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Р Е Ц Е Н З И Я  
 

от Майяна Милчева Митевска, д.пс.н., професор в професионално 
направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки  

в Университет по библиотекознание и информационни науки,  
Катедра „Национална сигурност“  

на материалите, представени за участие в конкурс  
за заемане на академичната длъжност Доцент 

във Военна академия „Г. С. Раковски“, катедра „Психология  
и лидерство“ в област на висшето образование 3. Социални,  

стопански и правни науки, професионално направление  
3.5. Обществени комуникации и информационни науки 

 
В конкурса за „доцент“, обявен в ДВ, бр. 93, от дата 26.11.2019 г. за нуждите на 

Катедра „Психология и лидерство“, Факултет „Национална сигурност и отбрана“ на ВА 

„Г. С. Раковски“ участват двама кандидати – гл. ас. д-р Сашо Драгиев Воденичарски 

и д-р Пламен Атанасов Атанасов. 

Всички изисквания на процедурата по кандидатстване в конкурса за заемане на 

академичната длъжност „доцент“ са спазени. Изискуемите от ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ 

документи са представени в задължителния срок. 

 

I. Оценка за съответствие с минималните национални изисквания 

По отношение на минимално изискваните точки по групите показатели за 

длъжността „доцент“ и двамата кандидати показват в справките си, че ги притежават. 

Сашо Драгиев представя хабилитационен труд – монография “PR 5 звезди“, 

публикувана през 2019 г. в обем от 250 стр. с трима рецензенти професори. Пламен 

Атанасов представя като хабилитационен труд монография, публикувана през 2018 г. с 

двама хабилитирани рецензенти. 

По показател Г с изискуеми минимално 200 точки, двамата кандидати ги 

надхвърлят. Д-р Воденичарски представя монография по дисертационния си труд, 

както и 3 глави в колективни трудове. Д-р Атанасов е публикувал повече на брой 

статии и доклади, част от които на английски език, с които е събрал необходимите 

точки. Не е публикувал монография. 
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Научните материали на кандидатите са публикувани в рецензирани списания и 

сборници. Те са цитирани от други автори, което удовлетворява критерия от 

минималните национални изисквания. Д-р Воденичаров събира 57 точки, а д-р 

Атанасов – 80. Двамата кандидати отбелязват участието си в по един проект. 

 

II. Изследователска дейност и резултати 

1. Оценка на монографичния труд и на останалите публикации, 
съответстващи на монографичен труд, включваща и оценка на научните и научно-
приложните приноси на кандидатите. 

 

Монографичният труд на Сашо Воденичарски се центрира върху идеята за 

необходимост от публични комуникации в сигурността и отбраната, изведена в 

заглавието. Откроява се основният принос, произтичащ от анализите в 10-те глави на 

монографията, насочен към подпомагане на дейността PR в Министерството на 

отбраната, Военна академия и други структури в сектора сигурност. Анализът на 

разликите в комуникативните технологии и очертаване на спецификата на 

приложението на технологиите в сигурността се очертава като практико-приложен 

приносен момент. Този принос се допълва и от развитите идеи за интервю и 

комуникации при инциденти и кризи. 

Монографичният труд На Пламен Атанасов е насочен, както е показано и в 

заглавието „Репутационните кризи онлайн“, към възможностите, които създава 

мрежата по отношение на кризите в репутацията на организациите. Приносът на автора 

се състои във факта, че авторът успешно е „превел“ знанието за криза в репутацията от 

различни житейски области на езика на онлайн пространството. Приносен характер 

носят анализите в третата глава на монографията, посветени на практически въпроси. 

Поантата в осмислянето на своеобразния пренос в онлайн пространството се съдържа в 

изразеното от автора, че „репутационните кризи са силно зависими от комуникацията, 

но по този параметър са неделими между уеб пространството и извън него“. 

Двата монографични труда, представени в конкурса заслужават висока оценка, 

както по актуалност на третираната проблематика, така и по степен на задълбоченост 

на нейното анализиране. Все пак, отдавам предимство на монографичния труд на д-р 

Сашо Воденичарски, доколкото е насочен към сферата на сигурността и отбраната, в 

която е обявен конкурсът за доцент. 
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2. Оценка на приносите в останалите публикации, предложени в конкурса, 
направени след назначаването на академичната длъжност „гл. асистент“, както и 
оценка на изискването за рецензиране на изданията. 

 

Останалите статии и доклади на двамата кандидати могат да се разделят в 

следните направления: 

Публикациите на д-р Сашо Воденичарски: 

- Национална и международна сигурност; 

- PR и превенция при военно-политически кризи; 

- Проблеми на военната психология и лидерство; 

- Междукултурни отношения – проблеми и решения; 

- Изкуството на рекламата и Българската армия; 

- Роля на социалните мрежи в контекста на сигурността и отбраната; 

- История на PR; 

- Европейски институции и комуникационни решения. 

Всички публикации на д-р Воденичарски са авторски и само една в съавторство. 

За публикациите на д-р Пламен Атанасов могат да се очертаят следните 

направления: 

- Хибридни заплахи в медийното съдържание; 

- Компютърни вируси, тролове и хакерство като заплаха за организационната 

репутация; 

- Следствия от фалшивите новини; 

- Роля на комуникацията в хибридните войни; 

- Лидерство и комуникация; 

- Роля на интернет при изграждането на социалните възприятия. 

Три от публикациите на д-р Атанасов са в съавторство. Останалите са в 

съавторство с Мариан Нинов. 

 

III. Учебна и преподавателска дейност 

1. Гл. ас. д-р Сашо Воденичарски. 

