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ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ 
И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

 
 
 
 
 

СТАНОВИЩЕ 
 

от професор доктор Евгени Петров Манев  
Катедра „Национална сигурност“ във Факултет „Информационни 
науки“ в „Университет по библиотекознание и информационни 

технологии“ 
 

 
за научните трудове на  

 
д-р Сашо Драгиев Воденичарски  

и 
д-р Пламен Атанасов Атанасов 

 
 

представени за участие в конкурс за заемане академична длъжност „доцент“ 
за цивилен служител в Катедра „Психология и лидерство“ във Факултет 
Национална сигурност и отбрана“ във Военна академия „Г. С. Раковски“, в 
област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана или 3. Социални, 
стопански и правни науки, професионално направление 3.5 Обществени 
комуникации и информационни науки, за преподаване на учебните 
дисциплини: „Основи на публичните комуникации“, „Технология на 
публичните комуникации“, „Връзки с обществеността при инциденти и кризи“ 
и „Стратегическо лидерство“, обнародван в Държавен вестник, бр. № 93 от 26. 
11. 2019 г. 
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1. Обща характеристика на научно-изследователската, научно-

приложната и педагогическата дейност на кандидата 

Документи за участие в обявения конкурс са подали  двама кандидати: д-р 

Сашо Драгиев Воденичарски и д-р  Пламен Атанасов Атанасов. Документите 

и на двамата кандидати отговарят на изискванията на „Закона за развитие на 

академичния състав“ в Република България и на Правилника за неговото 

прилагане за заемане на академичната длъжност “доцент”.  

1.1 Кандидатът д-р Сашо Драгиев Воденичарски е представил списък с 32 

публикации, с общо 917 стр., като за рецензиране са предложени само тези, с 

които не е участвал в други конкурси за заемане на академични длъжности и 

не са използвани при присъждане на научни степени, при което общият брой 

на публикации за рецензиране е 28, с обем 617 страници. Една от тях е 

монография, едната е книга публикувана на база на защитен дисертационен 

труд, пет глави от колективни трудове, 8 статии – 5 от които за рецензиране, 

16 доклада – 9 от които за рецензиране. 

В представените трудове авторът е разработил важни и актуални 

теоретични и приложни проблеми на публичната комуникация в сферата на 

отбраната и сигурността като е направен ретроспективен преглед на 

комуникациите  в тази сфера, изведени са нови знания – показани са по-стари 

артефакти от известните до момента – монография „PR 5 звезди, 

комуникационните технологии, ролята на стереотипите и комуникации при 

кризи. В книгата си „PR не е от вчера“, кандидатът прави извода, че от 

древността до наши дни основните начини за влияние върху масите не са се 

променили съществено и връзките с обществеността днес следват вековните 

си коренни практики.  

Освен това кандидатът работи по проблемите на военната психология и 

лидерството, свързани с промените в обществото и въоръжените сили, които 
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развива нови изисквания към подготовката на офицерите в областта на 

социалната психология и психологията на личността. Разработките му са 

свързани и с пропагандата в полза на воденето на военни действия, както и в 

периодите на развръщане на въоръжените сили в условия на ескалираща 

военно-политическа криза и задачите на връзките с обществеността и 

комуникациите. 

В представените статии са изследвани различните стилове и подходи на 

общуване при организиране и изпълнение на задачите в многонационални 

военни формирования в рамките на НАТО; изведени и препоръчани са 

подходящи специфични форми и методи за обществени комуникации и PR 

дейности при изпълнение на задачи от военни формирования. Тези 

изследвания са пряко свързани с военния аспект на националната сигурност.   

В друга група от статиите си д-р Воденичарски изследва особеностите на 

връзките с обществеността при управление на силите и средствата при кризи. 

Анализирани са проблемите с междукултурните преговори, бежанските кризи 

и са предложени нови комуникационни решения, което е също в сферата на 

обществените комуникации и PR в сферата на сигурността.  

Изследванията в докладите авторът изследва и развива възможностите на 

службите за връзки с обществеността от Българската армия за активно участие 

в превенцията на кризисни ситуации, разработва PR-стратегеми за влияние 

върху медиите в непрестанния процес на трансформация на  Въоръжените 

сили на Република България. За целта кандидатът обосновава тезата си, че 

„професионалната армия се нуждае от професионални военни комуникатори“. 

Анализирани са някои проблеми при изграждане на присъствието на сектора 

за сигурност и отбрана в социалните медии –изследва положителните 

възможности и негативните рискове.  

Тези и останалите проблеми кандидатът разработва по оригинален начин, 

на характерен за него стил. Познавам д-р Воденичарски от съвместната ни 

служба във Военна академия „Г. С. Раковски“ като атрактивен лектор с много 
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богат педагогически опит, което е видно от представеното CV, активен в 

работата си и коректен  в отношенията си с колегите си.   

