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СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Александър Христов, 

Университет за национално и световно стопанство, катедра „Международна 

икономика и политика“ 

 

за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Бургаски 

свободен университет, по професионално направление 3.5. Обществени 

комуникации и информационни науки (Журналистика и връзки с обществеността – 

стратегически връзки с обществеността и планирани събития), обявен в Държавен 

вестник, бр. 25/26.03.2021 г., с кандидат гл. ас. д-р Милен Филипов 

 

 

Настоящото становище е изготвено както след внимателен преглед на 

предоставените документи, така и като резултат от впечатления за академичните и 

организационни постижения на гл. ас. д-р Милен Филипов, подкрепени с 

необходимите доказателства. Заключението се базира на тези виждания, но и на 

преценката за потенциала за развитие на кандидата в сферата на комуникациите. 

 

 

1. Оценка за съответствие с изискванията 

 

Представените документи по конкурса дават основание напълно категорично да се 

твърди, че гл. ас. д-р Милен Филипов покрива изискванията за заемане на 

академична длъжност „доцент“. Нещо повече, по някои показатели постигнатото е 

доста по-съществено – при това не само във формален, но и в съдържателен план. 

 

 

2. Изследователска и научна дейност 
 

Изследователската и научна дейност на кандидата са с обхват и особености, които 

дават възможност да се установи сериозен интерес към ПР, комуникациите въобще и 

в частност събитията и комуникациите в сферата на образованието. При това 

текстовете видимо имат потенциала да допринесат съществено за развитието на 

сферата, което само по себе си е ценност. 

 

Особено внимание е важно да се обърне на монографията на гл. ас. д-р Милен 

Филипов „(Псевдо)събитието“, представена като хабилитационен труд. Текстът 

представлява задълбочено изследване на частта в ПР, свързана със събитията и 

навлиза в дълбочина в теоретизирането на една тема, която сме свикнали да я 

възприемаме како чисто практическа и едва ли не много близка до занаятчийството. 

От един подобен анализ обаче практиката само може да спечели, обогатявайки се с 

прозрения, които да направят събитията по-успешни. Това очертава актуалността и 

значимостта на темата. 

 

По-нататък – в съдържателен план монографията полага добри основи за 

разбирането и изяснява изключително добре параметрите и особеностите на 

псевдосъбитието. По подобаващ начин е очертана разликата между различните 

типове събития, при това не толкова от организационна гледна точка, колкото от 

концептуална. Необходимостта от това е добре обоснована – както посочва и самия 



 2 

автор, „… липсва съвременна концепция за събитието, която да прокарва 

разграничителни линии между другите медиатизирани събития“. 

 

В монографията са очертани ясно параметрите и особеностите на псевдосъбитието. 

Особено ценни са постановките, че този тип събития хем са създадени 

самостоятелно, хем трябва да имат някаква връзка с реалността, иначе са изправени 

пред опасността да се провалят. Авторът изключително коректно представя и 

параметрите на публичната среда, в която събитията се реализират, отчитайки и 

критериите за създаване и разпространение на новини. Темата е изключително 

актуална предвид връхлетялата ни криза през 2020 г. и съществените промени, 

настъпили в резултат на нея – основно дигитализация и преходът към онлайн и 

хибридни събития, някаква част от което ще си остане така дори когато пандемията 

отмине. Единственият ми коментар е по отношение на проучването – то е 

методологически издържано, но не виждам изследователска ценност респондентите 

да бъдат питани за разбиранията им в тази сфера, особено предвид слабото 

разпространение на темата. 

 

Прегледът на останалите публикации на гл. ас. д-р Милен Филипов дава основание 

да се твърди, че кандидатът има сериозни, често заявявани и достатъчно задълбочени 

интереси в сферата, без при това да се изпада в дребнотемие, което е чудесно. При 

това проблемите са анализирани задълбочено, с необходимата критичност и авторски 

принос. 

 

Всичко това допринася за развитието на тези комуникационни области, от което 

печели не само университета и студентите, а и цялата професионална общност. 

Цитиранията на публикациите на гл. ас. д-р Милен Филипов също са на 

необходимото ниво. 

 

 

Учебна и преподавателска дейност 

 

Наблюденията върху цялостната учебна и преподавателска дейност на гл. ас. д-р 

Милен Филипов допринасят за формирането на по-добра представа за потенциала на 

автора. От представените документи също достатъчно ясно личи, че кандидатът 

работи изключително активно в тази посока. Представената учебна натовареност в 

KIMEP University – университета в Казахстан, където преподава, е доста сериозна и 

определено дава основание да се твърди, че е спечелил достатъчно авторитет. 

 

Доколкото съм имал възможност да разговарям с негови бивши студенти, в момента 

работещи в сферата на комуникациите, обратната връзка към него от тях е 

изключително положителна. Това също е важно да бъде включено в преценката. 

 

 

Дейности в полза на обществото и на професията 
 

Самият факт, че гл. ас. д-р Милен Филипов се занимава с разглеждането на 

въпросите, свързани с установяването на спецификата на събитията, е достатъчен за 

установяването на приноса му за развитие на професията. Сред останалите дейности 

в тази посока имам удоволствието да подчертая ангажимента му към стипендията за 

изявени студенти на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) на 
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името на проф. Тодор Петев. През последната година като жест към личността на 

патрона той допринесе финансово за увеличаване на размера на тази стипендия (с 

ангажимент това да се случва всяка година) и участваше активно в избора на нейния 

носител като член на журито. Това е дейност, която определено насърчава и 

мотивира младите хора в страната ни, тръгнали по пътя на комуникационната 

професия, да се развиват и да бъдат все по-добри в това, което правят. 

 

 

Лични впечатления от кандидата 

 

Част от личните впечатления прозират от представеното дотук. При това положение 

бих могъл единствено да добавя, че гл. ас. д-р Милен Филипов определено се 

отличава с висок личен и професионален авторитет, изключителна оперативност по 

отношение на организационни въпроси и градивно отношение към съвместни 

дейности. 

 

 

Мнения, препоръки и бележки по дейността и постиженията на кандидата 
 

Основната препоръка, която бих искал да отправя, е свързана със задълбочаване на 

изследванията в сферата на събитията и особено дигиталните и хибридните такива, 

които, както стана въпрос, се развиват бурно от година насам и може би ще 

допринесат за облика на индустрията в бъдеще. Интересно би било да се развие 

темата за това как (псевдо)събитията се променят (или ще се променят) предвид 

новите условия и новата динамика при потребителите. Смятам също така, че тази 

тема е продуктивна за съавторство с практици, съответно публикуването на подобни 

текстове в бизнес и лайфстайл издания – това е посока, в която експертизата на 

кандидата би достигнала до по-широк кръг професионалисти. 

 

 

Заключение 

 

Като се вземат предвид достойнствата и постиженията на кандидата, актуалността на 

изследваните проблеми, необходимостта от търсене на ефективни решения за тях в 

практиката и отношението към учебния процес, цялостната ми оценка е 

положителна. В тази връзка бих искал напълно убедено да предложа кандидатурата 

на гл. ас. д-р Милен Филипов да бъде придвижена по-нататък за избор за доцент – за 

нуждите на Центъра по хуманитарни науки на Бургаския свободен университет 

(БСУ). 

 

 

 

08.08.2021 г. 

 
 

Автор на становището: 

 

 

 

Доц. д-р Александър Христов 


