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2012 г.”, 

представен за присъждане на образователна и научна степен „доктор” 

по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и 

информационни науки (Журналистика - Връзки с обществеността) 

към катедра на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността“   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І. Обща характеристика на труда на кандидата 

 Представеният за становище дисертационен труд „Публичният образ 

на организациите за защита на потребителите в България 2007-2012 г.“, с 

автор Веселина Любенова, от структурна и съдържателна гледна точка 

отговаря на тематиката, критериите, изискванията и спецификата на 

професионалното направление 3.5. Обществени комуникации и 

информационни науки (Журналистика – Връзки с обществеността) и за 

присъждане на образователна и научна степен „доктор”. 

 Дисертационният труд може да се определи като задълбочен и 

всеобхватен от гледна точка на изследваната тематика и отразява в 

необходимата степен, научната и образователна подготовка на кандидата 

за „доктор” в областта на обществената комуникация и в частност PR-

технологиите, свързани с изграждането на публични корпоративни образи. 

В представения труд, в достатъчна степен се развиват някои от идеите, 

заложени в представените от кандидата публикации – общо 7 бр. 

 Структурата, съдържанието и обемът на дисертационния труд без 

приложения, ползвана литература и списък на публикации по темата /231 

стр./ са подчинени на логиката на поставените цел и задачи, а именно – 

установяването, анализ и подходи за повишаване на ефективността на 

публичния образ на организациите за защита на потребителите в контекста 

на обществената комуникация. Използваните подходи и методи на 

изследване са дали възможността за вникване в пълнота на 

проблематиката, свързана с разглежданата специфика на pr-технологиите и 

конкретно с преодоляване на комуникационната недостатъчност, пряко 

свързана с постигането на критична степен доверие в сферата на защитата 

на правата на потребителите. 

 Проблемната област е ясно и точно дефинирана, като акцентите са 

поставени върху значими проблеми като: потребителските права, 

ползването на световните практики, подходи и инструментариум в 

областта на защитата на потребителите и комуникационното им 

изражение, спецификата на PRтехнологиите и подходите на 

институционално равнище, стратегически подходи и комуникационна 

механика при изграждането на публични корпоративни образи, прилагане 

на убеждаваща комуникация чрез имидж-ефектите, осъществяване на 

комуникационни връзки и отношения на терена на т.нар. „консуматорско 

общество“. 

 Без съмнение, предложената за становище дисертация притежава 

достатъчна актуалност и значимост, като се има предвид общата криза на 

доверие в институциите и интензивно развиващите се отношения на 

основата на линията човек – ценности – вещи.  

 Ползваната литература от кандидата е от автори, които имат своя 

научен принос в научните области, отнасящи се до тематиката на 

дисертационния труд. 



 Като положителен момент отчитам поместените графики, схеми и 

таблици, като с това е осъществена целта да се прецезира и онагледи 

изложението в дисертационния труд, което естествено повишава неговото 

научно качество. 

Представеният от кандидата Автореферат отговаря на изискванията. 

ІІ. Обща характеристика и оценка на резултатите и приносите в 

дисертационния труд 

 Като една от основните характеристики на представения за 

становище дисертационен труд, може да се посочи очевидният интегритет 

на многостранните проблеми, свързани с осъществяването на комуникация 

в една такава значима социална област, каквато е областта на отношенията 

потребители-корпоративни субекти-институции.  

1. Научни области и проблеми, по които кандидатът е работил 

Научно-изследователската и научно-приложната дейност на кандидата 

напълно покриват научните полета, обобщени и заложени още в 

тематичното заглавие на дисертационния труд. По-важните от тях са: 

(Първа глава) Необходимостта от защитата на потребителите от 

материална и ценностна гледна точка, специфика на видовете организации 

за защите на потребителите и тяхната ефективност при осъществяване на 

дейността им, синхронизирането на българското и европейско 

законодателство във връзка с потребителските права, устойчивост на 

отношенията между потребители и институции в контекста на 

институционалната рамка. (Втора глава) Анализ и синтез на съвременното 

състояние на pr технологииге и подходите,отразяването на спецификата и 

характеристиките на медиите, изграждането на публични образи, като 

неразделна част от комуникационната политика. (Трета глава) Анализ на 

публичния образ на организациите за защита на потребителите във връзка 

с установяването на комуникационни норми, изследване на 

комуникационното поведение на медиите в рамките на конкретиката на 

проблемите и предизвикателствата пред защитата на потребителските 

права.  

 Обобщено, може да се каже, че в дисертационния труд, кандидатът 

демонстрира умения на убеден изследовател и защитник на тезата, че 

единствено по пътя на ефективните комуникации е възможно постигане на 

дълготрайни и устойчиви резултати при защитата на потребителите.  

2. Основни научни и научно-приложни приноси 

Убедено приемам и потвърждавам стойността на посочените научни 

и научно-приложни приноси, а именно: Анализираните проблемни зони и 

линии по отношение на институционалната комуникация с външните 

публики на основата на прилагането на съвременните pr технологии и 

техники; Дефинирането на проблемните области в контекста на 

публичната комуникация на организациите за защита на потребителите; 

Предложеният модел за комуникационна политика на споменатите вече 



организации; Предложеният комуникационен модел за усъвършенстване и 

разширяване на условията и средата, необходими да се постигне 

достатъчна информираност. 

 Като имам предвид посоченото, мнението ми е, че приносите на 

дисертационния труд са доказано авторски. Наред с това, тези приноси 

имат безспорна приложимост в областта на комуникационната практика, 

което прави труда безспорно стойностен. 

ІІІ. Критични бележки  

Без съмнение, кандидатът е направил успешен опит да разшири и да 

задълбочи изследователските търсения в областта на обществената 

комуникация. И както дисертантът посочва, „Дисертационният труд е един 

от малкото опити за разглеждане на дейността на организациите за защита 

на потребителите през призмата на комуникациите“ (с.42, Автореферат). 

Като критични бележки бих обърнал внимание на следното: 

На първо място, дисертационният труд е твърде обемен за този тип 

научни изследвания. В този исмисъл на места текстът повече детайлизира 

ненужно разгледаната тематика. 

На второ място, бих посочил, че е необходимо да се има предвид 

някои по-нови научни постижения в областта на обществената 

комуникация, каквито са например подходите и методиката на 

интегрираните комуникации, както и на корпоративните комуникации, 

които във всеки случай надграждат класическите pr технологии и техники. 

На трето място, ще отбележа неизяснения докрай въпрос за 

установяване на нормите на комуникационната култура, която е в пряка и 

непосредствена връзка с корпоративната култура.  

Разбира се, посочените тук бележки и критики в никакъв случай не 

намаляват научното и научно-приложното значение на дисертационния 

труд. Считам, че след една редакция, включително и по отношение на 

структурата на дисертационния труд, той би следвало да бъде издаден като 

монография.  

ІV. Заключение 

Посочените тук научни и научно-приложни достойнства на 

дисертационния труд на кандидата, както и направените приноси в 

областта на обществената комуникация и информационните науки, ми 

дават основание убедено да предложа на уважаемото научно жури да 

присъди на Веселина Любенова Любенова образователна и научна степен 

„доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комникации и 

информационни науки (Журналистика – Връзки с обществеността). 
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