзка между усещането за 

физическа сигурност и решението за раждане на дете. От друга страна обаче, по 

отношение на икономическата сигурност се оказва, че е възможно неизгодната 

финансова ситуация и невъзможността да се посрещат самостоятелно непредвидени 

разходи да се отразяват негативно на нивата на раждаемост в дадена страна.  

  В допълнение са разгледани и основните принципи, които е добре да се следват 

при формирането на социални политики за насърчаване на раждаемостта. Такива са 

принципът на признаване на социалната стойност на децата, принципът за 

хоризонтална равнопоставеност в ползотворните политики, неутралност по отношение 

на работните условия на родителите, както и по отношение на пола, дългосрочен 

подход, опростеност и прозрачност на политиките и др.  

  Отделено е място и на ролята, която Европейският съюз има по отношение на 

насърчаването на раждаемостта. Отчита се невъзможността Съюзът да нареди на 

държавите членки да насочат усилията си към увеличаване на раждаемостта сред 

населението. В същото време обаче са налице препоръки и насоки в първичното и 

вторичното законодателство на ЕС, служещи като насоки за минималните стандарти, 

които трябва да бъдат постигнати от държавите членки. Пример за такива са член 33, 

параграф 2 от Хартата на основните права на ЕС (първично законодателство), в който 

се посочва, че въпросите, свързани с бременността, майчинството и родителския отпуск 

трябва да бъдат защитени като основни права на човек. Директивата за бременните 

служители от 1992 г. и Директивата за родителския отпуск от 1996 г. са примери за 

вторично законодателство с подобна насоченост.  

  В продължение на темата за национални и наднационални действия в посока 

насърчаване на раждаемостта, е разгледана връзката между националния образ на 

държавите и политиките, благоприятстващи раждането и отглеждането на деца на 

национално ниво. Основният извод в тази част е, че националният образ има несъмнена 

роля в процеса на създаване на политиките и последвалото им възприемане от 

населението. По-позитивният образ предполага и по-лесното приемане на дадена 

политика от гражданите, тъй като той е белег за изградени отношения на доверие 

между институциите и населението – „съвременните публики искат да общуват с 



организации, които са близки до тях, познават проблемите им и са приятелски 

ориентирани“ (Райков, 2003, стр. 114). Обратното също е валидно – липсата на доверие 

може да се окаже непреодолима спънка в комуникационния процес и да доведе до 

противоположна на търсената реакция. Подобно нещо се случва в Италия, където 

разклатените взаимоотношения между управляващи и граждани допринасят за провала 

на маркетинговата кампания, насочена към насърчаване на раждаемостта. Държавата се 

възприема не като помощник на младите хора, които биха искали да имат деца, а като 

техен неприятел, който не взема предвид цялостната ситуация в страната.  

  В края на Втора глава са анализирани и сравнение трите основни политики за 

насърчаване на раждаемостта, реализирани в България, Дания и Италия: отпуски по 

майчинство и за отглеждане на дете; достъп до услуги за отглеждане на деца и преки и 

непреки финансови стимули свързани с раждането и отглеждането на дете. Изведени са 

и основните характеристики, които допринасят за ефективността на изследваните 

политики, като например това, че подкрепата е по-ефективна, когато отговаря на 

очакванията на младите родители – финансовата помощ е най-висока, когато детето е 

съвсем малко и разходите, свързани с него са най-големи.  

Сравнението между България, Дания и Италия – държави, които рядко биват 

съпоставяни – предлага интересна перспектива към сложната европейска ситуация по 

отношение на проблемите, свързани с раждаемостта и социалните политики, насочени 

към подпомагане на семействата с деца. Една от основните разлики между страната с 

най-добри резултати в тази посока (Дания) и другите в държави, се открива в подхода 

при създаване на социалните политики – те са съобразени с живота и развитието на 

детето. Подкрепата към семейството отговаря на очакванията на младите родители – 

финансовата помощ е най-висока, когато детето е съвсем малко и разходите, свързани с 

него са най-големи.  

