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Предложеният дисертационен труд отговаря на всички академични изисквания 

за защитата на образователната и квалификационна степен „доктор”. Текстът е 

структуриран в четири основни части и обхваща 282 страници. Към него е добавен 

изключително интересен и богат справочен материал, включващ библиография, 

цитирани Интернет-източници, специфичен речник на използваните понятия, 

позоваване на архиви и бази-данни, отнасящи се до развитието на съдебната реформа и 

практиката на публичните комуникации. Този справочен материал, сам по себе си би 

трябвало да се разглежда като резултат от съпътстващо изследване, основано на анализ 

на документи. В рамките на повече от 70 страници са предоставени данни за предходни 

изследвания, дискусии, коментари и анализ, които на свой ред биха могли да бъдат 

разглеждани като обект на последващи научни изследвания. Сам по себе си, този опит 

на докторанта представлява принос към развитието на теорията и практиката на 

публичните комуникации в изключително специфична сфера, каквато без съмнение е 

съдебната система. 

По отношение на структурата на представения дисертационен труд е налице още 

един аргумент в подкрепа на разбирането за доброто познаване на спецификата на 

публичната комуникация в съдебната власт у нас. След като в първата част, авторът 

отделя внимание на общите тенденции на демократизация и модернизация в 

българското общество след 1990 година, на общия контекст, който на свой ред 

определя и специфичния дневен ред на комуникацията в съдебната система, втората 

част е посветена на специфичните задачи и подходи на публичната комуникация в 

съдебната система. Дотук няма нищо необичайно, доколкото целта „ … на разработката 
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е да се анализира ролята на връзките с обществеността в българската съдебна система в 

първото десетилетие от реализацията на съдебната реформа в периода на прехода към 

демокрация и изграждането на гражданското общество у нас.” (стр. 10) Интерес 

представлява избора на конкретните и практически ориентирани трета и четвърта част 

от предложения труд. 

В третата част на изследването си, докторантът отделя внимание на вътрешните 

публики, спрямо които би трябвало да бъде насочена съществена част от усилията на 

специалиста по публични комуникации в съдебната система. Едва четвъртата част на 

труда е посветена на най-често коментираните взаимодействия, подходи и послания, 

които би трябвало да бъдат ориентирани спрямо външните публики на съдебната 

система. Този подход потвърждава още веднъж смисловия акцент, който е поставен в 

изследването – да изяви не само традиционно възприемания контекст на изследваната 

проблематика, но и да се съсредоточи върху онези нейни аспекти, които най-често 

остават подценени или най-малкото – недостатъчно познати, както за теоретиците, така 

и за съществени групи от лидери на обществено мнение. 

Актуалността на избраната проблематика не подлежи на съмнение, но това не 

означава, че това не трябва да бъде предмет на самостоятелно проблематизиране. 

Резултатите от изследванията на общественото мнение, като и експертните анализи 

показват ниско равнище на доверие в съдебната система, устойчиво високи равнища на 

усещане за несправедливост и компрометиране на принципа на равенство пред закона. 

В тази публична среда, актуалността на тематиката за мястото, ролята, възможностите 

и специфичния инструментариум на публичните комуникации в съдебната система, би 

могла да бъде аргументирана по различни начини. В конкретния случай, докторантът е 

избрал позицията на активен, компетентен и критичен изследовател на процесите на 

реформа, в които непосредствено участва. Предложената на вниманието ни докторска 

теза е израз не само на оправдан изследователски интерес към „проблемите пред 

съдебната реформа”, нито единствено опит за тяхното систематично изложение от 

гледна точка на международния опит и набелязване на някакви препоръки за 

подобряване на описваното състояние. Тази докторска дисертация е резултат от 

съчетанието между разбиране за мисия и професионална компетентност. Дори само 

това качество на предложения труд би било достатъчно, за да защити достойно 

степента „доктор”. 

В предложения труд е налице добро познаване на специализираната литература 

по темата на дисертационното изследване. Общата, референтна библиография по 
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публични комуникации, сама по себе си, не би била достатъчна за целите на 

представеното изследване. Без да проблематизира самостоятелна тази тема, авторът ни 

дава възможност за пореден път да се убедим в ограничения обем на научната 

литература по отношение на специфични форми на публична комуникация, каквато без 

съмнение е работата на специалистът по връзки с обществеността в съдебната система. 

Именно тук е мястото да отбележа, че предлагам да бъде направено необходимото за 

публикуването на представения дисертационен труд. Аргументите ми в тази насока са 

свързани именно със съществените празнини в изследователски ориентираната и 

теоретична книжнина, посветена на подобни специфични форми на институционален 

PR. Така, поне отчасти, би могла да бъде компенсирана липсата на систематичен 

интерес към изключително многообразната и често подценявана работа на 

специалистите, ангажирани с изграждането на публичния образ, но и на всекидневната, 

оперативна комуникация на органите на съдебната власт в България. 

