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Дисертационният труд на Милен Филипов е сериозно научно 

изследване и с основание може да се твърди, че интерпретираната 

проблематика е актуална и значима и от медийна, и от пиарска, и от 

политическа гледна точка. Докторантът се е ориентирал към тема, която е 

интегративна и комбинира компетентности от различни области. Още от увода 

проличава, че цялостната концепция е добре премислена, ясна, 

детайлизирана и интересна за автора на научния текст. Това е видно и се 

доказва в цялото изследване.  

Специално искам да отбележа, че последният вариант на 

дисертационния труд, предоставен за рецензиране, е разработен съобразно 

всички препоръки и бележки, направени от мен за обсъждането в катедра 

„Комуникация и връзки с обществеността“. Докторантът се е съобразил и с 

препоръките на колегите, една част от които се препокриваха с моите. 

Умението и възможността за кратък период от време да осмислиш бележките 
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и да усъвършенстваш такъв текст са показателни за качествата на докторанта 

Милен Филипов. 

Изложението обхваща 215 страници, разпределени в увод (с. 5 – с. 14), 

четири глави (Глава 1: „Събитието като социален феномен ”, с. 15 – с. 53; 

Глава 2: „Политически пъблик рилейшънс – предпоставки за развитие, 

същност, основни аспекти”, с. 54 – с. 92; Глава 3: „Масмедии и 

псевдосъбития“, с. 93 – с. 109; Глава 4: „Резултати   и случаи), с. 110 – с. 180 , 

използвана литература,  приложения (5 на брой), библиография – литература 

на български език, англоезична литература, интернет сайтове и адреси. Налице 

е баланс на обема и съдържание във всяка една част на дисертационния труд. 

Безспорно това е сериозно и интересно научно изследване. Направено е 

с много отношение, познания, висока научна култура и отговорност.  

Уводът включва основна цел и подцели, обосновка, задачи, обект, 

предмет, работна теза и методология на изследването. Особено впечатляваща е 

методологията на изследването, включваща медиен контентанализ, анкетно 

проучване, анализ на случай и др. Категорично е изложена актуалността на 

проблема, мотивацията за избора на темата. Откроено е какво е липсващото по 

темата и така се аргументира необходимостта от този дисертационен труд и се 

защитава дисертабилността на темата.   

В първа глава „Събитието като социален феномен ” е налице сериозен 

аналитичен преглед на значими теоретични разработки по темата. Налице е 

детайлно познаване на всяко понятие и професионално изясняване на 

понятийния апарат. Откроява се характерното за същността на 

псевдосъбитието чрез анализ на връзката „медии – общество – политика“. 

Направен е компетентен анализ на псевдосъбитието, представена е 

класификация, диференцирано е псевдосъбитието от останалите видове 

събития.  

Втора глава „Политически пъблик рилейшънс – предпоставки за 

развитие, същност, основни аспекти” добре структурирана, с изясняване на 

същността на политическия пъблик рилейшънс. Освен познаване на 

публикациите по тази проблематика докторантът разкрива и своите виждания 
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и позиции.  В края на втора глава са направени обобщения и изводи, които са 

основополагащи за последвалия анализ на отделните случаи. 

Трета глава „Масмедии и псевдосъбития“  е теоретично изясняване на 

основните характеристики на масмедиите – роля, функции, същност.      

Особено важна е частта „Пиаризация на медийното съдържание“, в която 

икономизмът и комерсиализмът се открояват като основна причина за 

възникване на този сравнително нов елемент и сполучливо се определят като 

„пета власт“. Аналитично и критично е представено състоянието на 

масмедиите в България. В края на тази глава много умело е направена връзката 

между псевдосъбитието, масмедийната реалност и политическите субекти.  

Докторантът аргументирано определя масмедийната сфера в България като 

основна предпоставка за съществуването и наличието на псевдосъбитието като 

своеобразен феномен. 

В четвърта глава са представени анализите на анкетата, описани са 

няколко известни случая и е направен преглед на медийното им отразяване.  

С анкетното проучване докторантът цели да очертае същността на 

псевдосъбитието, да открие какви са неговите основни характеристики, които 

го определят като отделен вид планирано събитие и какви са практическите 

проекции и въздействия, които този комуникационен феномен има и оказва от 

една страна върху медиите и от друга върху целевите аудитории (други 

политически субекти и обществото като цяло). Въпросите са интересни, 

многообхватни, детайлни. Графично представените отговори, както и 

последвалият анализ очертават ясно мнението на респондентите. Анализът на 

отговорите по всеки въпрос показват, че докторантът има много високи 

компетенции в тази дейност. Демографският профил на анкетираните можеше 

да се представи още в началото на тази част, за да е ясно кога и с колко 

респонденти е проведена анкетата, какви са те, за да се прецени и нейната 

представителност. Изводите в края на тази част са подробни, точни и показват, 

че целта на анкетното проучване е постигната.  

Във втората част на тази глава са описани няколко псевдосъбития - 

Поредицата от прерязвания на ленти при откриването на отделни участъци от 

автомагистрала „Тракия“; Специалните полицейски операции с кодови имена 
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през 2009 – 2010 г.; Изказването на Ахмед Доган в навечерието на 

парламентарните избори през 2009 г. „Аз съм инструментът във властта, който 

разпределя порциите на финансиране в държавата.”. Детайлно е анализирано 

самото събитие, медиите, които са го отразили, начинът, по който е отразено. 

