
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ 

КАТЕДРА НА ЮНЕСКО „КОМУНИКАЦИЯ И ВРЪЗКИ С 

ОБЩЕСТВЕНОСТА” 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

на проф. д-р Тодор Петев, научен ръководител 

на докторанта Илия Христов Вълков 

защищаващ дисертационен труд на тема: 

 

„Комуникация на граждански движения: каскадни ефекти при 

криза. Конфликтни зони в триангулацията движения-организации-

медии“,  

представен за присъждане на ОНС „доктор“ в професионално 

направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки  

(Журналистика. Комуникация при криза – ефективно управление) 

пред научно жури към Катедра на ЮНЕСКО „Комуникации и връзки с 

обществеността“, Факултет по журналистика и масова комуникация на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“  

Дисертационният труд на Илия Вълков е структуриран по следния 

начин: увод, следват четири глави, заключение с изведени приноси и 

заявени приносни моменти, както и библиографски списък на използваната 

литература и приложение, допълващо разглежданата проблематика.  

Изложението е в обем от 270 стр., към него е добавено резюме на 

български и английски езици. Използваната литература съдържа 272 

заглавия, от които 101 са на български език и 142 на английски език. 

Онлайн източниците са 12, използвани са също 31 статии от вестници и 

списания.  

Приложението съдържа: три таблици; представяне на протестните 

граждански мобилизации и организации за изследвания период от 2007 г. 

до -2012 г. - граждански движения в сферата на екологията, национализма, 

свободата в Интернет, политическата сфера, потребителската сфера и 

социалната сфера – общо 21, както няколко интервюта с активни 

представители в разглежданата област.  
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Като научен ръководител имам достатъчно основания, за да 

потвърдя самостойния характер на труда на дисертанта и мога да заявя 

следното: 

- в структурно отношение както и по съдържание работата на Илия 

Вълков отговаря напълно на изискването за актуалност и значимост; 

- проблемното поле, разработвано в дисертационния труд, обхваща 

нови зони на взаимни връзки и зависимости между разгърналите се 

граждански движения е социалното управление, като се набляга на 

обществената само--организация и ролята на обществения протест; 

- заявените приноси и приносни моменти отговарят напълно на 

предизвикателствата, заложени в издигнатите цели и задачи на това 

изследователско начинание. 

 

Критически бележки може да бъдат направени главно в две насоки:  

- първо, ограниченията, заложени при издигане на задачите на 

разглежданата работа, които се менят с обществено-политическата 

динамика; 

- второ, прогнозирани обрати в развитието на гражданската 

мобилизация при протестните движения, които са използвани от 

скрити или най-малкото неясни групи на интереси. 

 

Като цяло, с убеденост мога да призова уважаваната колегия да 

гласува положително за присъждане на докторската степен на Илия 

Вълков в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и 

информационни науки. 

 

 

ПОДПИС: 

 /проф. д-р Тодор Петев/ 

 

София, 26.05 2013 г.  


