
СТАНОВИЩЕ 

от Толя Ангелова Стоицова, д.пс.н, професор направление 3.5. Обществени 
комуникации и информационни науки в Нов български университет, 

Департамент „Масови комуникации" 
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 

ПИ 3.5. Обществени комуникации и информационни науки 

В конкурса за „доцент", обявен в Държавен вестник, бр. 93, от дата 26.11.2019 г. за 

нуждите на Катедра „Психология на лидерството", Факултет Национална сигурност и отбра

на" на ВА „Г. С. Раковски" участват два�,,rа кандидати - д-р Сашо.Драгиев Воденичарски и 

д-р Пламен Атанасов Атанасов. 

Спазени са всички изисквания на процедурата по кандидатстване в конкурса за заемане 

на академичната длъжност „доцент". Представени са подредено документи, съответстващи 

на ЗРАСРБ. 

1. Оценка за съответствие с минималните национални изисквания

По отношение на минимално изискваните точки по групите показатели за длъжността 

.,доцент" и двамата кандидати ги надхвърлят като общ брой точки. Хабилитационният труд 

на д-р Воденичаров представлява публикувана през 2019 г. монография - "PR 5 звезди" с 

обем от 250 с. и с трима рецензенти професори. Монографията, представена от д-р Атанасов 

юпо хабилитационен труд със заглавие „Репутационните кризи онлайн" е публикувана 2018 

r. с двmv1а хабилитирани рецензенти.

По показател Г с минимално изискване от 200 т. и двамата кандидати го надхвърлят. 

Д-р Воденичаров е публикувал монография по дисертационната. си теза през 2019 r., както и 

3 г;тави в колективни трудове. Д-р Атанасов е публикувал повече на брой статии и доклади, 

част от които на английски език, също участва в колективни трудове с 3 авторски глави. Не е 

публикувал книга по дисертацията си. 

Основните научни материали на кандидатите са публикувани в рецензирани списания 

и сборници. Публикации и от двама.та кандидати за доцент са цитирани от други автори като 

удовлетворяват и този критерии. Д-р Воденичаров събира 57 т. и д-р Атанасов, съответно -

80. 

И двамата кандидати в конкурса за доцент са участвали в по един проект. 



11. Изследователска (творческа) дейност и резултати

1. Оценка на монографичния труд, творчески изяви или други публикации, съответства
щи по обем и цялостност на монографичен труд, включваща оценка на научните и на
учно-приложните приноси на авторите.

Монографичният труд на д-р Воденичаров защитава идеята за необходимостта от пуб

лични комуникации в сферата на сигурността и отбраната. Затова говори и заглавието'·РR5 

звезди". Основният принос е, че разработените 1 О глави пряко са насочени към подпомагане

то на дейносп·а по ПР в МО, ВА и други институции в същата сфера. Като теоретичен при

нос отчитам анализа на разликите в комуникативните технологии. Практическият принесен 

момент засяга подготовката за интервю и комуникацията при инцидент по време на криза. 

Монографичният труд на д-р Атанасов, както показва и заглавието му - ,,Репутацион

ните кризи онлайн", е насочен към възможностите на „голямата мрежа" (Интернет), както в 

нарича авторът, по отношение на кризите в репутацията на различните организации. Основ

ният принос на д-Атанасов е в трансфера на познанията за криза в репутацията от различно 

области в онлайн пространството. Като принесен момент отчитам анализите в трета глава, 

която е посветена на практически въпроси. Заслужава да се отбележи един от обобщавашите 

резултати в монографията, а именно „репутационните кризи са силно зависими от комуника

цията, но по този параметър са неделими между уеб пространството и извън него.". 

И двата монографични труда заслужават висока оценка. Предимство на този на д-р 

Воденичаров е в съдържателно отношение - насочен е към сферата на отбраната и сигур

ността, в която най-общо е обявен конкурса за доцент. 

2. Оценка на приносите в останалите приложени публикации, направени след назначава
нето на академичната длъжност „гл. асистент". Тя включва и оценка на изискването за
рецензиране на изданията.

По моя преценка останалите публикации - статии и доклади, на двамата кандидата 

могат да се разделят в следните направления. 

За д-р Воденичаров: 

Проблеми на военната психология и лидерството, обучение на лидери 

Национална и международна сигурност 

Предизвикателства в междукултурното общуване 

Изкуството на рекламата и българската армия 

История на ПР 



ПР и превенция по време на военно-политически кризи 

Европейски институции и КОJ\-1уникационни решения 

Изграждане на присъствие в социалните мрежи по отношение на сигурността и отб

раната 

С изключение на една научна публикация в съавторство с още един изследовател, 

всички останали са подготвени от д-р Воденичаров. 

