
Резюмета на научни трудове и публикации 

(български език) 

представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент" 

в катедра „Психология и лидерство" на факултет „Национална сигурност и 

отбрана" във Военна академия „Г. С. Раковски", в област на висше образование 

3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5.

Обществени комуникации и информационни науки, обявен със заповед № СИ-

29-РДО3-246/08.11.2019 г., публикувана в Държавен вестник, брой №

93/26.11.2019 г., на страница 113.

Представените за рецензиране научни публикации разглеждат различни 

аспекти на теорията и практиката на Връзките с обществеността, както и на 

публичните комуникации, воденето на преговори и психологията. 

Трудовете са класифицирани в групи, в зависимост от научния им 

характер и в съответствие с изискванията на Закона за развитие на академичния 

състав в Република България. 

(Номерацията е съгласно приложения „ Списък на научната продукция") 

1. МОНОГРАФИЯ:

1.lPR 5 звезди, С, Софттрейд, 2019, ISBN 978-954-334-229-7

Публичната комуникация е необходима и естествена част от 

всекидневната работа на институциите. Тези от тях, които се оглавяват от 

просветени ръководства, разбират значението на добрите взаимоотношения с 

обществеността като цяло и с отделните целеви групи, затова успяват в 

намеренията си. Комуникирането на сигурността и отбраната в съвременни 

условия трябва да бъде проучено и подобрено. Тази монография има за цел да 

положи усилия за запълване на част от празнините. Разработените 1 О отделни 

глави на съдържанието ще бъдат от полза както на специалистите по Връзки с 

обществеността на Министерството на отбраната, така и на другите държавни 

институции. Темите обхващат развитието на публичната комуникация от най

ранна древност до днес; разликите между комуникативните технологии; ролята 



на стереотипите; подготовката за интервю и комуникацията при инцидент и по 

време на криза. Заглавието иска да покаже, че дори най-висшият офицер има на 

пагона си 4 генералски звезди, но може да придобие и пета - с отлични изяви 

пред медиите и обществеността. Защото PR носи печалба на всички. 

2. ПУБЛИКУВАНА КНИГА НА БАЗА

НА ЗАЩИТЕН ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД 

2.1 PR не е от вчера, С, Софттрейд, 2019, ISBN 978-954-334-223-5 

Според писаната история на човечеството са водени над 14 500 войни. 

Причините за тях са различни, но общото е, че винаги са предшествани от 

период на подготовка, която включва и ред информационни активности. От 

съвременна гледна точка, тях можем да наречем Стратегически комуникации 

на държавите, а отделните им елементи да свържем с късно възникнали понятия 

като „пропаганда" и „връзки с обществеността". Основните начини за влияние 

върху умовете и сърцата на големи групи от хора не са се променили 

съществено от времето на древните култури на Шумер, Египет, Китай, Индия, 

Персия, Елада и Рим - до днешните конфликти в Сирия, Либия и Украйна, за 

разлика от средствата. Връзките с обществеността имат корени в практики, 

използвани преди хиляди години. Всяка от тях е представена с 

характеризиращи я примери в текста. Принос е посочването на артефакти, с 

хилядолетие по-стари от посочваните досега. 

3. ГЛАВИ ОТ КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВЕ

3.1. Проблеми на военната психология, част първа, учебно пособие, София, 

Издателство на МО, Раздел 1 в съавторство на общо 5 автори, се. 5-25 и 44-

89, 14 страници 

Промените в обществото и в армията налагат подобряване на 

подготовката на офицерите в областта на социалната психология и на 

психологията на личността. В Раздел 1 са представени някои от основните 

психологически теории: Бихейвиоризъм, Психоанализа, Неофройдизъм, 

Гещалтпсихология и Когнитивна психология. Посочени са задачите на 

Военната психология, задачите и насоките на военнопсихологическите 

изследвания. 



