
Югозападен Университет „Неофит Рилски” 

СТАНОВИЩЕ 
 

от доц. д-р Валентин Василев 

член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност 

„ДОЦЕНТ" обявен от ЮЗУ „Н.Рилски" в ДВ. бр.55/19.07.2011 г. 

Относно: научната, научно-приложната и професионално-

академичната дейност и продукци. 

Кандидат: Димитрина Петрова Стефанова 

Обща оценка на кандидата.  
Кандидатът за академичната длъжност „доцент”, Димитрина Петрова 

Стефанова е магистър по специалност „Връзки с обществеността”" на ЮЗУ „Н. 

Рилски” и „доктор” по „Социология”. Тя е уважаван преподавател и ерудиран 

специалист в сферата на комуникациите с обществеността и тяхното ефективно 

управление, експерт и утвърден изследовател в сферата на РR - теорията и 

практиката. За периода на работа в Университета, може да се обобщи, че 

кандидатката има научноизследователска и преподавателска дейност, коята е 

разнообразна и професионално ориентирана. Коректно е да отбележим също 

така сравнително високата публикационна активност, изразяваща се в 

авторството на изключително полезни практически разработки и публикации в 

специализирани наши и чуждестранни издания, както и активната 

преподавателска и лекторска дейност. 



Особено силен момент в работата на кандидата е участието и 

реализацията на редица стойностни проекти в сферата на изследването на РR -

практиките у нас, които са получили високи обществени оценка от гледна точка 

на тяхната приложимост и адаптивност в работата на различни институции. 

Всички тези моменти от творческата биография на д-р Стефанова, ни 

дават основание да подходим отговорно и с високи очаквания към нейната 

кандидатура за обявения конкурс за „доцент”. 

Оценка на научните и практически резултати и приноси на представената 
за участие в конкурса творческа продукция. 

Представения хабилитационен труд „Стратегически компоненти в РR –

планирането” е безспорен приносен момент в научната проблематика в сферата 

на връзките с обществеността. Задълбоченото изследване е уловило както 

традициите на тази сравнително нова научна област, така и предизвикателствата 

в нейното развитие. Монографията съдържа редица приносни моменти, като 

особено важни според нас са: приложението на стратегии и стратегическия 

подход в РR, дитайлизиране на етапите на планиране и програмиране, 

иновативното дефиниране на стратегията като инструмент в РR; подходите за 

избор на стратегия и видове стратегии в РR; извеждането на съдържателните 

компоненти на РR-кампания , както и предложеният модел на макро РR-

кампании. Посочената малка част от монографичното изследване е стъпка в 

посока на приближаване на теорията до практиката и определено е елемент от 

обособяването на своеобразна нова научна школа в ЮЗУ „Н. Рилски” и Правно-

исторически факултет. 

Публикационната активност на кандидата изцяло отговаря на критериите 

за ефективна научна дейност. Тезите, разгърнати в приложените публикации са 

атрактивни, иновативни и очакващи своята реализация в практиката. Особено 

място, според  нас заемат публикациите „Комуникация от и  за Евроинститу-

циите”, „Влиянието на медиите - традиционни и нови” и „Приносът на 

социологията за ефективен РR”, в които по новаторски начин са потърсени 

отговори на редица съвременни предизвикателства пред организациите и  



управлението. Аргументирано са анализирани редица нови нюани в пракитката 

по работа с обществеността, както и са обособени системни практики за 

ефективно използване на резултатите от изследванията. 

Критични бележки и препоръки. 

Като цяло мога да бъдат изведени няколко препоръки, насочени към 

повишаване на стойността и приложимостта на научните изледвания на гл. ас.  

д-р Стефанова в бъдещата и изследователска дейност. 

Необходимо е да се разширят възможностите за приложение на научните 

изследвания на кандидата - да се апробират в практиката, да се включат по-

широко в изучаваните учебни дисциплини на специалността и не на последно 

място - да се потърсят възможности за изграждането на школа от последователи 

по изследваната проблематика. 

Важен акцент е и международната популярност на изследванията. В тази 

връзка препоръчваме целенасочени усилия за публикационна дейност и 

активност в чуждестранни издания. 

Заключение. 
Кандидатът за академичната длъжност „доцент” гл.ас. д-р Димитрина 

Стефанова покрива критериите и изискванията на законодателството за 

развитие на академичния състав и подзаконовите актове по неговото 

прилагагане. 

Поради тези причини ще гласувам положително за неговия избор за 

доцент. 

12.10.2011 г.  

Член на журито: доц. д-р Валентин Василев 

(подпис) 

 

 