За д-р Атанасов направленията, които засягат публикациите му са: 

Компютърни вируси, тролове, хакерство и слухове като заплаха за организационната 

репутация 

Хибридни заплахи в медийното съдържание 

Роля на ин:тернет при изграждането на социалната перцепция и изкуствен интелект и 

онлайн комуникация 

Следствия от фалшивите новини 

Роля на Големите данни (Big Data) за разузнавателни цели и етични проблеми 

Място и роля на комуникацията в хибридните войни 

Анализ на риска 

Лидерство и комуникация 

Повечето публикации на д-р Атанасов са също саJvюстоятелни. Три от тях са в съавтор

ство с един и същи изследовател - Мариан Нинов. 

В тези по-малко обемисти публикации и дваJvшта кандидати представят сполучливо 

разбиранията си по отношение на сигурността. Д-р Воденичаров чрез проблемите на кому

никацията, лидерството и ПР. Той е магистър по ПР от ФЖМК на Софийски университет. Д

р Атанасов е привърженик на онлайн технологиите и основно в тази сфера търси заплахите 

за сигурността. 

III. Учебна и преподавателска дейност

1. Д-р Сашо Воденичаров има наситена преподавателска кариера. Водил е занятия по 18

курса, 11, от които във ВА, 3 във ВВВУ „Г. Бенковски", останалите са в НБУ, УниБит и

Дипломатическия институт.

Курсовете във Военна академия, в която е обявен конкурса за „доцент, съдържателно 

са насочени към публичната комуникация, връзките с обществеността, стратегическото ли

дерство, медия-тренинг, реторика, психологически операции, основи на рекламната комуни

капия, интернет комуникация и социални мрежи и други. 



Прави ми много добро впечатление, че кандидатът в конкурса преподава учебни дис

циплини по които има публикации. Това за мен означава, че е добре подготвен. 

Освен тези курсове, д-р Воденичаров е обучавал и директори на средни училища - в 

София град и област Варна и Шумен. 

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

докато е бил докторант в Софийски университет и като хоноруван преподавател: факул

тативна тема: ,,Институционален трансмедиален имидж и бранд"

По отношение на преподавателския опит, д-р Воденичаров притежава значимо по

голям и то по - нека ги нарека - дисциплини, необходими за обучението във ВА. 

IV. Административна и обществена дейност

1. Разнообразна е и обществената и административна дейност на д-р Воденичаров. Той е

основател и председател на редакционната колегия на в. ,,Военна академия"; съосновател

е на Фондация „Бащи за отговорно родителство: съосновател и зам. председател е на УС

на асоциация „Детство с тати"; бил е съдебен заседател; създател е на страници и групи

във Фейсбук, които поддържа с публикации, които са свързани с дейността на ВА ..

2. По отношение обществената и административна дейност на д-р Атанасов, която съшо не

е малка, ще изброя само, че е бил в редколегията на 2 вестника, единият от които е об

щински - несвързани с областта на националната сигурност; бил е главен експерт ИТ

(Агенция за държавен вътрешен финансов контрол, 2004-2006 г.); експерт ИТ (Общинска

банка АД, Централно управление, София, 2006-2009 г.); системен администратор и слу

жител по сигурността на информацията (Районен съд, 2009- 2014 г).

По-голямата част от онлайн дейността на д-р Воденичаров е свързана с дейностга на 

ВА, той създава и поддържа официалната страница на академията, като и тази на факу;пет 

НСО. 

V. Лични впечатления от кандидата

Познавам само като име д-р Воденичаров. Д-р Атанасов не познавам изобщо. Така, че 

не мога да споделя лични впечатления за кандидатите . 

VI. Мнения, препоръки и бележки по дейността и постиженията на кандидатите

Мнението ми за академичната и обществената дейност на кандидатите в конкурса за 

,,доцент" е положително. Постиженията им отговарят и по някои критерии надхвърлят изис

кванията за „доцент". Не толкова като критични бележки, а като пожелания би отправила 



следните. Към д-р Воденичаров да публикува освен на български и английски или друг меж

дународен език. Към д-р Атанасов - да се включи активно в преподавателска дейност. 

Заключение 

Както проличава от становището ми, моята оценка за работата и да двамата кандидати 
е положителна. И двамата удовлетворяват изискванията за „доцент". Затова и предпочитани

ята на един от двамата е трудно. Смятам за по-подходящ за избор на доцент в настоящия 

конкурс д-р Сашо Воденичаров, главно заради големия му о:r::rит в преподавателската дей

ност. На д-р Атанасов пожелавам да не се отказва от други конкурси за доцент след като на

бере и повече опит като преподавател. 
Затова предлагам на колегите от научното жури да подкрепим кандидатурата на гл. ас. 

д-р Сашо Драгиев Воденичаров като гласуваме положително и предложим на Академичния 

съвет на БА „Г.С. Раковски „НБУ да бъде избиран за „доцент". 

28.02.2020 г. Изготвил становищсrо:

Проф. д.пс.н. Толя Стоицова 
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