3.2. Проблеми на военната психология, част първа, учебно пособие, София, 

Издателство на МО, Параграф 3 от Глава 1- автор, се. 26-43, 17 страници 

Промените в обществото и в армията налагат подобряване на 

подготовката на офицерите в областта на социалната психология и на 

психологията на личността. В Параграф 3 от Глава 1 са представени възгледите 

на учениците и последователите на Зигмунд Фройд: Алфред Адлер, Карл 

Густав Юнг, Вилхелм Щекел, Джейкъб Сари-Морено, Карен Харни, Хайнц 

Хартман, Ерих Фром и Хърбърт Маркузе. 

3.3. Военна психология и лидерство, част 1, раздел „Комуникативни 

умения на военния лидер, се. 167-183, Военно издателство, София, 2002, в 

съавторство на общо 5 автори, ISBN 954-509-228-9, 17 страници 

След разпадането на блоковото противопоставяне в края на ХХ век, 

държавите и армиите им се изправиха пред нови предизвикателства. 

Възникнаха и нови задачи: участие в мисии за поддържане на мира, в 

антитерористични операции, оказване помощ на населението при природни 

бедствия и кризи. Всичко това налага преосмисляне на редица въпроси, 

свързани със знанията и уменията на военните лидери, включително за 

подобряване на техните комуникативни умения. 

3.4. Национална и международна сигурност, (автор на параграф 10 в раздел 

4, се. 453-471), Военно издателство, София, 2005 г., 518 страници - в 

съавторство на общо 11 автори, ISBN 954-509-306-4, 19 страници 

Сигурността е едно от най-употребяваните съвременни понятия. Този 

сборник с научни изследвания е написан от преподаватели по национална и 

международна сигурност във Военна академия „Г. С. Раковски" и други висши 

училища. Структуриран е в пет раздела. Параграф 1 О на Раздел 4 разглежда 

пропагандата в полза на воденето на война - от Древността до днес. 

Многобройните примери са подкрепени с приложените визуални материали: 

плакати, снимки и карикатури. 

3.5. ,,Развръщане на Въоръжените сили в условията на ескалираща военно

политическа криза" (Актуални проблеми и възможности за тяхното 

разрешаване), ВА „Г. С. Раковски", Рег. № NE-00213/2001 г., ГЩФ 126-с, т. 

8 в rл. 3: ,,Особености на дейността Връзки с обществеността в 

Българската армия", се. 85-87 от общо 110 с. (17 съавтори). Приложена е 

служебна бележка № СИ-29-503/21.01.2020 г. в папка „Доказателствени 

документи". 



В този колективен труд става дума за новите задачи и за особеностите на 

действията на Въоръжените сили при военно-политическа криза. Точка 8 от 

Глава 3 посочва задачите и насоките на дейността Връзки с обществеността. 

4. СТАТИИ

4.1. Предизвикателства на междукултурното общуване, сп. Военен журнал, 

бр. 3/2004, се. 98-108, ISSN 2534-8388, 21 страници 

Тази статия посочва предизвикателствата пред военнослужещите, 

свързани с общуването в междукултурна среда. Обхваща както комуникацията 

със съюзниците при влизането на страната в НА ТО, така и подготовката на 

участниците в мисии зад граница. Представени са различните стилове на 

общуване, различните подход при изпълнение на задачите, различното 

отношение към конфликтите, при предоставянето на информация за личния 

живот и др. 

4.2. Нови предизвикателства пред връзките с обществеността: улеснения 

за медиите, сп. Военен журнал, бр. 5/2005, се. 41-50, ISSN 2534-8388, 10 

страници 

Благодарение на бързото развитие на съвременните технологии, кадри от 

военните конфликти вече се предават на живо. Медиите и техните репортери 

стават все по-важни при представянето на информация за Българската армия -

по пътя към нейното професионализиране. Авторът предлага няколко вида 

мерки за подобряване на сътрудничеството: административни, персонални, 

транспортни и свързани с настаняването. 

4.5. Връзки с обществеността при управление на кризи - подготовка на 

"черен" план за действие, в: Сборник "Публични комуникации в 

сигурността и отбраната", ВА, 2010, се. 36-52, ISBN 978-954-9348-18-7, 17 

страници 

Кризите са неизбежен спътник на всяка организация. Те винаги идват 

неочаквано, но превантивното планиране може да помогне на специалистите по 

Връзки с обществеността да се справят успешно. Посочени са детайлно 

разработените съставни части на плана за време на криза - в помощ на 

професионалистите. 