Предложените за рецензия трудове са характерни с логическа 

последователност, научна обосновка и аргументираност и отговарят напълно 

на изискванията и стандартите за академични публикации, имат необходимата 

научна и приложна стойност и са в съответствие с областта на военното 

стратегическо и оперативно нива на образованието във ВА „Г. С. Раковски“.  

1.2 Кандидатът д-р Пламен Атанасов Атанасов е представил списък с 28 

публикации, с обем 759 страници всички за рецензия. В този брой не са 

включени страниците на електронно публикуваните статии с № 16 и 19 защото 

не са посочени в списъка на публикациите от кандидата. Една от публикациите 

е авторска монография на кандидата, другата монография е в съавторство от 7 

автори, три глави от колективни трудове, 28 статии и доклади  от които всички 

са за рецензиране. 

В представените трудове авторът е разработил актуални теоретични и 

приложни проблеми на публичната комуникация като е направил анализ на 

репутационните кризи онлайн  („Репутационни кризи онлайн“) чрез 

интерпретация на известни теории, доказва, че те присъстват в уеб 

пространството. Анализирано е влиянието върху масовите възприятия чрез 

новите медийни възможности и негативните явления които се появяват във 

виртуалното пространство.  

В монографията „Управление на репутационни кризи“ д-р Атанасов 

анализира връзката между негативните явления във виртуалното пространство 

и репутацията, както слуховете и др., които оказват влияние върху 

репутацията. 

Като обобщение съдържанието на двете монографии може да се 

характеризира в сферата на публичната комуникация от общ характер. 

В статиите и докладите кандидатът изследват важни сфери от 

обществените комуникации чрез виртуалното пространство – неговото място 
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и роля при изграждането на социални перцепции. Изследва в практико-

приложен план свръх големите информационни масиви, етичните проблеми в 

този контекст, анализира въздействието на фалшивите новини върху човека, 

организацията и обществото като цяло. Анализира използването на онлайн 

комуникациите за терористични цели. Може да се обобщи, че 

изследователския интерес на кандидата е в областта на влияние на уеб-

пространството и използването му за зловредни цели от заинтересувани лица 

и организации чрез генериране на рискове и заплахи.   

Тези и останалите проблеми кандидатът разработва по специфичен стил и 

характерен за него начин. Не познавам д-р Атанасов лично.  Предложените за 

рецензия трудове са характерни с логическа последователност, научна 

обосновка и аргументираност и отговарят на изискванията и стандартите за 

академични публикации и имат научна и приложна стойност.  

От направените обобщени анализи на съдържанието на трудовете на 

двамата кандидати в контекста на конкурса и учебните дисциплини, за които 

се търси преподавател за ВА „Г. С. Раковски“ може да се направят следните 

изводи: 

1.  Трудовете и на двамата кандидати са в областта на ПН 3.5 Обществени 

комуникации и информационни науки и съответстват на обявения конкурс. 

2. Трудовете на д-р Сашо Воденичарски са ориентирани към целите и 

нуждите на обучението на офицери за командване и управление на 

стратегическото и оперативно ниво във Въоръжените сили на Република 

България в контекста на публичните комуникации, техните технологии, 

връзките с обществеността при кризи и лидерството. 

3. Трудовете на д-р Пламен Атанасов са ориентирани към виртуалното 

пространство и използването му за целите и нуждите на обществени 

комуникации със своите позитивни и негативни последствия за това. 

Ориентирани за повече към сферата на влияние върху репутацията чрез 

използване на възможностите на тези технологии. 
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2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата  

Педагогическата подготовка на д-р Сашо Воденичарски е 27 години (1992-

1997 – ВВВУ „Г. Бенковски“ и 1997-2009 – ВА „Г. С. Раковски“) по данни от 

приложеното от кандидата CV. Разработил и е преподавал 18 учебни 

дисциплини.  

Педагогическата подготовка на д-р Пламен Атанасов има кратка 

продължителност по време – 3 години (1997-2000) в ЛВИ, гр. Плевен, и 

преподавател на хонорар през 2019 г., по данни от приложеното от кандидата 

CV. Разработил е и е преподавал една учебна дисциплина. 

От посочените данни могат да се направят следните изводи: 

1. Педагогическият опит на д-р Сашо Воденичарски е изключително 

продължителен по време, през което е разработил и преподавал 18 учебни 

дисциплини. Същите са в обхвата на нуждите на ВА „Г. С. Раковски“. 

2. Педагогическия опит на д-р Пламен Атанасов е скромен и има само една 

учебна дисциплина която е разработил и преподавал. 

3. Основни научни резултати и приноси 

В научната си и изследователска и преподавателската си дейност 

кандидатът д-р Сашо Воденичарски предлага авторски алгоритъм за 

разработване на план за действие на специалистите по Връзки с 

обществеността по време на кризи, синтезира конструкция от знания за 

обучение на специалисти по публична комуникация, които могат да се ползват 

за обогатяване на съдържанието на съществуващи или създаване на нови 

учебни дисциплини за бакалаври, магистри, докторанти в сектора за сигурност 

и отбрана във ВА „Г. С. Раковски“. 