В допълнение, всички помощи са прикрепени към детето като индивид и не се 

влияят от прихода или работната заетост на неговите родители – по този начин всички 

граждани имат достъп до еднакви възможности и разделението сред населението се 

намалява. Грижата за деца под формата на детски ясли и градини е леснодостъпна, 

което допринася за по-ефективното съчетание на работа и семейство и повишава 

усещането за социална сигурност у потенциалните родители. Освен това е добре 

помощите да бъдат прикрепени към детето като индивид и да не се влияят от прихода 



или работната заетост на родителите – по този начин всички граждани имат достъп до 

еднакви възможности и разделението сред населението се намалява.  

Услугите за отглеждане на дете следва да са качествени и леснодостъпни като 

това допринася за по-ефективното съчетание на работа и семейство и повишава 

усещането за социална сигурност у потенциалните родители. Следва да се отбележи, че 

голяма част от тези принципи са спазени в Дания, където се наблюдава и най-висок 

ТКР. Разбира се, на лице са социални, културни и икономически причини, които не 

позволяват директното прилагане на тези политики в България и Италия, но стъпки в 

посока по-ефективна подкрепа за хората, които искат да имат деца или отглеждат 

малки деца се наблюдава и в двете страни.  

В България и Италия, от друга страна, финансовите помощи остават 

непроменени без значение възрастта на детето. Освен това те са и обвързани с дохода 

на родителите, което дискриминира тези граждани, които имат доходи над обявения 

максимум. Разбира се, това позволява по-високи помощи да се отпуснат именно на по-

бедните семейства. В допълнение, грижата за децата е налична, но е по-скоро 

фрагментирана и не отговаря на нуждите на родителите. Това поставя сериозни пречки 

пред успешната комбинация на семейните и служебните задължения и изправя 

гражданите пред необходимостта да направят избор между това да имат работа или да 

се грижат за децата си, или ги принуждава да разчитат на помощта на  други членове на 

семейството.  

Разбира се, на лице са съответните социални, културни и икономически причини 

за тези особености – те не са в резултат на чистото нежелание на националните 

правителства да осигурят на гражданите най-добрите възможни условия. На първо 

място, значителните социални и политически сътресения през 20-ти век в България и 

Италия довеждат до категорична промяна в социалния режим в тези страни. Позициите 

на предходните режими са осъдени и заклеймени, което е комбинация с трудните 

икономически условия, води до пренебрегване на въпросите, свързани с нивата на 

раждаемост. Освен това и двете държави са представители на така наречените 

„колективистични“ култури, които се характеризират с очакване групата, в случая 

семейството, да се грижи за себе си. Обществото в Дания, от друга страна, е по-скоро 

„индивидуалистично“, тоест акцентът е върху равни възможности за всички граждани 

да се справят самостоятелно.  



Трябва да се отбележи, че и в България, и в Италия се правят стъпки в посока на 

справянето с ниските нива на раждаемост. Тези стъпки изглежда са по-ефективни в 

България, където „безопасната зона“ от ТКР 1.5 е успешно достигната. Това може би се 

дължи на по-ранното прилагане на универсален подход по отношение на еднократните 

финансови помощи при раждане на дете и по-лесния достъп до услуги за отглеждане на 

деца, комбинирани с по-дълъг платен отпуск по майчинство. По-добре интегрирани 

стъпки са необходими в Италия, за да може ТКР да се покачи поне до 1.5 и след това да 

се задържи на това ниво. В случая с Дания, където ТКР е значително по-висок, 

запазването и подобряването на настоящия подход може да изведе страната до топ на 5 

държави членки на ЕС с отлично развити социални политики насочени към децата (в 

момента Дания е на 7-ма позиция), което, разбира се, ще повлияе положително на 

нивата на раждаемост в страната.  