4.6. Междукултурни преговори (първа част), в съавторство с Т. Георгиева 

- приложен Разделителен протокол 1, в: Сборник "Военна психология и

лидерство" - част 111, С, ВА "Г. С. Раковски", 2011, се. 197-215, ISBN 978-

954-9348-25-5, 9 страници от 18 - разделителен протокол № 1



Тази статия е продължение на 4.1 в конкретната област. Анализирано е 

воденето на преговори в междукултурна среда, по отношение на: целите на 

преговарянето, отношението към времевите ограничения, организирането на 

екип за преговори, използването на емоциите, нагласите за взаимна печалба, 

поемането на риск и пр. 

4.7. Европейските институции, бежанската политика и популизмът: 

нови комуникационни решения, в съавторство с А. Андреева, онлайн

списание Българска военна мисъл, бр. 1/2018, ISSN 2603-3550, 7 страници 

от 14 - разделителен протокол № 2 

Тази статия предлага на институциите нов и различен комуникационен 

подход за представяне на бежанската вълна към Европа. Авторите разработват 

варианти за rеймифициране на цялостния процес на възприемане на 

миrрантите. Методът е представен на състезанието за студенти по 

комуникационни специалности „Като Бернайс" и спечели специалната награда. 

5. ДОКЛАДИ

5.1. Превенция на кризисните ситуации от службите за връзки с 

обществеността на Българската армия, в: Международна научна 

конференция „Образование, отбрана и сигурност", се. 242-258, София, 

2004, ISBN 954-91632-1-0, 17 страници 

Този доклад анализира възможностите за предварителна подготовка на 

службите за Връзки с обществеността да посрещнат инцидентите и кризите. 

Изброени са основните въпроси, които медиите и обществеността задават на 

официалните лица на институциите. Предложени са варианти за отговор. 

Публикуван е подробен списък на инцидентите и ситуациите, които могат да 

причинят репутационна криза на Министерството на отбраната и на 

Българската армия. 

5.2. РR-стратегеми за влияние върху медиите в етапа на трансформация и 

професионализация на Българската армия, в: Международна научна 

конференция „Балканите, НА ТО, ЕС. Трансформация на системите за 

сигурност, се. 65-78, София, 2006, ISBN 978-954-91632-3-О, 14 страници 

Древнокитайските стратеrеми са добре познати и прилагани - освен във 

военното дело, в области от бизнеса до любовта. В този доклад авторът прави 

опит да приложи тяхната мъдрост на полето на Връзките с обществеността. С 

много примери, той предлага варианти за влияние върху репортерите - още 



преди да са започнали да пишат своя материал за трансформацията на НА ТО 

или за пълната професионализация на Българската армия. 

5.3. Обучението на военни лидери по Връзки с обществеността във ВА „Г. 

С. Раковски" - състояние и перспективи, в: Сборник с доклади от 3-та 

международна научна конференция "Военно лидерство и етика", 

октомври 2006, се. 118-121 формат А4, ISBN 978-954-509-375-3, 7 страници 

Този доклад защитава тезата, че професионалната армия се нуждае от 

професионално подготвени комуникатори. Дълго време се е разчитало на кадри, 

получили своето образование в университета. Военната академия на България 

има опит в провеждането на 90- и 120-часови курсове за специалисти по Връзки 

с обществеността. Показани са етапите в еволюцията на това обучение през 

годините. Планирано е създаването на нова магистърска програма - Публични 

комуникации в сигурността и отбраната. 

5.4. Дейността Pu Ыiс Information като елемент на информационните 

операции на НАТО, в: Годишник на ФНСО: Информационните операции 

и предизвикателствата на бъдещата война, София, ВА, 2007, се. 144-153, 

ISSN 1312-2983, 10 страници 

Този доклад разглежда нуждата от по-добра комуникация на мисията и 

задачите на НА ТО и отговорностите на командването по провеждането на 

дейностите по информиране на обществеността. Изброени са видовете 

информационни политики: пасивна, полуактивна и активна. Посочени са и 

отговорностите на говорителите на военни щабове. 