Анализирани са медиите, отразяващи събитието, акцентите, които поставят. 

Особено сполучлива е връзката между събитието, медийното отразяване и 

мнението на респондентите от анкетата. Те съвсем точно и професионално 

определят и откриват специфичните характеристики, които правят част от тези 

събития псевдосъбития. Като журналисти и специалисти по пиар са наясно с 

механизмите и прийомите на представяне на едно събитие като медийно 

значимо, без значение, че като събитие за обществото няма подобна 

значимост. Това е най-силната част от дисертационния труд, в която 

докторантът е проявил своята научна компетентност, анализирайки конкретни 

факти, текстове, медии, политици. Направил го е прецизно и компетентно. 

Литературата, която е използвал М. Филипов, съдържа 134 

литературни източника – 62 на български език и 69 на английски. Използвани 

са и 30 други източници, публикувани предимно в интернет. 

Приложенията включват анкетата, всички заглавия на публикации по 

темата за магистрала „Тракия“, списък на специалните полицейски операции с 

кодови названия и речта на Ахмед Доган. 

Дисертационният труд допълва, но най-вече попълва определена 

необходимост от анализ на псевдосъбитията, медийната им интерпретация, 

отговорността и влиянието на медиите за изграждане на образа на политиците. 

Основните достойнства на дисертационният труд се изразяват в 

следното: 

1. Докторантът показва висока информираност, компетентност и 

зрялост – научна, професионална и изследователска. Избраната 

проблематика му е интересна и позната. 

2. Дисертационният труд е логически правилно структуриран – 

теоретична част, интерпретация и анализ на основни за темата и 

проблематиката понятия. 
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3. Теоретичните основи на изследването са разработени с висока 

компетентност. Ползвани са много източници, личи дълбоко познаване 

на същността на интерпретираните процеси. Проследени са всички 

съществени аспекти на ключовите понятия посредством позоваване на 

авторитетни източници. Познаването на терминологичния апарат е 

важна част от компетентностите на всеки специалист. 

4. .Изследователската програма е точна и детайлна – целта, 

изследователските задачи, обектът, предметът, изследователската теза 

методите са прецизно формулирани. Тази изследователска и 

организационна рамка създава еднотипност, ред и логична обоснованост 

и връзка.  

5. Всяка глава започва с кратко встъпление и завършва с обобщения, 

изводи, предпоставки и основи за анализите в четвърта глава. Така 

логично  се осъществява пряка връзка и зависимост между теоретичната 

част и изследването. 

6. Умело са подбрани и използвани подходящи въпроси в анкетата. 

Интерпретацията на отговорите, направените изводи показват високи 

компетентности във формулирането, провеждането и   анализирането на 

анкета.  

7. Данните, резултатите от анкетата са представени ясно в графичен 

вид, съпроводени са с анализи и изводи. Видими са фактологическата 

прецизност и акуратност. Статистическата информираност и коректност 

са налице.  

8. Много добро впечатление прави коректният научен стил, 

прецизността на изказа, терминологичната точност. Текстът се чете с 

лекота, достъпен е. Това в никакъв случай не намалява научната му 

стойност, напротив, показва високата култура и отговорност на автора.  

9. Библиографията респектира както с обема, така и с разнообразието си. 

Прегледани са и внушителен брой медийни публикации.  
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Бележки: 

Изводите изпълняват функцията на заключение и по-логично е тази част да 

се нарича така.  

Приносните моменти точно отразяват постиженията на докторанта и 

неговото изследване, но трябва да са извън която и да е глава. Те са приносни 

за целия дисертационен труд, а не само за четвърта глава, където са поместени. 

Въпроси: 

1. На кого, как и защо вредят псевдосъбитията в медиите?  

2. Какво трябва да следва оттук нататък? За кого е важно изследването, 

кой и какво трябва да разбере, научи, прилага? 

3. Как журналистите и пиарите си поделят „вината“ за сътворяването на 

псевдосъбитията? 

4. Разбират ли хората, които четат вестници, гледат телевизия, слушат 

радио, че дадено събитие е всъщност псевдосъбитие? Има ли реакция 

във форумите? Всъщност отговорете сам на въпроса, с който завършва 

дисертационният труд. 

Заключение 

Дисертационният труд на тема „Псевдосъбитието (медия събитието) като 

стратегически инструмент в политическия пъблик рилейшънс“, разработен от 

Милен Филипов, е интересно, значимо и много  сериозно научно изследване 

по актуална и важна за българското общество проблематика. Докторантът 

показва умения за разработка на съответния научния жанр, за провеждане на 

изследване и анализ на данни, факти, събития. Това е основанието ми да 

предложа на уважаемото научно жури да присъди образователна и научна 

степен „доктор“ по научната специалност „Обществени комуникации и 

информационни науки“ (Връзки с обществеността) шифър 3.5. на Милен 

Николаев Филипов, докторант на СУ „Св. Кл. Охридски“, Факултет по 

журналистика и масова комуникация. 

    24.03.2015 г.                    Рецензент:                     

(проф. дпн Галя Христозова)  


