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НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА “АТИТЮДЪТ КАТО 

ДЕТЕРМИНАНТ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ 

РЕКЛАМАТА И БРАНДА: ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ”, 

ПРЕДСТАВЕН ОТ ЛОРА ОГНЯНОВА ТОПУРОВА, ДОКТОРАНТ 

НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА КЪМ КАТЕДРАТА ПО 

СОЦИАЛНА, ТРУДОВА И ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ ПРИ 

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ НА СУ «СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ» 

 

 

 

 Представям на вашето внимание рецензия на дисертационния 

труд на Лора Огнянова Топурова, докторант на самостоятелна 

подготовка към Катедрата по социална, трудова и педагогическа 

психология при СУ “Св. Климент Охридски”.  Още в началото бих 

искал да заявя, че става дума за дисертационен труд, реализиран в 

една гранична психологическа и икономическа проблематика и то в 

нейната най-модерна част – психологическия аспект на бранда и 

брандинга. Този факт сам по себе си говори за научната смелост на 

автора и предизвиква очаквания за интересни научни открития. 

Позволявам си също така още в началото да заявя, че самият труд 

оправдава очакванията и е доказателство за дързостта на нашето 

младо, интелигентно и високо образовано поколение да се изправя 

пред научните предизвикателства. 

 Представеният дисертационен труд представлява теоретико-

емпирично изследване, композирано в четири основни глави, увод, 

заключение, литература и приложения, с общ обем от 191 страници. 

Той е написан въз основа на научен апарат, който включва 167 

източника, като при анализа са използвани 12 фигури, 27 таблици и 5 

приложения. 

 



Първата глава е теоретична и е посветена на  съвременните 

предизвикателства, пред които е изправена теорията и практиката за 

бранда и брандинга. Те са продиктувани не само от глобализацията на 

пазара, но и от съвременното развитие на средствата за масова 

комуникация, които създават възможност за промяна на визията за 

дадена стока, компания или услуга, без видима промяна на тяхното 

същност, качество или пазарен статут.  Точно този проблем се 

дискутира интензивно през последното десетилетие и именно към него 

е насочил своето внимание авторът на дисертационния труд. 

 Още в тази първа глава Лора Топурова прави своята заявка за 

анализ на бранда и неговите измерения на психологическо равнище 

чрез изясняване на ролята на атитюда в съвременния пазарен 

комуникационен процес. Анализът на този процес не е реализиран 

абстрактно, а в условията на глобализиращият се пазар чрез 

конкретизиране на новите задачи, които стоят пред маркетинга.  В 

центъра се поставя потребителят като адресат на пазарната 

комуникация  и доколкото самият той като социално същество 

представлява своебразна съвкупност от отношения, дотолкова и  

анализът на цялостното му пазарно поведение съвсем правомерно е 

пречупен именно през «маркетинга на отношенията». В центъра на 

тези маркетингови отношения е поставен брандът – «създадената 

ценност на стоката във възприятията на потребителя», който не само 

отразява отношението към марката, но в същото време детерминира 

пазарното поведение на индивидите, провокирано от рекламата като 

такава.  

 Във втората част на тази глава съвсем правилно е отделено 

специално внимание на атитюда, на неговата същност и значение за 

пазарния комуникационен процес. Акцентът е поставен върху 

когнитивния компонент на атитюда, при който имплицитно 



присъства ценностният момент, като по този начин се прави 

внушението за двупосочните функции на рекламата – да дава 

познание и да провокира отношение, емоция към обекта на 

рекламиране.  И този акцент не е самоцелен, а пряко кореспондира с 

проблема за формирането на атитюдите като следствие от 

комуникативния процес и като предпоставка за пазарното поведение 

на индивидите.  

Втората глава също е теоретична и е посветена на  процесите, 

свързани със създаването и управлението на бранда. Тук съществено 

внимание се обръща на  факта, че за  глобалния производител е важно 

не само качеството на произвеждания продукт/услуга, но от 

първостепенно значение е управлението на взаимоотношението с 

клиентите, контролът на онази съвкупност от вътрешни смисли, 

емоции и нагласи, които те имат по отношение на стоките като техни 

външни носители. През призмата на тази съвременна визия за 

състоянието на релацията “производител – потребител” е пречупен 

анализът на същността на бранда. Въз основа на сравнителен анализ 

между концепциите на различните автори се дискутират пътищата за 

изграждане на “имиджа” на марката като предпоставка за 

изграждането на бранда.  