Времевата рамка на представеното дисертационно изследване обхваща период 

от десет години – от 2002 до 2012 година. Това е период, чийто избор многократно е 

аргументиран в хода на изложението. От една страна, след началото на реалните 

реформи в България в периода 1997 – 2001 година и създаването на необходимата среда 

за модернизация на българския публичен сектор, от 2002 година могат да бъдат 

наблюдавани паралелно протичащите промени, предизвикани от започнатите преди 

това реформи. В същото време, политическата промяна, настъпила след 2001 година 

отчетливо влияе върху ритъма на реформите и устойчивостта на предприетите преди 

това инициативи. Втората част на този период е белязана от дневния ред на поредния 

преход, поне трети поред, през който България премина през изминалите две 

десетилетия – европейската интеграция на страната ни. По този начин, избраният 

период носи в себе си белезите на началото на реформите, настъпилите впоследствие 

политически трансформации, преориентирането на усилията, включително и съдебната 

система, към пълноценна европейска интеграция на страната и първите пет години от 

пълноправното членство на България в Европейския съюз. 

Според предварително дефинираната рамка на това изследване, „… В 

дисертационния труд се стремим да отговорим на въпроса, защо в периода на 

въвеждането на връзките с обществеността в нашата съдебна система, не са използвани 

ефективно всички техни възможности за решаване на неотложните задачи на съдебната 

реформа в България.” (стр. 10) 
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Едва ли би могъл да бъде избран по-подходящ период от време, в който да бъдат 

изследвани, както създадените възможности, така и факторите, предпоставките и 

причините за тяхното компрометиране, от периода 2002 – 2012 година. Според автора: 

„Изследователската теза е, че в първото десетилетие от дейността по „Връзки с 

обществеността” в българската съдебна система не са реализирани всички 

възможности за постигане на главните задачи на съдебната реформа: отваряне на 

съдебната система към гражданите, обезпечаване на обществено доверие чрез 

прозрачност, ефективност и отчетност на правораздаването, което да работи 

предвидимо и в разумни срокове. (стр. 11-12). 

Съществена част от аргументирането на тази изследователска теза се съдържа в 

самото изграждане на логиката на изложението. В известен смисъл, тя не само 

потвърждава изведения в началото корпус от допускания, но и задълбочава 

разбирането ни за специфичните фактори, условия, тенденции и съпротиви срещу 

реформите, предопределили невъзможността да бъде реализиран в пълнота цялостния 

инструментариум на ефективната публична комуникация в съдебната система у нас. 

Както отбелязва авторът: „Своеобразието на PR в съдебната система се обуславя освен 

от нейната пословична инерционност, така също от специфичната й непроницаемост 

и професионален език. Влияние оказват също особеният обществен статут на 

магистратите и отношението им към неспециалистите. Ето защо австрийското 

определение за пъблик рилейшънс като „обширна и стратегически планирана 

комуникация с всички релевантни вътрешни и външни публики или партньори в 

диалога” е в най-голяма степен подходящо за природата на правораздаването и 

произтичащото от нея своеобразие на PR в третата власт.” (стр. 56) 

За първи път в българската практика, систематично е подбран и коментиран 

съществен по своя обем и многообразие материал, отнасящ се до специфичните цели, 

подходи, форми и инструменти на професията на експерта по публични комуникации в 

съдебната система. Отново за първи път в българската практика е представен цялостен 

изследователски труд, насочен към изграждането на необходимите предпоставки за 

реализирането на цялостна стратегия на публичните комуникации на съда. Показателен 

пример в това отношение е представянето на „добрите практики” на други страни, 

(формирани и развиващи се в различен правен контекст) не само като готови модели, 

които би трябвало да бъдат адаптирани или директно копирани в българските условия. 

След всеки подобен пример, авторът предлага конкретни препоръки относно 

приложимостта на една или друга практика в българските условия, както и конкретните 
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форми, в които подобен подход за решаване на изследваните проблеми би могъл да 

намери своето приложение в нашите условия. 

В хода на изследването е осъществен анализ на 1273 публикации на съдебна 

тема и документален анализ на 75 от тях, отпечатани в два регионални всекидневника и 

един национален всекидневник през цялата 2006 г. – последната преди приобщаването 

на страната ни към Евросъюза. Към този изследователски материал би трябвало да бъде 

добавен и анализа на публикувани в периодични печат карикатури на съдебна тема от 

Ивайло Нинов.  

Приложението на многообразни изследователски методи при стриктно спазване 

на границите на обхвата на тяхната приложимост спрямо специфичната българска 

среда е още един аргумент в подкрепа на качеството на представения дисертационен 

труд . Необходимо е да се подчертае доброто познаване на различните изследователски 

методи и компетентното им приложение по отношение на разглежданата проблематика, 

което личи от подбора и комбинирането на резултатите от многообразните 

изследвания, провеждани в рамките на изследвания от докторанта период от десет 

години.  

