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 Представеният за защита дисертационен труд от докторант Петя Гергова, свързана 

с ролята на ПР в съдебната система, представлява сериозно дългогодишно научно 

изследване. Поне според два критерия темата може да се определи като особено актуална. 

Първият, институциите на съдебната система са изключително важни за функционирането 

на неутвърдените все още демократични общества, каквото без съмнение е нашето. 

Вторият критерий засяга ролята на ПР специалистите за осигуряване на прозрачност в 

работата и доверие в институциите на съдебната власт от страна на гражданите. Като 

прибавим и факта, че въпреки съществуващото образование по ПР през последните 20 

години у нас, все още не е много разбираема дейността на тези специалисти, темата на 

дисертацията е актуална не само в изследователски, но и в практически план. 

 Дисертацията е структурирана в четири основни глави, придружени с увод, 

заключение, използвана литература, речник на юридическа терминология и приложения, 

които са изброени по отделно в съдържанието на работата. Обхваща номерирани 226 

страници текст (без приложенията), само, че страниците не са стандартни и реално 

дисертацията надхвърля 300 с. Още от структурирането на дисертацията проличава нещо 

добро като идея, а именно сериозният стремеж на докторанта към изчерпателност на 

темата, който понякога е малко по-голям от допустимия, какъвто за мен е случаят с 

включването на терминологичния речник и големия обем на работата. Същото се отнася и 

за обема на автореферата, който в стандартни страници би надхвърлил 60 с. 

Напълно логично, първата глава е посветена на демократизацията на съдебната 

система у нас и свързаните с това, необходими трансформации. Още в тази глава се залага 

принципът, че, за да могат българските граждани да имат реална представа от 

функционирането на съдебната система, ПР специалистите, наречени „специалисти по 



връзки с обществеността“ според единния класификатор на длъжностите имено в 

администрацията на органите на съдебната власт (в сила от 1.01.2009), към тяхната роля се 

формират не малки очаквания. В тази глава особено сполучливи според мен са под 

параграфите, свързани с хармонизацията на българското с европейското законодателство, 

както и този за реформата у нас, озаглавен „Ролята на комуникацията за развитие на 

демократичния процес в съдебната система и за изграждане на гражданско общество“. 

Следващите три глави, последователно представят чуждия и българския опит в ПР, 

доколкото го има, в различни институции на съдебната система. Така втората глава 

разглежда спецификата и функционирането на ПР в съдебната система,  а трета и четвърта 

глава, в съответствие с професията специалист по връзки с обществеността, работата на 

ПР специалистите съответно, с вътрешните и с външните публики.   

Като принос на докторанта искам да откроя анализа на чуждия пример, главно от 

Западна Европа и Северна Америка, и по-специално функциите на ПР специалистите в 

съдебните институции в Шотландия, Нидерландия, Испания, Латвия, САЩ и Канада. 

Анализът и представянето на историята на въвеждане на ПР в България в сферата на 

съдебната система е безспорен принос на докторанта. Смятам за особено полезна трета 

глава, свързана с работата на ПР специалистите с вътрешните публики, защото тази част 

от дейността на ПР често напълно се изключва у нас. Смятам, че дисертацията би имала 

още един съществен принос, пренебрегнат от докторанта по неразбираеми причини за мен. 

Става въпрос за собствено анкетно проучване, което е отбелязано под черта и почти не са 

интерпретирани резултатите от него, защото било „непредставително“.  

Искам да споделя и някои бележки и пропуски в работата  според мен. 

1. Въпреки значимия брой литературни източници – използвани са само материали 

на ПР специалисти, свързани със Софийски университет. Само за информация 

на докторанта, освен в СУ има още 4 университета в България с катедри, или 

департаменти по ПР, в които работят хабилитирани изследователи, активно 

публикуващи резултатите от научната си работа. Тези източници не са намерили 

място в настоящата дисертация. При интернет източниците не е отбелязана дата 

за последен прочит, което е задължително изискване в библиографиите. 

2. Смятам, че част от заглавията по глави и параграфи не са сполучливо 

формулирани по всяка вероятност заради използването на чуждицата ПР, а не 

връзки с обществеността. Например, ако заместим ПР с ВО заглавието на трета 

глава би звучало така: „Връзките на обществеността на съдебната система с 

вътрешните публики“, което най-малкото е неясно. Също неподходяща е 



формулировката на първия принос: „С дисертационния труд се открива ново 

изследователско поле в българската наука за PR, а именно PR на съдебната 

система и PR в самата съдебна система, неизследвано до днес“. Звучи малко 

парадоксално, защото самият автор на дисертацията е публикувал статии по 

тези въпроси преди защита си още през 2004 г. , например. Да не споменавам, че 

има и други дисертации, защитени дипломни работи в тази област, една от 

последните през 2011 г. (за роля на ПР в прокуратурата; има и дисертации и 1 

книга за вътрешните комуникации на институциите, включително на съдебната 

система и синхронизацията с т.нар. Европейски директиви и т.н.). Така, че това 

поле е открито отдавна за научни изследвания у нас. Друг е въпросът, че 

докторант Петя Гергова събира, систематизира и анализира много изчерпателно 

историята и настоящето на ПР конкретно в съдебната система, от една страна, и 

очертава перспективите за бъдещото развитие, от друга. 

3. Смятам, че малко фриволно се използва част от терминологията, свързана с 

емпиричните научните изследвания. Например, неправомерно се използва case 

study (на бълг. език методът е популярен като изследване на отделния и по-

рядко на единичния случай) и контент анализ. В дисертацията реално не се 

прилагат тези методи в техния автентичен вариант. В същност се предлагат и 

много лаконично се анализират конкретни примери от действителността или на 

материали от пресата от гледна точка на ПР, което също е добър начин за 

достигане до определени изводи без да се използват цитираните методи.  

 

Позволявам си тези критични бележки, които не омаловажават работата на 

докторанта, защото искам да предложа дисертацията да бъде издадена като книга, за да 

бъде полезна не само за изследователите, но и за практиците. Разбира се, неточностите и 

излишните детайли е необходимо да бъдат отстранени. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Докторант Петя Гергова представя сериозно разработен аналитичен дисертационен 

труд с изводи, подкрепени с подходящи примери от българската и чуждата съдебна 

практика. Гергова доказва тезата си, че ПР специалистите имат доста още да работят в 

подкрепа на реформирането на българската съдебна система и утвърждаването на 

принципа за прозрачност в работата й яснота по отношение на гражданите. Авторефератът 

пресъздава точно съдържанието на дисертацията с приносите в нея. Докторантът има 

необходимите публикации по темата. Отново подчертавам, че бележките ми са 

доброжелателни, насочени по-скоро към евентуалното публикуване на труда в монография 



и не принизяват по никакъв начин достойнствата на дисертацията. За мен без съмнение 

трудът удовлетворява изискванията за исканата степен и затова предлагам на уважаемите 

членове на научното жури да присъдят образователната и научната степен „Доктор“ на 

Петя Стойнова Гергова за дисертацията й „Пъблик рилейшънс на съдебната система в 

България (развитие, проблеми и перспективи през периода 2002-2012 г.)”  
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