 Във втората част на тази глава се обсъждат атрибутите на 

бранда, анализира се връзката между стоката и бранда, като в крайна 

сметка дискусията се свежда до глобалния бранд-менидмънт, който е 

актуална тема и проблем на съвременния бизнес-маркетинг. 

Необходимо е да се спомене, че тук особено внимание е обърнато върху  

индивидуализацията и персонификацията на бранда. На 

психологическо равнище се изясняват интересни въпроси, свързани 

със съвремената тенденция да се търсят психологически измерения на 



бранда чрез хвърляне на мост към неговия личностен аспект, към 

процесите на идентификация, персонификацията на марката и пр. 

Както е известно, рекламата представлява специфична форма за 

представяне на значението и значимостта на даден обект с оглед 

формиране на позитивни нагласи в тази част от целевата група, към 

която тя основно е насочена. Едновременно с това рекламата се 

проявява и като средство за поддържане на бранда, за обогатяване на 

символиката, свързана с него и за повишаване на неговата ценност. 

Именно в тази посока е реализиран и анализът в трета глава. Тя също 

е теоретична и в нея се дискутира създаването и поддържането на 

бранда със средствата на рекламата. Тук авторът обръща специално 

внимание на проблема за ефективността на рекламата и изграждането 

на потребителски нагласи към нея. Ролята на рекламата в брандинга 

се анализира в три основни направления: реклама и въвеждане на 

нова марка на пазара, поддържане на бранда със средствата на 

рекламата и очертаване на дългосрочните ефекти на рекламата върху 

бранда. Прави впечатление фактът, че анализът в тази глава не е 

самоцелен, а е ориентиран към изследователската цел и задачи, които 

авторът си поставя за изпълнение на емпирично равнище. Наред с 

това може да се направи и констатацията, че макар анализът да е 

реализиран на теоретично равнище, той предлага много изводи и 

препоръки за социалната практика, свързани с мотивирането на 

потребителите, стимулирането на повторна покупка, поддържането на 

въвлечеността на  потребителите и др.   

Емпиричната част на дисертацията е обособена в четвъртата 

глава, която включва представянето на теоретичната постановка, 

целта, задачите, хипотезите, методиката, обекта на изследването и 

самите резултати. Умишлено подчертавам тази последователност, тъй 

като тя е доказателство, макар и формално, за умението на автора да 



реализира емпирично психологическо изследване в неговия цялостен 

вид. Отделните елементи на тази глава са представени подробно и 

изчерпателно: точно са формулирани целта, хипотезите и 

изследователските задачи, а комплаксната методика, включваща пет 

отделни изследователски инструмента, е описана подробно. Обектът 

на изследването е представен детайлно с очертаване на неговата 

специфика по отделни критерии. Проведеното емпирично изследване е 

дало възможност на автора да направи подробен анализ на 

особеностите на изследваните взаимовръзки и да разкрие 

доказателствената стойност на формулираните от него хипотези.  

Формулираните хипотези са пет и за тяхното доказване са 

изследвани  582 лица, подбрани на случаен принцип, чиито нагласи 

към рекламата и марката „Тойота” се разкриват с 5 различни 

методики на три етапа.  

Чрез първата хипотеза се допуска, че нагласата на изследваните 

лица към рекламата изобщо е положителна, като нейният 

информационен аспект е по-високо оценен от развлекателния, а 

нейната информационна функция е определяща за формирането на 

атитюда.  

За проверка на тази хепотеза е  използвана методиката  на Полей 

и Митъл, с която може да се установи кои аспекти на рекламата имат 

най-тясна връзка с общата й оценка. Резултатите от изследването 

доказват основателността на издигнатата хипотеза, че нагласата на 

изследваните лица към рекламата изобщо е положителна. Те 

разкриват, че най-силна е връзката между нагласата към рекламата и 

нейната иформационна функция, а следващата по сила връзка на 

общата нагласа към рекламата е по отношение на нейната 

хедонистична функиця.  