 

6.3. Трета Глава: Маркетингови кампании, насочени към 

насърчаване на раждаемостта в България, Дания и Италия за 

периода 2013 – 2018 год. 

 

В Трета глава: Маркетингови кампании, насочени към насърчаване на 

раждаемостта в България, Дания и Италия за периода 2013 – 2018 год. изследването на 

трите избрани случая от практиката е разширено и надградено посредством анализ на 3 

конкретни маркетингови кампании, реализирани във всяка една от страните. По този 

начин е разработена и четвъртата задача на изследването – задълбочено изследване на 

три примера от съвременната практика (case studies), които представляват най-

мащабните национални кампании в България, Дания и Италия за периода 2000 – 2018 

г. Непосредствено преди това е конструирана и описана матрицата, по която анализът 

бива извършван, което е и третата задача на дисертационния труд.  

Матрицата се състои от 7 фактора, чрез анализа, на които се очертават 

ключовите елементи и характеристики на конкретната маркетингова комуникация, 

насочена към насърчаване на раждаемостта: 

1. Кратко описание на кампанията и идентифициране и анализиране на елементите 

на комуникационния модел  



2. Семиотични аспекти и стилови фигури, използвани в конкретната кампания 

3. Апели, използвани в конкретната  кампания 

4. Архетипи, използвани в конкретната  кампания 

5. Контекст на кампанията 

6. Кампанията през призмата на модела на културните измерения на Геерт 

Хофстеде 

7. Съпоставка между маркетинговата кампания и политиките за насърчаване на 

раждаемостта на национално ниво в дадената държава 

 

  Матрицата стъпва на изградената в Първа глава солидната теоретична основа и 

позволява осъществяване на задълбочен анализ на трите маркетингови кампании. 

Прилагането на теоретичните познания към емпричините казуси е предпоставка за 

успешно очертаване на ключовите характеристики на съвременните комуникации за 

насърчаване на раждаемостта. 

  Задълбочено изследване на три примера от съвременната практика, а именно: 

 „Направи го за България“ – една кампания на неправителствената 

организация Движение за национална кауза (ДНК). Кампанията се реализира в 

периода 2017-2018 година; 

 „Do it for Denmark” – една кампания на датската туристическа агенция Spies 

Rejser, зад която стоят креативните комуникатори от датската рекламна агенция 

ROBERT/BOISEN & Like-minded. Кампанията се реализира в периода 2014-

2016 година. 

 #FertilityDay – една кампания на Министерството на здравето (Ministero della 

Salute) в Италия и под патронажа на здравния министър Беатрис Лоренцин 

(Beatrice Lorenzin). Кампанията се реализира през 2016 година.  

 Описаната матрица има за цел да изведе конкретни препоръки с потенциална 

практико-приложна стойност, които ако бъдат взети предвид при бъдещи маркетингови 

кампании, насочени към насърчаване на раждаемостта, биха могли да спомогнат за 

техния успех. Разбира се, този анализ не претендира за изчерпателност и 

категоричност, но може да бъде добра отправна точка при създаване на маркетингови 

комуникации, насочени към насърчаване на раждаемостта.  

На базата на обособената теоретична рамка в първа глава и в допълнение към 

анализа на нормативните уредби и политики на национално ниво в конкретните 



държави, в трета глава са анализирани три маркетингови кампании, които имат за цел 

насърчаване на раждаемостта в трите европейски държави – Дания (кампанията от 2014 

– 2016 година ‘Do it for Denmark’), Италия (кампанията #FertilityDay от 2016 година) и 

България (кампанията „Направи го за България“ от 2017 година). Трите кампании са 

най-мащабните такива, директно призоваващи за увеличаване на раждаемостта в 

изследваните държави и целящи даване на гласност и включване в обществения дневен 

ред на проблема с ниските нива на раждаемост и предизвикателствата, които той 

поставя. 

