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Р Е Ц Е Н З И Я 

на дисертационен труд на тема „Ролята на медиите при репутационни 

кризи. Модел на медийно влияние върху институционални кризи в 

доверието (изследване на случаи в периода 2010-2013 г.)” на Ина Борисова 

Бачева, за присъждане на образователна и научна степен  „доктор” по 

професионално направление обществени комуникации и информационни 

науки (журналистика – кризисна комуникация) 

 

          Рецензент: Проф. д-р Венцеслав Бондиков 

 

Обща характеристика на представения дисертационен труд 

Дисертационният труд е в обем на 283 страници и включва увод, пет 

глави, заключение, библиография и приложения. В библиографията са 

включени 98 литературни източника, от които 16 са на кирилица, 82 на 

латиница. Осем от тях са онлайн източници.  

Докторантката има четири публикации, които са по темата на 

дисертацията и три участия в научни конференции с доклади. По тези 

показатели дисертационният труд отговаря на изискванията.  

Изборът на темата е много сполучлив. Този проблем е изключително 

актуален. Даже и в момента сме свидетели на редица кризисни събития у 

нас, които създават недоверие към различните отговорни институции. 

Според докторантката именно тези реални кризи прерастват в 

репутационни, а те от своя страна се превръщат в институционални. Като 

имам предвид отношението на институциите към различните кризисни 

събития у нас, предполагам, че интереса към тази проблематика ще 

продължи още много дълго време. 

Искам още веднага да подчертая, че трудът е написан много 

интелигентно. Ина Бачева е успяла да навлезе в дълбочина на проблема. За 

това до голяма степен спомага и анализът на избраните case studу. Трудът 

има не само теоретично, но и практическо значение. Като цяло 

дисертацията има необходимите качества за една защита.  
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Структура и съдържание на дисертационния труд 

Дисертационният труд условно бих могъл да го разделя на две части. 

Първата част е теоретичната (глава 1), където са изяснени основните 

понятия и теоретични постановки. Втората част (глава 2, 3 и 4) е 

практическа, основана на изследване на случаи. В петата глава авторката 

ни представя своя комуникационен модел за медийно влияние. 

В увода много прецизно са определени изследователската теза, 

предметът на изследването, целта, задачите, обектът на изследването и 

използваните методи. Посочени са информационните източници и 

ограничаващите условия.  

Първата глава „Криза, репутация, връзки с обществеността, 

убеждаване и влияние – дефиниции на понятията и развитие на научното 

поле” е теоретична, в която се изясняват и дефинират основните понятия, с 

които ще се борави в дисертационния труд. На първо място това е 

понятието „криза”. Докторантката извежда следното работно определение: 

„За криза приемаме всяка ситуация или събитие, носещо риск и имащо 

потенциал да навреди или разруши структурата и активите (материални и 

нематериални) на организацията или институцията, нейната репутация и 

връзките с нейните публики, което се характеризира с кратки срокове за 

реакция и вземане на решения и което има потенциал за извличане както 

на вреди, така и на ползи за засегнатите страни.” 

Специално внимание е обърнато на изясняване на кризисния 

мениджмънт и различните използвани подходи, а именно: тактически 

подход, стратегически подход, адаптивен подход и подход, базиран на 

типологията на кризисния мениджмънт.  

Разработва се и въпросът за ПР – исторически преглед на неговото 

развитие, цели и роля. Разгледан е и антикризисният ПР.   

Като цяло, в тази глава, докторантката прави задълбочен и 

достатъчно обширен преглед на различните теории и научни дефиниции, 

което от една страна и позволява да изгради фундамента на изследването, 

но от друга, показва висока степен на компетентност по разглежданите 

въпроси.  

Във втора, трета и четвърта глава се разглеждат различни видове 

кризи, които са групирани в зависимост от породилите ги фактори. В тази 
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връзка Ина Бачева много правилно поставя и съответните ограничаващи 

условия. Първото е свързано с разглеждания времеви период. Той е 

ограничен в годините 2010 – 2013 година. Второто условие е свързано с 

тяхното отразяване. Докторантката е приела да изследва отразяването на 

тези кризи в онлайн сайтовете на трите национални телевизии – БНТ, bTV 

и Нова телевизия. Използва се изследователската процедура case study.   

