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„ПОЛИТИЧЕСКИ PR – ПРОБЛЕМИ И ТЕНДЕНЦИИ” 



Данни за докторанта 

Любомира Василева Христова притежава завършена магистърска 

степени по връзки с обществеността и бакалавърска степен по публична 

администрация. Работи вече шест години като асистент към катедра 

„Връзки с обществеността” и води упражнения по „Основи на връзките с 

обществеността”, „Основи на рекламата и брендинга“, „Политическа 

комуникация и изграждане на имидж“ и др. Притежава качества на 

отговорен и изпълнителен млад човек в преподавателската и научната си 

дейност. Проявява инициативност, има изключителни комуникативни 

умения и работи отлично в колектив. 

 

Обща характеристика на дисертационния труд 

Представената за обсъждане дисертация на Любомира Христова е в 

обем 202 стр., структурирана е в три глави с увод и заключение, с богата 

библиография на български, английски и руски език, интернет материали и 

приложения.  

В много голяма степен политическият PR в България се възприема 

като необходимост само в предизборен период. Когато са вече на властови 

позиции политиците осъществяват по скоро еднопосочна комуникация. 

Акцентът в разработката е поставен не само като кампанийна и свързана с 

обслужването на предизборната надпревара, а като необходимост от 

постоянна ангажираност на управляващите за формиране и поддържане на 

диалог чрез инструментариума на Public relations. По тази причина считам, 

че темата е актуална, дисертабилна и значима за българската политическа 

сцена. Неминуемо е необходимо да има по-голяма професионализация на 

комуникациите в българската политическа действителност. Научното 

изследване очертава ролята и значението на връзките с обществеността в 

политиката на институционално ниво.  



Целта е определена ясно, точно и поставените задачи допринасят за 

изпълнението й. Избраната от докторантката методология спомага за 

реализирането на целта.  

В първа глава се разгръща многоаспектно понятийният апарат, който 

е свързан с развитието на PR като цяло и в политиката. В изясняването на 

тези понятия изследването попада в широко научно поле, което създава 

необходимост анализите да се базират на изводите на редица социални 

науки. Паралелно се изисква да се използват емпирични методи, за да се 

разберат в дълбочина проблемите в политическия PR, което допълнително 

усложнява работата по такива теми. Акцент в тази глава са изводите на 

Любомира Христова за възможните причини за неправилно 

формулираните разбирания за същността на PR сред широката 

общественост в България. На базата на изследванията на редица утвърдени 

български и чужди учени в социалната област е направен ретроспективен 

анализ на еволюцията и ключовите моменти в развитието на социалната 

технология PR. Логически последователно, за да се откроят отчетливите 

разлики и сходните понятия, докторантката обръща сериозно внимание на 

понятията „политическа комуникация“, „политическа пропаганда“ и 

„политически PR“. Тук тематично са разгледани концепциите, които 

описват стратегическите подходи към практиката на PR в политическата 

сфера. В изясняването на теоретичните постановки се наблюдава коректно 

и задълбочено от научна гледна точка ползване на богатите библиографски 

източници. Любомира Христова демонстрира качества на самостоятелни 

интерпретации и изводи, което допринася за индивидуалния акцент на 

изводите и формулиране на собствен понятиен апарат.  

Втора глава озаглавена „Политическият PR в условия на 

демокрация“ последователно маркира положителните и отрицателните 

рефлексии на политическия PR от историческа и съвременна гледна точка. 

В дискусионен план се обръща внимание на същността на делиберацията в 



условията на динамичен политически дискурс, като се направи опит за 

анализ на факторите, определящи развитието на делиберативната 

демокрация в страната. Любомира Христова прави и системен анализ на 

възможностите на гражданите за участие при вземане на политически 

решения и отговорността на демократичното правителство за спазване на 

принципа на отчетност за дейността си. Внимателно и от гледна точка на 

PR е описана значимата роля на медиите във всички тези процеси като 

сътрудници в полза на информиране на обществеността, създаване на 

сътрудничество, но и като инструмент за влияние. При работа с тях е 

необходимо да се следват определени строго специфични професионални 

стандарти, които са обосновани точно. 

Като цяло втроа глава е много широка и богата от гледна точка на 

очертаната теоретична основа, необходима за по-нататъшното развитие на 

тезата, а също и с богатото литературно проучване.  

Спокойно мога да нарека третата емпиричната част на дисертацията 

сърцевината на научното изследване, която е ориентирана към анализ на 

политическия PR на институционално равнище. Изследването е направено 

коректно и методически точно. Като принос в тази глава считам подробно 

описаните фактори, които оказват силно въздействие върху работата на PR 

специалистите в институционалната сфера. Те могат да се използват като 

ключови компоненти за подобряване на политическия PR в България.  

Основните изводи от анализа на емпиричната информация дават 

възможност на Любомира Христова да изведе и аргументира оригинални 

тези, да формулира практически обобщения, които несъмнено обогатяват 

теорията и подпомагат практиката.  

 

Критични бележки, препоръки и въпроси: 

Към всяко едно научно изследване могат да се изведат критики и да са 

дадат препоръки. Това е валидно и за този творчески текст. Считам, че 



това не би подпомогнало драстично подобряването на дисертацията, 

защото тя притежава всички качества на завършено научно изследване. И 

все пак ми се струва ползотворно, ако се разшири работата с изследване и 

на други публични организации, за да се изведат отличителните и общите 

характеристики на политическия PR в институционалната сфера. Това, 

разбира се, може да се включи в следващи изследователски трудове.  

 

Оценка на научните и практическите резултати и приноси 

Разработката съдържа актуални и приносни аспекти в теоретичен 

план и изведени от собственото проведено изследване. Освен това 

дисертационният труд притежава определена научна стойност за 

обогатяване на знанията в областта на развитието на политическия PR на 

институционално ниво. Изведените научно-практически препоръки могат 

да съдействат за усъвършенстване работата на PR специалистите в тази 

област. 

 

Автореферат и публикации  

Авторефератът е логически издържан и отразява структурата и 

съдържанието на основния текст в дисертацията като обобщава 

концентрирано по-важните аспекти на разработката, приносните моменти 

и публикациите. 

По изследваната проблематика докторантката е посочила три 

публикации. Всичките те представят моменти от настоящия труд.  

 

Заключение 

Дисертационният труд теоретичното изяснява поставените проблеми 

и обогатява съществуващото знание в областта. Тази разработка се 

ангажира с изследването на многопластова и сложна тематика като 

политическия PR, обвързан с пряката и представителната демокрация. 

Подчертавам това, защото искам да отбележа един факт, който пряко се 



отнася до качествата на научния труд в неговата интердисципилнарност. 

Задълбоченият теоретичен анализ и обобщенията показват уменията на 

Любомира Христова да следи научната дискусия в няколко гранични 

научни области и да синтезира и представя важното. Тя демонстрира 

задълбочена теоретична подготовка в изследваната област, активен научно-

изследователски интерес, аналитични и интерпретативни умения. Развитата 

теза разкрива изследователските качества и способности на докторантката 

да обвързва решаването на конкретни задачи с потребностите на 

практиката.  

Дисертационният труд изпълнява критериите и изискванията на 

законодателството за развитие на академичния състав и подзаконовите 

актове по неговото прилагане за разработване на дисертационен труд. 

Предлагам на научното жури да присъди на Любомира Василева Христова 

научната и образователна степен „доктор”, професионално направление 3.5. 

„Обществени комуникации и информационни науки“, област на висшето 

образование 3. Социални, стопански и правни науки. 
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