Използвайки теоретичната рамка от първа глава и анализите, осъществени във 

втора и трета глава, в заключението са очертани ключовите характеристики на 

съвременните маркетингови комуникации за насърчаване на раждаемостта. Също така 

са изведени основни препоръки за осъществяване на ефективни маркетингови 

комуникации, целящи насърчаване на раждаемостта, които имат потенциална 

практико-приложна стойност. С това е реализирана и петата задача на дисертационния 

труд, а именно очертаване на ключовите характеристики на съвременните 

комуникации за насърчаване на раждаемостта на база проведените теоретичен и 

емпиричен анализ и извеждане на препоръки с потенциална практико-приложна 

стойност. 

Тези препоръки могат да бъдат формулирани както следва: 

 Когато адресантът е предствител на действащата власт, какъвто е случаят с 

Италия, където инициатор на кампанията е Министерството на здравето в 

лицето на неговия министър, посланието и начинът, по който то е поднесено 

следва да бъдат много добре съобразени с цялостната ситуация в страната. В 

противен случай е напълно възможно кампанията да бъде провалена, както се 

случва с #FertilityDay. Интересно е да се отбележи, че с най-голяма популярност 

и най-добре възприета е кампанията, дело на частна компания – „Do it for 

Denmark” на туристическата агенция Spies Rejser. 

 

 При използването на знаци, символи и стилови фигури е по-добре да се заложи 

на такива с положителна натовареност и конотация – по този начин се изгражда 

позитивен свръхлокален контекст, който допринася за по-доброто възприятие на 

цялата кампания. 



 

 По отношение на апелите, чрез които се изгражда комуникацията, отново е по-

добре да се заложи на позитивни такива. Използването на негативни апели като 

тези за страха и вината предизвикват по-скоро реакция на самозащита и дори 

бездействие. Това, разбира се, е пълната противоположност на целта на 

маркетинговата комуникация, а именно да провокира определен тип поведение 

и/или действие. 

 

 При архетипите и опозициите, посредством които те биват реалзирани, е добре 

да се избягва противпоставянето на лоши и добри, герои и злодеи, при което 

като лоши и злодеи се идентифицират тези граждани, които нямат или не искат 

да имат деца. Подобни опозиции отново могат да доведат до реакции на 

самозащита и бездействие.  

 

 Познаването, правилното разчитане и вземането предвид на контекста в 

конкретната страна е от ключово значение за успеха на кампанията. 

Позитивният свърхлокален контекст, изграден посредством знаци, индекси, 

стилови фигури допринася за успеваемостта на кампанията. 

 

 Съобразяването с културните особености на обществото е предпоставка за 

успех. Един инструмент, който може да използван за тази цел, е моделът за 

културните измерения на Геерт Хофстеде. 

 

 Когато е налице познаване на полтиките на национално ниво и доколкото е 

възможно адаптиране на маркетинговата кампания към тях, успехът е по-

вероятен. Необходимо е да има допълване между тези два вида маркетингови 

комуникации. Това е от изключително значение, ако инициатор на кампанията е 

именно представител на правителството. 

 

  Разбира се, авторът на дисертационния труд не претендира за изчерпателност и 

категоричност по отношение на тези препоръки. Все пак, теоретичният и емпиричен 

анализ, показват, че те могат да бъдат една добра отправна точка при създаване 

маркетинови комуникации, насочени към насърчаване на раждаемостта. Последващо 



изследване, в което са включени други казуси от практиката би могло да потвърди, 

надгради или опровергае част от препоръките, както и да доведе до създаването на 

нови.  

  Имайки предвид демографската ситуация в Европа, анализирането и 

извеждането на поуки от вече реализирани маркетингови комуникации, които имат за 

цел да повишат нивата на раждаемост, е от несъмнена полза за изследователите и 

комуникаторите в областта. Именно това е един от начините за създаване в бъдеще на 

много по-успешни маркетингови комуникации, които да подпомогнат обществата в 

справянето с предизвикателствата на ниската раждаемост като повлияят в посока 

нейното увеличаване. 
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7. Обобщение и заключение 

 

В настоящата разработка се изследват маркетинговите комуникации, насочени 

към насърчаване на раждаемостта в три страни от Европейския съюз, а именно 

България, Дания и Италия. Периодът, който изследването обхваща е  2013 – 2018 год. 