Втората издигната хипотеза допуска, че съществува връзка 

между нагласата към рекламата и оценката на бранда. За нейното 

доказване е използвана методиката на Хес, насочена към 

идентифициране на определени аспекти от функциите на бранда. 

Анализът на резултатите от изследването показва, че общата нагласа 

към рекламата е значим фактор, който детерминира оценката на 

бранда.  

Третата издигната хиротеза, която се отнася до 

персонификацията на бранда и неговата оценка, също се 

потвърждава.  Чрез прилагането на регресионен анализ се доказва, че 

с увеличаването на степента на персонификация се увеличава 

оценката на марката, а чрез дисперсионен анализ между 

персонификацията и общата оценка се разкрива, че 

персонификацията е значим фактор за оценката. 

Четвъртата хипотеза,  е твърде интересна, тъй като тя съвсем 

логично допуска, че при определени случаи, когато липсват ясни 

ориентири или достатъчно информация, атитюдите към страната, от 

която произхожда дадена марка, ще се пренесат и към бранда.  Макар 

и интересна, данните от емпиричното изследване показват, че 

хипотезата не се доказва в български условия. Недоказването на тази 

хипотеза аз квалифицирам като принос при изследването на тази 

взаимовръзка. 

За доказването на петата хипотеза  е използвана скалата на 

Шлингер за оценка на рекламите. Съгласно тази хипотеза, рекламите, 

които дават повече информация за рекламираните продукти, би 

трябвало да се оценяват по-високо. Тази хипотеза, не се потвърждава, 

но за сметка на това свързаната с нея хипотеза 5.1, съгласно която 

съществува връзка между оценката на рекламата на дадена марка и 

оценката на самата марка, се доказва частично. Това дава основание 



да се направят съществени изводи за социалната пракитка и да се 

дадат конкретни препоръки при изработването на рекламните 

продукти.  

 Прочитът на дисертацията –  като се започне от теоретичната 

част и се стигне до доказването на хипотезите, е истинско удоволствие 

за специалистите, запознати с тази модерна проблематика. Дори 

пропуските, които забелязах на някои места в текста, ме провокират 

към конструктивизъм и даване на препоръки за по-нататъшно 

подобряване на теста.  

 Така например, според мен в бъдеще би било интересно да се 

провери по-обсстойно четвъртата хипотеза, свързана с трансфера на 

имидж от страната, от която произлиза марката, към бранда. 

Примерно, би могло да се допусне, че при по-старото поколение този 

трансфер съществува, докато при по-младото поколение той отсъства 

(както показват резултатите).  

 Смятам също така, че хипотеза 5.1. би трябвало да се изведе като 

самостоятелна шеста хипотеза, тъй като от нейното доказване следват 

важни за социалната парактика изводи. 

 Освен това смятам, че в текста на дисертацията са включени 

имплицитно много съществени за социалната практика изводи, които 

биха могли да се изведат в края, като по този начин би се обогатил 

последния параграф. 

 Обръщам внимание също така, че изречението от страница 33 от 

автореферата, с което се обяснява персонификацията и 

идентификацията на реципиентите с марката, трябва да се представи 

в по-достъпна и разбираема форма. 

 Независимо от тези пропуски, аз оценявам дисертационния труд 

като едно сериозно достижение в изследването на психологическия 

аспект на взаимодействието между реклама и бранд. 



  Дисертационният труд е написан на прецизен стил, а анализите 

са реализирани на високо научно равнище. Както текстът, така и 

използвания научен апарат са доказателство за отлично познаване на 

проблематиката. Авторефератът съответства на съдържанието на 

дисертацията, а важни части от нея са публикувани в научни 

списания.  Приносните моменти, маркирани в края на автореферата, 

са значими, формулирани са точно и ясно и се покриват с направените 

обобщения и изводи.  

 Като имам предвид значимостта и актуалността на 

проблематиката, а също и научните достойнства на дисертационния 

труд, аз  му давам висока оценка, оценявам неговият автор като 

високо квалифициран изследовател, и предлагам на уважаемото 

Научно жури да присъди на Лора Огнянова Топурова научната и 

образователна степен “ДОКТОР”. 

 

      РЕЦЕНЗЕНТ: ......................................... 

              /Проф. д.ф.н. Крум Крумов/ 

1 ноември, 2013г. 
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