Кандидатът е представил справка за учебна натовареност над 360 часа аудиторна 

заетост, което съответства на изискванията за заемане на академичната длъжност 

"доцент". Преподавал е Публична дипломация в Дипломатическия институт към 

Министъра на външните работи на Република България, където е показал „голяма 
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организираност и компетентност в научната си област, както и отлични 

презентационни умения“, както твърди директорът на Института (приложен документ).  

От 2007 г. до 2012 г. е хоноруван преподавател в Нов Български университет с 

дисциплините „Дипломация в сигурността и отбраната“ и „Противодействие на 

престъпността и тероризма“. От 2012 г. досега е хоноруван преподавател по „Медии и 

сигурност“ и „Дипломация и протокол“ в програми на Университета по 

библиотекознание и информационни технологии. Одобрен е от Съюза на 

работодателите в сферата на образованието към МОН за обучител на директорите на 

средни училища, Често е канен в годишните методически сборове на Видовете 

въоръжени сили.  

Натрупал е опит като лектор, ръководител на упражнения, семинари, учения и 

тренировки на военнослужещи. Чете лекции по дисциплините: Основи на публичните 

комуникации; Технология на публичните комуникации; Връзки с обществеността при 

инциденти и кризи; Стратегическо лидерство; Основи на рекламната комуникация; 

Интернет-комуникация и социални медии; Имиджмейкинг; Медиа-тренинг; Реторика; 

Публична дипломация; Дипломация и медии; PR и контратероризъм; Медии и 

национална сигурност; Дипломация и протокол. Владее Френски език – ниво 3333 по 

стандарта на НАТО Stanag-6001 и Руски език – ниво 2222 по стандарта на НАТО 

Stanag-6001.  

Д-р Воденичарски се е доказал в дейността си като авторитетен военен 

преподавател и експерт, който е подготвил много специалисти за нуждите на 

Въоръжените сили и за работа в системата за национална сигурност. 

2. Д-р Пламен Атанасов има скромен опит в преподаването: един курс по 

убеждаваща комуникация докато е бил докторант в Софийския университет и като 

хоноруван преподавател през 2019 г.: факултативна тема: „Институционален 

трансмедиален имидж и бранд“. 

По отношение на преподаването е очевидно, че д-р Воденичарски притежава 

значимо по-голям опит от другия кандидат. Нещо повече, опитът му е специфичен, 

изцяло в контекста на обявения конкурс за доцент. 

 

IV. Административна и обществена дейност 

1. Обществената и административната дейност на д-р Воденичарски е 

разнообразна. Основател и председател на редакционната колегия на в. „Военна 

академия“; съосновател на Фондация „Бащи за отговорно родителство“; съосновател и 
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зам.-председател на УС на Асоциация „Детство с тати“; съдебен заседател; създател на 

страници и групи във Фейсбук; създава и поддържа с материали официалната Фейсбук 

страница на Военна академия. 

2. Д-р Пламен Атанасов също съобщава за богата и разнообразна дейност. Член 

на редколегията на два вестника, единият общински – несвързани с националната 

сигурност; главен експерт ИТ (Агенция за държавен вътрешен финансов контрол, 2004 

– 2006 г.); експерт ИТ (Общинска банка АД, Централно управление, София, 2006 – 

2009); системен администратор и служител по сигурността на информацията (Районен 

съд, 2009 – 2014 г.). 

 

V. Становище относно наличието или липсата на плагиатство 

В трудовете по конкурса не намерих опити за представяне на написани частично 

или създадени от другиго произведения за собствени, или използването на чужди 

научни резултати, без позоваване или цитиране. Не ми е известно да има претенции от 

други автори за некоректно използване на литературните източници, или да са 

постъпили сигнали относно публикациите на кандидатите за плагиатство. 

Публикациите в съавторство са коректно представени.  

 

VI. Лични впечатления от кандидатите 

Д-р Пламен Атанасов не познавам изобщо. Познавам д-р Сашо Воденичарски от 

работата му като хоноруван преподавател в УНИБИТ. Личните ми впечатления и тези 

от разговори със студенти са, че той е добре приет, владеещ аудиторията и атрактивен 

преподавател. 

 

VII. Мнения, препоръки и бележки по дейността и постиженията на 

кандидатите 

Намирам академичната и обществената дейност на кандидатите за положителна. 

Постиженията им отговарят на критериите за заемане на академичната длъжност 

„доцент“. Препоръката ми към д-р Пламен Атанасов е по-активно да се включи в 

преподавателска дейност за придобиване на необходимия педагогически опит. На д-р 

Сашо Воденичарски препоръчвам да насочи усилията си към издаване на учебници и 

учебни пособия. 
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Заключение 

Оценката ми за работата и на двамата кандидати е положителна. И двамата 

покриват законовите изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“. 

Големият преподавателски опит и сигурността и военното дело, като приоритет в 

научните занимания на гл. ас. д-р Сашо воденичарски улеснява класирането на 

кандидатите. Въз основа на анализа на предоставените документи, класирам 

кандидатите в конкурса, както следва: 

1. Гл. асистент, д-р Сашо Драгиев Воденичарски, гост-преподавател в секция 

„Иновации и платформи в образованието и квалификацията“ на ИПИО на Военна 

академия „Г. С. Раковски”; 

2. Д-р Пламен Атанасов Атанасов. 

Предлагам на уважаемото Научно жури по конкурса да класира кандидата гл. 

асистент д-р Сашо Драгиев Воденичарски и да предложи на Факултетния  съвет при 

факултет „Национална сигурност и отбрана” на ВА „Г. С. Раковски” същият да бъде 

избран да заеме академичната длъжност „доцент” за цивилен служител, в 

професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“. 

  

Рецензент: _________________________ 

Проф. д.пс.н. Майяна Митевска 

25.02.2020 г. 

Гр. София 

 