 Първият вид институционални кризи са породени от грешни 

кадрови решения, довели до загуба на легитимност и обществено доверие. 

Общото между тях е, че тези кризи на доверие рефлектират и върху 

институциите и правителствата като цяло. Това поражда недоверие към 

участниците и към възможността им да овладеят и решат съответната 

криза. Другата прилика е големият медиен и обществен интерес към тези 

събития. В центъра на вниманието са две кризи. Първата е в 

здравеопазването, обусловена от протестите на лекарите и пациентите и 

честата смяна на министри на здравеопазването.  Втората е свързана с 

протестите #ДАНСwithme от 2013 година. За изследването на тези две 

кризи е използвана процедурата case study. В рамките на тази 

изследователска процедура ще бъдат приложени методите контент анализ 

и индивидуално интервю със засегнати от кризисната ситуация личности. 

Изследването ще бъде представително. То обхваща всички публикации – 

4275, като от тях 2600 се отнасят за първата криза, а 1676 публикации са за 

протестите.  

Анализирайки много подробно тези две кризи, докторантката стига 

до следните изводи: 

- Изследваните кризи са репутационни; 

- Независимо, че са различни по своя характер, те засягат доверието 

към изпълнителната власт; 

- Въздействието на медиите върху общественото мнение се 

обуславя не толкова от ефекта на отделните публикации, колкото 

от натрупването на съобщенията по съответната тема във времето, 

т.е. техния акумулиран ефект. 

Тези особености довеждат до следната трансформация: реална криза 

–  репутационна – реална криза. Последната довежда до оставка на 

правителството. 
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Отчетени са и направените комуникационни грешки, като най-

важните от тях се свеждат до: 

- Липса на планиране и анализ на ситуацията в предкризисния 

период; 

- Неефективни комуникационни стратегии по време на развитие на 

анализираните ситуации; 

- Нарушаване на връзката с ключовите публики и др. 

Вторият вид кризи, това са институционални, които са породени от 

заплахи за националната сигурност и заплахи за живота и здравето на 

засегнатите хора. Като такива кризи са посочени терористичният акт в гр. 

Бургас от лятото на 2012 година и взривовете в склад за боеприпаси край 

Петолъчката от месец юни 2012 година. 

Използваният изследователски подход е аналогичен. Изследването е 

представително. Проучени са общо 757 публикации, като от тях 120 са за 

взривовете край Петолъчката, а 637 са отнасят за атентата в гр. Бургас.  

Основанията за съпоставяне на тези две кризи са следните сходства: 

- Човешки жертви; 

- Изискват специфични действия и умения от страна на ресорните 

органи за тяхното овладяване; 

- Големият медиен и обществен интерес; 

- Грешки при овладяването на двете кризисни събития. 

Подробният анализ на тези два случая дава достатъчно основания на 

докторантката да направи извода, че те са класически пример за реални 

кризи, които прерастват в репутационни. И в двата случая се наблюдава 

загуба на доверие към институциите вследствие на комуникационни 

грешки. Отново се наблюдава тенденцията, според която, огромният брой 

публикации е причината за увеличаване на интереса на хората и засилване 

на недоверието и критичността към институциите, отговорни за 

изясняването и разрешаването на двата случая. 

     Третият вид институционални кризи са свързани с природни 

бедствия. Разглеждат се кризите причинени от наводненията в село Бисер 

от зимата на 2012 година и земетресението в района на град Перник от 

пролетта на 2012 година. Използваният инструментариум е същия както 

при изследването на другите две кризи. Тук са анализирани всичките 615 
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публикации по случаите, като за наводнението в с. Бисер те са 203, а за 

земетресението са 412 на брой. Това дава основание изследването да се 

разглежда като представително.   

 Двете кризисни ситуации са обединени според сходството си по 

следните критерии: 

- Причините, довели до криза, се дължат на природни бедствия; 

- Мащабът на бедствията и последиците от тях; 

- Сходните начини на овладяване на кризите, както и еднаквите 

грешки в действията на институциите. 