Актуалността на темата за раждаемостта и необходимостта тя да бъде насърчена се 

определят от демографската ситуация, в която се намира съвременна Европа. В голяма 

част от европейските страни нивата на раждаемост не са достатъчно високи, което 

изправя обществата пред редица предизвикателства. В допълнение средната 

продължителност на живот непрекъснато се увеличава благодарение на редица 

причини, сред които развитието на медицината и навлизането на все по-модерни 

технологии в редица сфери на човешкия живот като земеделие, животновъдство, 

транспорт, комуникации т.н.  

Недостатъчният брой раждания довежда до стопяване на броя млади хора в 

Европа и застаряване на населението като цяло. Това от своя страна поставя сериозни 

пречки пред ефективното и ефикасно функциониране на познатите норми и системи за 

финансова подкрепа между поколенията, както и пред пазара на труда такъв, какъвто е 

в момента. Този проблем бива идентифициран и поставен в дневния ред в редица 

държави по света през последните 2 десетилетия. Така например през 2003 г. броят на 

държавите от Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), които 

докладват пред ООН, че са инициирали и въвели политики за поддържане и/или 

насърчаване на раждаемостта е 13 (сред които и Южна Корея – страна, която има 

минало на подкрепа спрямо практики, които имат за цел намаляване на раждаемостта). 

За сравнение – в периода 1976-1996 броят на тези държави е едва 7 (D'Addio & d'Ercole, 

2005a, 2005b). 

В края на 20-ти и началото на 21-ви век се наблюдава бавно повишаване на 

нивата на раждаемост сред страните от Европейския съюз, което обаче не се случва 

достатъчно бързо и всеобхватно, за да неутрализира последствията от продължителния 

период на ниска раждаемост. Именно тук идва ролята на комуникациите и политиките 

за насърчаване на раждаемостта и подкрепа на семейството – те са абсолютно 

необходими за страните, които са застрашени от обезлюдяване поради раждаемост 

около или по-ниска от обявения за „безопасна зона“ ТКР от 1.5 за продължителен 



период от време. Колкото по-скоро бъдат приложени на практика действащи политики 

за насърчаване на раждаемостта, толкова по-добри са шансовете за адекватно справяне 

на обществото със съвременните предизвикателства. 

В редица държави от Европейския съюз и не само, се откриват стъпки в посока 

насърчаване на раждаемостта и подобряване на средата за раждане и отглеждане на 

деца. Една голяма част от тези действия са именно в сферата на маркетинговите 

комуникации и са под формата на маркетингови кампании или пък промяна и 

преработване на различни политики за насърчаване на раждаемостта на национално 

ниво. Именно изследването на тези опити теоретично и емпирично има практико-

приложен потенциал да допринесе за създаването в бъдеще на още по-ефективни 

комуникации, насочени към насърчаване на раждаемостта, които да водят до постигане 

на конкретни резултати.  

Както вече бе посочено, в дисертационния труд се изследват маркетинговите 

комуникации, насочени към насърчаване на раждаемостта. Именно това е и обектът на 

разработката като следва да се направи уточнението, че социалните политики, 

реализирани на национално ниво също се разглеждат като форма на маркетингови 

комуникации, тъй като в същността си те са управленски процеси, имащи за цел да 

предизвикат действие и/или демонстриране на отношение у аудиторията посредством 

взаимодействие между управляващи и граждани. В конкретния случай става въпрос за 

позитивно отношение към идеята за създаване на потомство и реализиране на 

определено поведение, а именно раждане на дете. В допълнение са изследвани и три 

маркетингови кампании, реализирани съответно в България, Дания и Италия и имащи 

за цел насърчаване на раждаемостта. Маркетинговите комуникации в тези три страни 

от Европейския съюз в периода 2013 – 2018 г. под формата на политики за насърчаване 

на раждаемостта или маркетингови кампании са предметът на изследване в настоящата 

разработка.  