5.6. Пропагандата от Древността и Средновековието като исторически 

предтеча на комуникативната технология "Връзки с обществеността", в: 

Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на 

НВУ "В. Левски" - том 1, Изд. на НВУ, Велико Търново, ноември 2009, се. 

54-62, ISSN 954-753-035-6, 9 страници

Професията на експерта по Връзки с обществеността е много дискутирана 

през последните години. Исторически погледнато, това е една от сравнително 

новите професии. Целта на този доклад е да покаже кои са предшествениците 

на съвременните РR-специалисти през Древността и Средновековието, и как те 

са повлиявали общественото мнение преди и по време на военни действия. 

5.11. Някои аспекти в изграждането на присъствие на сектора за сигурност 

и отбрана в социалните медии, БСУ, Юридически сборник, том XXIV, 2017, 

се. 182-188, ISSN 1311-3771, 7 страници 



В доклада се разглежда значимостта на присъствието на институциите от 

сектора за сигурност и отбрана в социалните медии. Посочени са 

предизвикателствата пред тях за постигането на тази цел. Поставен е акцент 

върху възможността, която социалните медии дават на армията - да комуникира 

по-добре със своите целеви аудитории. Не са спестени и опасностите от 

неумело публикуване. Докладът съдържа многобройни примери от активността 

на различни армии в социалните медии. 

5.12. Няколко предимства и недостатъци на участието на военнослужещи 

в социалните медии, БСУ, Юридически сборник, том XXIV, 2017, се. 258-

262, ISSN 1311-3771, 5 страници 

Настоящият доклад показва предимствата и опасностите на присъствието 

на униформения персонал в социалните медии - с фокус върху Facebook, като 

най-популярна от тях сред българските потребители. По-конкретно, са 

изброени особеностите на участието: с профили, страници, групи и събития. 

Теоретичната част е подкрепена от много примери. 

5.13. Видове фейсбук-общности във военната сфера и особености на 

модерирането на групи и страници, БСУ, Юридически сборник, том XXVI, 

2019, се. 419-426, ISSN 1311-3771, 8 страници 

Анализирани са видовете фейсбук-общности в групи и страници, 

ангажирани с теми от областта на отбраната. Разгледана е последователността 

на усилията на модераторите и ролите, които те трябва да осигурят за 

нормалното им функциониране и развитие. Изброени са правилата и някои от 

грешките при администриране. 

5.14. Изграждане на присъствие в социалните медии (с примери от сектора 

за отбрана), БСУ, Юридически сборник, том XXVI, 2019, се. 427-432, ISSN 

1311-3771, 6 страници 

В доклада се разглежда смисълът от изграждането на присъствие на 

институции от сектора за сигурност и отбрана в социалните медии. посочени са 

причините, които съблазняват потребителите да участват, както и начините за 

привличане на нови последователи, съставляващи важна част от целевата 

аудитория. 

24.01.2020 

Сашо ВОДЕНИЧАРСКИ, д-р 
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The scientific papers presented, cover various aspects of the theory and 

practice of Public Relations, as well as Public Communications, Negotiation and 

Psychology. The papers are classified in groups according to their scientific nature 

and in accordance with the requirements of the Act on the Development of 

Academic Staff in the Republic of Bulgaria. 

(The numbering is in accordance with the ''Scientific Production List'') 

 

1. MONOGRAPHS 

1.1. PR 5 stars, Sofia, Softtrade, 2019, 250 pages 

Public communication is a necessary and natural part of the day-to-day work of the 

institutions. Those of them, managed by enlightened leaderships, understand the 

importance of good relationships with the public at large and with the individual 

target groups, so they succeed in their intentions. Security and defense 

communication in today's context must be studied more thoroughly and improved. 

This monograph aims to fill some of the knowledge gaps. 