Направените изводи са свързани отново със загуба на доверие в 

институциите заради ненавременните им действия. Друга грешка, която се 

отчита, е свързана с липсата на действия по превенция на кризите. 

Направеният анализ констатира не само сериозен спад в репутацията на 

държавните институции, но и загуба на легитимност. Отново се налага 

извода, че медийното и общественото внимание върху тези събития се 

подхранва от големия броя медийни публикации.   

Последната пета глава е посветена на общия сравнителен анализ на 

кризите в страната, като се очертава общата кризисна ситуация в 

изследвания период. Използваният подход – графичното представяне на 

кризите дава много ясна представа за интензитета, честотата и развитието 

на кризисните ситуации.    

Разгледани са различни журналистически техники и похвати за 

оказване на медийно влияние при кризи като: извънредна емисия новини; 

преки включвания или „живи” връзки; разширени репортажи; човешки 

истории и рейтинг. Тези журналистически похвати имат различно 

въздействие в различните етапи на кризата. 

Докторантката разработва модел на медийно влияние при кризи. 

Като обобщение от направения анализ на трите вида кризи тя извежда и 

практически препоръки за комуникация с медиите и обществото по време 

на кризисно събитие, което е специфично за всеки етап на кризата. 

Научни приноси 

Направеният анализ дава достатъчно основания на Ина Бачева да 

изведе следните приноси:  
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Показана е пряката връзка и зависимост между реална криза, 

институционална репутация, медии и общество. 

Независимо от съществуващите различия (време, характер, причини 

за възникване) на кризисните събития се установява сходство по 

отношение на ролята на медиите като ключов трансформатор на реалните 

кризи в репутационни. Тази трансформация е вследствие от въздействието 

на медиите върху обществото. Това много ясно показва ролята на медиите 

за формиране на общественото мнение в обществото.         

Аргументирана е необходимостта от комуникационни стратегии на 

институциите във връзка с възникване на кризисна ситуация, като тя 

трябва да отчита характера на кризата, причини, които я обуславят и 

другите определящи фактори.  

На базата на протичащите между медиите, институциите и 

обществото взаимодействия е изведен модел на медийно влияние. 

В дисертацията са посочени и някои приносни моменти: 

Въз основа на разгледаните шест реални кризи в различни социални 

сфери се потвърждава издигнатата хипотеза, че зле планираната, 

организирана и осъществена комуникация по време на криза, която не се 

основава на ясни принципи и правила, може да нанесе на организациите 

по-големи загуби, отколкото самата реална криза. 

Анализът на огромния брой публикации (над 5600 броя) доказва 

тезата, че добрата репутация на организацията е в пряка зависимост от 

степента на откритост към медиите. 

Журналистическите техники, използвани при отразяване на кризи, са 

класифицирани и дефинирани според степента им на влияние върху 

обществото. Чисто практическо значение има направените препоръки за 

ефективна комуникация преди, по време и след настъпването на 

кризисното събитие, с помощта на които при неговото възникване 

директно могат да се задействат комуникационни кризисни планове.   

Обща оценка 

Като цяло е свършена огромна работа. Изследователската част е много 

добре балансирана и професионално реализирана. Разгледаните случаи 

много добре илюстрират възможностите на избраната процедура case 
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study. Направеният анализ доказва изследователската теза и поставените 

задачи. 

Бих отправил към Ина Бачева следния въпрос „Доколко интересът към 

събитието (кризата) се поддържа от характера на самото събитие, или този 

интерес е породен от огромния брой публикации и изкуствено се поддържа 

и подхранва от медиите?”  

Заключение 

Като имам предвид актуалният характер на избраната тема, 

извършената огромна изследователска работа, задълбочените познания по 

проблема, показаните възможности за анализ, както и изведените научни 

приноси, препоръчвам на уважаемото научно жури да присъди 

образователната и научна степен „доктор” на Ина Борисова Бачева, 

докторант в катедра Комуникация и връзки с обществеността” на ФЖМК 

на СУ „Св. Кл. Охридски”, по професионално направление 3.5. 

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – 

Кризисна комуникация). 

 

14 .03. 2015 г. 