Трите примера от практиката – България, Дания и Италия – са така подбрани, че 

да представят, както страни от различни части на Европа (съответно Югоизточна, 

Северна и Южна Европа), така и разнообразието от социални режими (welfare regimes) 

и отношение към въпросите, свързани с раждаемостта, които се срещат на континента. 

В трите държави нивата на раждаемост са различни – най-ниски в Италия, около 

„безопасната зона“ от ТКР 1.5 в България и най-високи в Дания. В същото време всяка 

от страните се присъединява към Европейския съюз в различен момент – Италия е част 



от 6-те държави основателки на  Европейската общност за въглища и стомана, Дания 

започва своето членство като част от първото разширяване на Съюза през 1973, а 

България е една от най-новите държави членки на ЕС, присъединила се през 2007 г. 

(Европейска комисия, 2013 г.). Изборът на тези три държави позволява изследването и 

съпоставянето на примери от различни точки на образните континууми на членство в 

ЕС, социален режим и ТКР, като по този начин се изгражда цялостна представа за 

значението на разбирането на особеностите във всяка страна в ЕС и как те допринасят 

за общата европейска картина.  

В същото време във всяка от трите избрани държави са реализирани 

маркетингови кампании, насочени към насърчаване на раждаемостта. В България това е 

кампанията „Направи го за България“ от 2017-2018 година на неправителствената 

организация Движение за национална кауза (ДНК). В Италия инициатор на 

изследваната кампания е Министерството на здравето (Ministero della Salute) под 

патронажа на здравния министър Беатрис Лоренцин (Beatrice Lorenzin); името на 

кампанията е #FertilityDay. В Дания маркетинговата кампания „Do it for Denmark” е 

дело на комуникатори от датската рекламна агенция ROBERT/BOISEN & Like-minded и 

е създадена за техния клиент – датската туристическа агенция Spies Rejser в периода 

2014-2016 година. Тези три маркетингови кампании са най-мащабните в съответните 

страни. Друга особеност, която ги свързва и е предпоставка за това да бъдат избрани и 

анализирани в настоящата разработка, е акцентирането във всяка от тях върху призива 

към създаване на потомство и обществените предизвикателства, които ниските нива на 

раждаемост поставят пред гражданите. 

Анализът и познаването на причините за успеха или провала на тези три 

кампании като пример за маркетингови комуникации, насочени към насърчаване на 

раждаемостта, биха могли да бъдат добра отправна точка за комуникаторите, заели се 

със задачата да създават кампании със сходни цели. По този начин е възможно да се 

избегнат вече допускани грешки и да се увеличат шансовете за успех на новите 

проекти, а оттам да се повлияе ползотворно процеса на справяне с 

предизвикателствата, които ниската раждаемост поставя пред съвременните общества.  

 

 

 



8. Научни приноси 

 Очертава характеристиките и типологизира политиките за насърчаване на 

раждаемостта на национално и международно ниво чрез изследване на примери 

от практиката в България, Дания, Италия и ЕС 

 Предлага матрица за изследване на маркетинговите комуникации, целящи 

насърчаване на раждаемостта. Матрицата е приложена за анализ на примери от 

практиката в България, Дания и Италия 

 Изследва три примера от съвременната практика (case studies), които 

представляват най-мащабните национални кампании в България, Дания и 

Италия за периода 2000 – 2018 

 Очертава ключовите характеристики на съвременните комуникации за 

насърчаване на раждаемостта на база проведените теоретичен и емпиричен 

анализ и извежда препоръки с потенциална практико-приложна стойност 
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