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на дисертационния труд на Ваня Бабанин 

”Семиотични аспекти на интегрираните маркетингови комуникации 
в автомобилния бранш” 

 
Най-големият проблем, пред който е изправен всеки производител на 

продукти или услуги в съвременния свят е как да увеличава продажбите си. 
Ако преди време, в условията на продуктов недостиг, слаба конкуренция и 
висока потребителска активност, той е можел да бъде подценяван, днес това 
вече е невъзможно. Светът става все по-сложен, а промените - все по-
динамични и съпроводени с ясно очертана тенденция за ръст на 
несигурността в глобален мащаб. Достатъчно е да споменем само 
бушуващата в света икономическа и финансова криза, чийто край така и не 
се вижда. Не е трудно да се предположи, че последиците за икономиката ще 
са осезаеми десетилетия напред, а завръщането към предкризисните нива 
на просперитет ще е много по-трудно от очакваното. Посрещнатите с 
еуфория признаци за икономическо съживяване съвсем не означават, че 
нещата вървят към по-добро - те просто се влошават по-бавно. 

Подобни тенденции моделират социална среда, която определено ще е 
неуютна както за всеки бизнес, така за потребителите и то за 
продължителен период. Все по-ограничено потребителско търсене, 
затруднено вземане на кредити, ескалираща и ожесточаваща се 
конкуренция, свръхпроизводство на негативна информация - това са 
обективни дадености, които ще стесняват полето за действие на всеки 
предприемач.  

Тези тенденции засягат и пазара на автомобили - доскоро един от най-
бурно развиващите се сегменти на съвременния бизнес. На него се предлага 
изобилие от марки и модели, но потребителите са с все по-намаляващи 
покупателни средства. Това обяснява защо интереса към маркетинга за 
търсене и намиране на неизползвани пазарни възможности вълнува не само 
теоретици, но и бизнеса. 

Всичко това очертава една проблематика, достойна за вниманието на 
изследователя и прави актуална избраната от Ваня Бабанин тема на 
изследване, което, както е известно, е едно от изискванията към подобни 
трудове. Но с нея не се изчерпват достойнствата на предложената 
разработка - тя преди всичко е едно сериозно и задълбочено тълкуване на 
интегрираните маркетингови комуникации от гледна точка на 



семиотиката. Запознаването ми с дисертационния труд ми дава основание 
да твърдя, че той определено ще е от полза, както за студенти и колеги, 
които работят в сферата на публичната комуникация, така и за хора от 
практиката. Бих препоръчал на Ваня Бабанин да продължи изследванията 
си и да подготви книга на тази тема. 

Трудът ”Семиотични аспекти на интегрираните маркетингови 
комуникации в автомобилния бранш” се състои от увод, четири глави и 
заключение, с общ обем от 383 стр. В него са използвани и 515 илюстрации 
и схеми. Цитираната литература обхваща 227 източника (книги и статии), 
от които 127 са на английски и немски език, 44 на български и руски език и 
58 уеб-страници. 

Първа глава е посветена на комуникацията и семиотиката. За колегата 
понятието комуникация е целенасочена обмяна на информация за 
постигане на определен ефект у реципиента. Въведените ограничения за 
целта на този труд локализират приложението на лингвистичния 
инструментариум до изучаване на интегрираните маркетингови 
комуникации в автомобилния бранш с всички техни видове, подвидове и 
специфични приложения. По същество в тази глава колегата разглежда 
концептуалните основи на теоретичния модел на маркетинга в 
автомобилния бранш. Изтъква се, че професионално управляваната 
комуникация е от ключово значение за съхраняване на най-ценния ресурс - 
доверието на публиките. 

Втора глава изследва двата основни аспекта на комуникациите от 
гледище на първия дял на семиотиката (алфабетиката) чрез трансфер на 
понятия като парадигми и синтагми в дискурса на маркетинговите 
комуникации. Специално проучване на публикации в национални и 
регионални български медии е позволило на колегата да изведе група 
опозиционни двойки, които класифицират и обобщават съответните 
комуникации на марки и модели автомобили. В тази глава са изследвани 
още иконичните, символните и индексалните знаци по отношение 
интегрираните маркетингови комуникации на автомобили. Изводът, който 
прави колегата е, че във всяка маркетингова комуникация могат да бъдат 
открити индекси, символи и икони, взаимодействието между които ражда 
едно цялостно послание към целевите публики. 

В трета глава (семантика) е разгледано приложението на семантични 
понятия като интертекстуалност, диахрония и синхрония, редундантност, 
континиум и нулева морфема в различни комуникативни области. Те, 
заедно с анализирани стилови фигури, позволяват на колегата да изведе 



определена зависимост при тяхната употреба в публичната комуникация, 
която при това надхвърля ограничените параметри на автомобилната 
област. 

Четвърта глава е посветена на синтактиката и разглежда 
комбинирането на комуникативните методи, инструменти и стратегии в 
търговията с нови автомобили. В центъра на авторовите търсения е 
поставена марката и нейната роля на интегратор в полето на 
комуникацията. 

Приложеният модел за оценка на възможностите на интегрираните 
маркетингови комуникации в автомобилния бранш позволява на колегата 
не само да дефинира основни техни характеристики, но и да види 
последиците от тяхното прилагане върху публиките. Разкрити са и 
големите възможности на маркетинговите комуникации и най-вече на 
рекламата и PR, за въздействие върху потребителите. Показано е, че те ще 
бъдат по-успешни и социално значими, ако се фокусират върху ценността 
на разнообразието и креативността. 