Кандидатът доразвива теорията за историческите корени на PR 

отношенията в обществото, синтезира ново знание за ролята, мястото и 

функциите на Връзки с обществеността при инциденти и кризи с акцент на 

такива от военен характер, обогатява теоретичното знание и практики за 

служба „Връзки с обществеността“ в съвременните условия и визията за 



7 
 

развитието й, изследвани са рисковите и опасностите от участието на 

военнослужещите в социалните медии, представени са нови теоретични 

знания. 

Научната и изследователска дейност на кандидата д-р Пламен Атанасов е 

в обхвата на ПН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки в 

сферата на следните три направления: 

1. Организационната репутация при инциденти и кризи – връзка на 

репутацията и кризите с виртуалността и физическата реалност, разширяване 

на функциите на слуховете като заплаха за репутацията след навлизането на 

интернет в социалните сфери. Създаден е авторски модел за тролско и 

хакерско действие. Разработена е методика за самостоятелен организационен 

мониторинг за откриване на репутационни заплахи  в нови и традиционни 

медии, както и за оценяване на постигнати ефекти. 

2) Психологическо влияние в медиите, публичната комуникация и 

лидерството. Доказва че избора на комуникационен канал зависи от 

потребността от информиране в двете й части: навременност (насоката е към 

нови медии) и достоверност (насоката е към традиционни медии), анализирани 

са психологическите механизми, по които днешните редакции съчетават 

достоверността и навременността при създаването на новини. Анализирани са 

проблеми за връзката между медийното отражение на репутационните кризи 

и търговията с ценни книжа. Изведена е зависимостта, че репутационните 

сривове променят не толкова на цените на акции, колкото оборотите на 

търговия. Доказано е отражение върху лидерството на социално неприемливи 

страни, които съпътстват навлизането на изкуствен интелект и на индустрия 

4.0. 

3) В сферата на сигурността изследванията са насочени в сферата на 

хронология и развитие на компютърните вируси по вектора: шеги – саботаж – 

шпионаж и намеси в публичната сфера. Анализирано е хаотичното им 

разпространение с цел заличаване на следи чрез увеличаване на щетите.  В 



8 
 

ракурса на хибридното противопоставяне фалшивите новини са представени 

като особен вид дезинформация. Разработен е (в съавторство) модел за 

контент-анализ на медийно съдържание с цел откриване на хибридни заплахи 

в настроенията, след специфични инциденти. 

На базата на анализ на посочените научни приноси на двамата кандидати 

могат да се направят следните изводи: 

1. Научните постижения на кандидата д-р Сашо Воденичарски са в ПН 3.5 

Обществени комуникации и информационни науки с фокус в сферата на 

отбраната и сигурността. 

2. Научните постижения на кандидата д-р Пламен Атанасов са в ПН 3.5 

Обществени комуникации и информационни науки с фокус в сферата на 

организационната репутация и социалните мрежи. 

4. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката 

Научните и приложни приноси на д-р Сашо Воденичарски са актуални, 

необходими, своевременни и полезни както в научен така и в образователен 

аспект за нуждите на висшите училища в Република България в сферата на 

обучението по ПН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки и 

имат корелация с ПН 9.1 Национална сигурност както и ПН 9.2 Отбрана, което 

съответства на профила на ВА „Г. С. Раковски“. 

Научните и приложни приноси на д-р Пламен Атанасов са актуални и 

полезни както в научен така и в образователен аспект за нуждите на висшите 

училища в Република България в сферата на обучението по ПН 3.5 

Обществени комуникации и информационни науки. 

5. Критични бележки за представените трудове 

Нямам критични бележки към представените за становище трудове.  

6. Заключение 

Представените научни трудове на д-р Сашо Воденичарски съответстват на 

изискванията за заемане на академична длъжност „доцент“ във ВА „Г. С. 

Раковски“ 
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Представените научни трудове на д-р Пламен Атанасов съответстват на 

изискванията за заемане на академична длъжност „доцент“ във ВА „Г. С. 

Раковски“ 

7. Оценка на кандидата 

На основата на извършените анализи на представените за становище 

трудове от двамата кандидати ги класирам както следва: 

1. Д-р Сашо Драгиев Воденичарски 

2. Д-р Пламен Атанасов Атанасов 

 На основание класирането предлагам на уважаемите членове на научното 

жури да предложат на Факултетния съвет да избере д-р Сашо Драгиев 

Воденичарски да заеме академичната длъжност „доцент“ във ВА „Г. С. 

Раковски“ в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни 

науки, професионално направление 3.5 Обществени комуникации и 

информационни науки, за преподаване на учебните дисциплини: „Основи на 

публичните комуникации“, „Технология на публичните комуникации“, 

„Връзки с обществеността при инциденти и кризи“ и „Стратегическо 

лидерство“.  

 

Член на научното жури: ................................ 

проф. д-р Евгени Манев 

24.02.2020 г. 
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