The 10 separate chapters of the content developed, will be of benefit to Public 

Relations Specialists at the Ministry of Defense as well as to specialists at other 

state institutions. Topics cover the development of public communication from 

ancient times to the present times; the differences between communication 

technologies; the role of stereotypes; preparation for an interview and 

communication while there is an incident and during a crisis. The headline wants 

to show that even the highest ranking officer has 4 stars on his shoulder mark, but 

he can acquire a fifth - with excellent appearances in the media and the public. 

Because Public Relations bring profit to everyone. 

 



2. PUBLISHED BOOK ON BASE OF DISSERTATION WORK 

 

2.1  PR not invented yesterday, Sofia, Softtrade, 2019, 136 pages 

According to the written history of mankind, over 14,500 wars have been led until 

nowadays. The reasons for them are different, but the common thing between them, 

is that they are always preceded by a period of preparation, which includes a series 

of information activities. From the modern point of view, we can call them 

''Strategic Communications'' of the states, and we can associate their separate 

elements with later emerged concepts such as "Propaganda" and "Public 

Relations". The most popular ways of influencing the minds and hearts of large 

groups of people, have not changed a lot since the time of the ancient cultures of 

Sumer, Egypt, China, India, Persia, Ancient Greece and Rome - up to today's 

conflicts in Syria, Libya and Ukraine, the means are what has changed. Public 

relations have their  roots in practices used thousands of years ago. Each of them is 

presented with typical examples in the text. The contribution of this work is to have 

pointed out artifacts, in the range of a millennium older than those indicated by 

previous works. 

 

3. CHAPTERS OF COLLECTIVE LABOR 

3.1. Problems in Military Psychology, Part One, Study Guide, Sofia, 

Publishing House of the Ministry of Defense, Section 1, co-authored by 5 

authors in total, pp. 5-25 and 44-89, 14 pages 

Changes in society and in the military necessitate improving the training of officers 

in social psychology and personality psychology. Section 1 presents some of the 

basic psychological theories: Behaviorism, Psychoanalysis, Neo-Freudism, Gestalt 

Psychology, and Cognitive Psychology. The tasks of Military Psychology, the tasks 

and directions of military psychological research are indicated. 

 

3.2. Problems in Military Psychology, Part One, Study Guide, Sofia, 

Publishing House of the Ministry of Defense, Paragraph 3 of Chapter 1 - 

author, pp. 26-43, 17 pages 

Changes in society and in the military necessitate improving the training of officers 

in social psychology and personality psychology. Paragraph 3 of Chapter 1 presents 

the views of Sigmund Freud's students and followers: Alfred Adler, Carl Gustav 

Jung, Wilhelm Steckel, Jacob Sari-Moreno, Karen Horney, Heinz Hartman, Erich 

Fromm and Herbert Marcuse. 



3.3. Military Psychology and Leadership, Part I, Section 'Communication 

Skills of the Military Leader', pp. 167-183, Military Publishing House, Sofia, 

2002, co-authored by 5 authors, ISBN 954-509-228-9, 17 pages 

With the collapse of the opposition of blocs at the end of the twentieth century, 

states and armies faced new challenges. New tasks have also emerged: participation 

in peacekeeping missions, in counter-terrorism operations, assistance to the 

population in natural disasters and crises. This requires a rethinking of a number of 

issues related to the knowledge and skills of military leaders, including improving 

their communication skills. 

 

3.4. National and International Security, (author of paragraph 10 in section 4, 

pp. 453-471), Military Publishing House, Sofia, 2005, 518 pages - co-authored 

by 11 authors, ISBN 954-509-306-4, 19 pages 

Security is one of the most commonly used modern concepts. This research 

compilation has been written by professionals teaching  national and international 

security at the G. S. Rakovski Military Academy and other universities. It is 

structured in five sections. Section 4, paragraph 10, looks at propaganda in favor 

of warfare - from antiquity to nowadays. The numerous examples are supported by 

accompanying visual materials: posters, photographs and caricatures. 

 

3.5. "Deploying Armed Forces in an escalating Military-Political Crisis" 

(Current issues and options for solving those), G. S. Rakovski NDC, Reg. No. 