Авторефератът отговаря на текста на дисертационния труд. 
По темата на дисертацията са направени четири публикации. 
Цитираната литература свидетелства за интердисциплинарния 

характер на възприетия анализ и е представителна за изследваната от 
автора научна проблематика. 

По отношение на приносите на автора. Справката за приносите 
коректно отразява научните постижения на колегата. 

Ще отбележа, че като цяло със своя дисертационен труд колегата 
обогатява съществуващите знания и покрива изискванията за научно-
образователната степен “Доктор”. 

Структурата на дисертационния труд отразява смисъла, съдържанието 
и логическата обвързаност на поставените конкретни изследователски 
задачи, посредством чието решаване се постига тази цел. Разкрита е 
същността на интегрираните маркетингови комуникации в един 
специфичен сегмент на пазара, осъществена е прецизна оценка на 
директните и индиректни техни странични ефекти. Определен авторов 
принос е системния подход към маркетинговите комуникации в цялостния 
социален контекст. Точно и ясно са очертани взаимодействията между 
различните фактори на външната и вътрешната среда и е аргументирана 
тяхната оценка при изграждане на ефективна стратегия за комуникация в 
автомобилния бранш.  



Трудът като цяло е особено полезен за този бързо развиващ се пазар, 
който се нуждае от собствена стратегия за комуникация. Следва да 
отбележа и факта, че анализът на колегата не е абстрактен - той се основава 
и на непосредствения му опит и наблюдение над българските практики за 
комуникация на търговията с нови автомобили. А дефинирането на 
основните алфабетни опозиции в автомобилния бранш и съответните 
разпределения на автомобилите според апелите е извършено с помощта на 
коректен анализ на рекламните и публицистични материали, свързани с 
нови автомобили в 132 национални и регионални печатни, радио и 
телевизионни медии за периода февруари 2008 – януари 2009 (13 
всекидневника, 12 седмичника, 16 специализирани автомобилни издания, 
38 списания, 12 е-медии, 11 телевизии, 6 радио станции, 24 регионални 
печатни медии). Анализът е обогатен и с множество примери на 
интегрирани маркетингови комуникации от други страни, които 
обогатяват представите за възможности за приложение на семиотични 
техники. 

Четейки този интересен труд, си припомних за това, което съдбата 
поднесе през 2009 г. на японската автомобилна компания “Тойота”. Над 8 
милиона автомобила от различни модели, трябваше да бъдат изтеглени за 
сервизно обслужване в цял свят заради проблем с педала на газта. 
Компанията загуби над 2 милиарда долара, с над една пета се срутиха 
нейните акции на световните борси. Конкурентите й светкавично се 
възползваха от затрудненията й, за да задигнат нейни клиенти. Само през 
януари 2010 г. продажбите в САЩ на Ford нараснаха с около една четвърт, 
на GM и на Nissan скочиха с по 16 на сто, на Honda - с 13 на сто и т.н. Нещо 
повече: в условията на глобална криза от затрудненото положение на 
“Тойота” се възползваха и правителства, които на нейн гръб се опитваха да 
решават свои проблеми. Накърнената репутация на “Тойота” хвърли сянка 
върху имиджа на всичко, което се произвежда в страната на изгряващото 
слънце. А затрудненията на компанията дойдоха най-вече заради 
подценената от нея публична комуникация - целия PR на “Тойота”, 
особено в последните няколко години, е бил тотално сбъркан. Точно в тази 
област компанията не издържа на собствените си високи стандарти. 

Въпросът ми към колегата е - възможно ли чрез семиотичният прочит 
на интегрираните маркетингови комуникации да бъдат уловени симптоми 
за възникваща буря и да се помогне на автомобилния бранш в кризисна 
ситуация? 

И още нещо - в четвърта глава се изреждат основните елементи от 
връзките с обществеността в автомобилния сектор. Незаслужено, според 



мен, като имам предвид приноса на автомобила в замърсяване на 
природната среда, не се обръща достатъчно внимание на работа с 
екологично ориентирани социални групи, чието влияние в обществото 
определено нараства. 

В заключение ще отбележа, че се запознах с интересен и добре 
разработен дисертационен труд. Колегата е систематизирал съществуващи 
практики и виждания за интегрираните маркетингови комуникации в 
родния автомобилен бранш, което само по себе си е поле за нови анализи и 
оптимизиране на добри практики. Осъщественият анализ още веднъж ни 
демонстрира възможностите на семиотиката не само за анализ, но и като 
генератор на нови идеи и свежи хрумвания за оптимизиране на публичната 
комуникация - в случая в един конкретен бранш, този на автомобилите.  

Независимо, че предметът на изследването на колегата са 
интегрираните маркетингови комуникации в българския автомобилен 
бранш и по-конкретно - новите леки и товарни автомобили, колегата 
съумява да включи и изучаване на добрите практики (национални, 
регионални, световни) за последните няколко години. Подобно съпоставяне 
на реалните практики за комуникиране на автомобилни брендове и 
компании у нас с тези на чуждестранни комуникатори е особено 
благотворно за българските теоретици и практици, тъй като се оказва и 
генератор на креативност. Основните изводи в труда обогатяват не само 
възможностите на родните маркетолози в областта на автомобилния 
бранш, но и на други пазарни сектори, полезна са за изследователи в 
областта на публичната комуникация и семиотиката. Ето защо предлагам 
на уважаемото жури да присъди на Ваня Бабанин образователната и 
научна степен “Доктор”. 

 
 
 
12.09.2011 г. Проф.д-р Здравко Райков 