Богатият личен практически опит, който последователно и с необходимата 

изследователска дисциплина е интерпретиран в контекста на общата теза на 

представената работа, представлява друга част от достойнствата на представената 

дисертационна теза. В конкретния случай, този професионален и изследователски опит 

е преосмислен и от гледна точка на разбирането за мисия в дългогодишните усилия на 

редица представители на съдебната система, журналисти, представители на 

гражданския сектор и експерти, които през изминалите години направиха възможна 

реформата в съдебната система. 

Целенасочен стремеж за генериране на информация и експертиза по 

изследваната проблематика чрез коректно представяне на резултати от предходни и 

съпътстващи работата по настоящата дисертация изследвания, както и последователни 

усилия за извеждане на конкретен и приложим опит спрямо динамично променящата се 

среда на „статуквото в съдебната система”. 

Въпреки дългогодишния личен практически опит, в представената теза е 

запазена критична изследователска дистанция спрямо развитието на конкретни случаи, 

както и по отношение на тенденцията към скандализиране на трудностите, пред които 

се изправят реформаторските усилия в съдебната система. Представените и 

изследваните конкретни случаи са интерпретирани в контекста на цялостното 
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изложение, като са избегнати всички традиционни рискове, свързани с 

хиперболизирането или омаловажаването на техните предпоставки, капацитета на 

участващите в тях корпоративни и лични интереси или резултатите им. Чрез тяхното 

интегриране в структурата на дисертационния труд е постигната едновременно 

конкретност на изведените тези и в същото време – ясно са очертани повтарящите се, 

устойчиви елементи на вътрешната среда в рамките на съдебната система, които имат 

определящо значение за ефективността при реализирането на една или друга 

комуникационна стратегия. 

В хода на изложението е формулирана теза за главната цел на публичната 

комуникация в съдебната система. Според автора, това е: „… последователното 

изграждане на доверие към дейността на съдебната власт чрез отварянето й към 

обществото за гарантиране на отчетност и експедитивност и използване на 

медиите за разясняване на спецификата в нейната работа на гражданите, които с 

нейна помощ ще повишават и правната си култура.” (стр. 59) 

Едно от достойнствата на предложения труд е свързано с критични япреглед на 

резултатите от инициативата, поставила началото на процеса на институционализация 

на фигурата на специалиста по връзки с обществеността в българския съд. Става дума 

за последователните усилия на Сдружение „Правна инициатива за обучение и 

развитие” (ПИОР), в които самият автор е взел дейно участие. Освен стриктно и 

коректно представяне на етапите на разгръщане на тази инициатива, в този труд са 

налице ценни указания за обхвата на първоначалния замисъл, както и за първите групи 

от трудности, с които се сблъскаха първите няколко колеги, които успяха да изградят 

съвременната среда за ефективна публична комуникация в българската съдебна 

система. 

В представата работата е налице добър анализ на детайли от практическата 

среда, в която работи специалистът по връзки с обществеността, основан на личния 

опит на докторанта. (стр. 123 - 127) Преди всичко, става въпрос за ценни и често 

пренебрегвани детайли в комуникацията с вътрешните публики – магистрати и съдебни 

служители. Тази изключително съществена част от професионалната изява на експерта 

по публични комуникации е представена не само чрез личния опит на докторанта, но 

преди всичко – от гледна точка на възможните подходи за преодоляването на 

трудности и недоразумения, произтичащи от сложната и динамична среда, доминирана 

от различни редове от отношения и зависимости, които практически остават невидими 

за външните изследователи.  
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Четвъртата глава на предложения дисертационен труд е концентрирана върху 

комуникацията с външните публики. Тук коректно са представени основните насоки на 

тази мисия, както и редица специфични условия, които определят ефективността на 

публичната комуникация в контекста на съдебната система. Обхватът на тези външни 

публики е редуциран до институционалните представители на редица целеви 

аудитории, към които все по-често органите на съдебната власт ще бъдат принудени да 

адресират своите послания. В този смисъл, тази заключителна част на изложението 

позволява за пореден път да бъде оценена професионалната коректност на автора и в 

същото време – практическата стойност на това изследване по отношение на бъдещите 

изследователи и практици, които ще се ангажират с публичните комуникации в 

съдебната система. 

Като имам предвид качествата на предложения дисертационен труд; 

последователните усилия и методологическата дисциплина на изложението; приносния 

характер на редица заключения, изводи и препоръки, както и на цялостния подход на 

изследването; като отделям особено внимание на професионалния етос и дълбоката 

съпричастност на автора с проблемите пред реформата в съдебната система; 

използвайки възможността да поздравя автора за цялостната му работа и авторитетния 

начин, по който е успяла да защити своята теза, предлагам на уважаемата Комисия да 

приеме представения дисертационен труд за успешно завършен и да предложи на 

Академичното ръководство на Софийския университет „Св. Климент Охридски” да 

присъди на Петя Гергова образователната и научна степен „доктор”. 

 

 

 

 

10 март 2013 година  

София доц., д-р Антоний Гълъбов 

 

 

 

 

 