NE-00213/2001, GSF 126-s, item 8 in Ch. 3: “Peculiarities of the Public 

Relations activity in the Bulgarian Army”, p. 85-87 of 110 pages (17 co-

authors). Attachment No. SI-29-503 / 01/21/2020 in the folder "Evidence 

Documents" is attached. 

This collective work is dedicated to the new tasks and the peculiarities of the Armed 

Forces' actions in the times of a  military-political crisis. Point 8 of Chapter 3 points 

out the tasks and the guidelines of the PR activities. 

 

4. ARTICLES 

4.1. Challenges of Intercultural Communication, Military Journal, vol. 3/2004, 

pp. 98-108, ISSN 2534-8388, 21 pages 

This article outlines the challenges that  the military personnel are facing,  related 

to intercultural communication. It covers both communication with NATO's allies 



upon NATO's entry in the country, as well as preparing participants for missions 

abroad. The different communication styles, the different approaches in the 

execution of tasks, the different attitude to conflicts, to the provision of privacy 

information, and more are presented.  

 

4.2. New Challenges to Public Relations: Facilitation for the Media, Military 

Journal, vol. 5/2005, pp. 41-50, ISSN 2534-8388, 10 pages 

Thanks to the rapid development of modern technology, footage from military 

conflicts is now being broadcasted live. The media and their reporters are becoming 

increasingly important in presenting information about the Bulgarian Army - on 

the road to its professionalization. The author proposes several types of cooperation 

improvement measures: administrative, personal, transport and accommodation-

related.  

 

4.5. Public Relations in Crisis Management - Preparation of a “Black” Action 

Plan, in: Collection of Public Communications in Security and Defense, NDC, 

2010, pp. 36-52, ISBN 978-954-9348-18-7, 17 pages 

Crises are an inevitable companion of any organization. They always come up 

unexpectedly, but preventive planning can help Public Relations professionals 

succeed in overcoming them. The detailed components of the plan for action in the 

situation of a crisis are outlined - in order to help professionals. 

 

4.6. Intercultural Negotiations (Part One), co-authored with T. Georgieva - 

Appendix Separation Protocol 1, in: Proceedings “Military Psychology and 

Leadership” - Part III, C, GS Rakovski NDC, 2011, pp. 197-215 , ISBN 978-

954-9348-25-5, 9 pages of 18 - Separation Protocol No. 1 

This article is a continuation of 4.1 in the specific field. Negotiations in an 

intercultural environment are analyzed in terms of: negotiation goals, time 

constraints, organization of a negotiation team, use of emotions, mutual profit 

attitudes, risk taking, etc. 

 

4.7. European Institutions, Refugee Policy and Populism: New 

Communication Solutions, co-authored with A. Andreeva, Bulgarian Military 

Thought Online Magazine, No. 1/2018, ISSN 2603-3550, 7 pages of 14 - 

Separation Protocol No. 2 



This article offers institutions a new and different communication approach to 

presenting the refugee wave towards Europe. The authors are developing options 

for gamification of the overall process of  perception of the migrants. The method 

has been presented at the competition for communication majors  "Like Bernays" 

and  has won the special award.  

 

5. REPORTS 

5.1. Prevention of crisis situations by the Bulgarian Army Public Relations 

Offices, in: International Scientific Conference "Education, Defense and 

Security", pp. 242-258, Sofia, 2004, ISBN 954-91632-1-0, 17 pages 

This report analyzes the opportunities for the Public Relations offices to prepare 

for facing incidents and crisis in advance. The main questions that  the media and 

the public address to  the officials of the institutions are listed.Response options are 

suggested. A comprehensive list of incidents and situations that could cause a 

reputational crisis for the Ministry of Defense and the Bulgarian Army has been 

published. 

 

5.2. PR strategies for influencing the media in the period of transformation 

and professionalization of the Bulgarian Army, in: International Scientific 

Conference "The Balkans, NATO, and the EU.Transformation of the security 

systems, pp. 65-78, Sofia, 2006, ISBN 978-954-91632-3-0, 14 pages  

Ancient Chinese stratagems are well known and applied - not only in military 

affairs, but also in other areas - from business to love. In this report, the author 

attempts to apply their wisdom in the field of Public Relations. With many 

examples, he is offering options for influencing reporters - before they start writing 

their material about NATO's transformation or the full professionalization of the 

Bulgarian Army.  

 

5.3. The Training of Military Leaders in the field of Public Relations at G. S. 

Rakovski NDC - State and Perspectives, in: Proceedings of the 3rd 

International Scientific Conference Military Leadership and Ethics, October 

2006, pp. 118-121 A4, ISBN 978-954-509-375-3, 7 pages 

This report defends the thesis that the professional army needs professional 

communication professionals. For a long period of  time, the army relied on staff 

who  had received their education in the university. The Bulgarian Military 



Academy has experience in conducting 90- and 120-hour courses for public 

relations professionals. The stages of the evolution of this training course, over the 

years, are shown. The creation of a new master's degree - ''Public Communications 

in Security and Defense'', is planned.  

 

5.4. Public Information Activity as an element of NATO's information 

operations, in the yearbook of ''Faculty of National Security and Defense'': 

''Information operations and the challenges of the future war'', Sofia, NDC, 

2007, pp. 144-153, ISSN 1312-2983, 10 pages 

This report examines the need for better communication of the mission and tasks 

of NATO and the responsibilities of the command to conduct public information 

activities. The types of information policies are listed: passive, semi-active and 

active. The responsibilities of the spokespersons of the military headquarters are 

also outlined.  

 

5.6. Propaganda from Ancient Times and the Middle Ages as a Historical 

Predecessor of the Public Relations Communicative Technology  

The profession of the Public Relations expert has been discussed a lot during the 

past years. Historically, however, it is one of the comparatively new professions. 

The purpose of this presentation is to show who the forerunners of the modern PR 

professionals in ancient times and the Middle Ages were, and how they influenced 

public opinion before and during military activities.  

 

5.11. Some Aspects In Developing the Presence of Security and Defence Sector 

in Social Media, Burgas Free University, Legal Collection, Volume XXIV, 

2017, pp. 182-188, ISSN 1311-3771, 7 pages 

The report reviews the importance of the presence of security and defence 

institutions across social media. The paper highlights the challenges before some 

of them in pursuing this objective. It accentuates on social media opportunity 

available to the army – to communicate more successfully to target audiences. 

Threats due to inexpert posting have not been skipped either. The paper contains 

many examples in illustration of the activity of various armed forces across social 

media. 



5.12. Several Advantages and Disadvantages of the Involvement of 

Servicemen in Social Media, Burgas Free University, Legal Collection, 

Volume XXIV, 2017, pp. 258-262, ISSN 1311-3771, 5 pages 

This report examines the benefits and dangers of the institutions' presence in social 

media, with a focus on Facebook, as most popular among the bulgarian users. Most 

particularly, the advantages and disadvantages from servicemen participaion – with 

profiles, pages, groups and events, are listed. The theoritical part is supported by 

many examples. 

 

5.13. Types of Facebook Communities in the Defence Sector and Specifics of 

the Moderation of fb Groups and Pages, Burgas Free University, Legal 

Collection, Volume XXVI, 2019, pp. 419-426, ISSN 1311-3771, 8 pages 

The article analyses the different types of facebook communities in groups and 

pages that are engaged with subject topics from the defence sector. The author 

observes the sequence of the moderators’ efforts and the roles that they need to 

ensure in order for the groups and pages to function and develop properly. The 

rules and few of the mistakes in the process of moderating such groups are also 

listed. 

 

5.14. Social Media Presence Building (Examples from the Defence Sector), 

Burgas Free University, Legal Collection, Volume XXVI, 2019, pp. 427-432, 

ISSN 1311-3771, 6 pages 

The following report is focused on the necessity of social media presence 

building of the institutions in the defence sector. The author pointed the reasons 

for the consumers to participate in this process as well as the reason for attracting 

new followers that form a significant part of the target audience. 
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