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РЕЦЕНЗИЯ 

от доц. д-р Саша Тодорова 

за дисертационен труд на тема: Ролята на медиите при репутационни кризи. Модел 

на медийното влияние върху институционалните кризи в доверието (изследване 

на случаи в периода 2010 – 2013 г.), 

разработена от Ина Борисова Бачева 

с научен ръководител доц. д-р Чавдар Христов 

 

1. Обща характеристика на представения дисертационен труд 

Дисертационният труд е в размер на 247 страници, структуриран с увод, пет 

глави, заключение и приложение от 33 страници, в т.ч. библиография с 95 източника, 

от които 82 на латиница. В текста има 6 таблици и 11 диаграми. Така структуриран 

дисертационният труд е логически издържан, при което анализът се развива 

постъпателно в ширина и дълбочина, за да се стегне до модел на медийно влияние. 

Темата на дисертационния труд е изключително актуална. Свидетели сме на 

значими кризисни събития у нас, които от своя страна засилват недоверието на хората 

към институциите, които не могат да преодолеят кризисната ситуация в един приемлив 

срок. Всичко това става в условията на скъсена дистанция между медии и общество, в 

резултат на което реалните кризи според дисертантката се превръщат в репутационни, 

а това от своя страна води и до институционални кризи. 

Осъществената изследователска работа показва, че Ина Бачева е силно 

мотивирана да развие взаимната връзка между кризите и ефектите, които произтичат 

от тях.  

Изследователската теза, основната цел и произтичащите от нея задачи са 

формулирани ясно. Ясно е описан предметът и обектът на изследването. 

Основателно още в началото на дисертационния труд е направен сполучлив 

опит да се представи научното наследство по темата. 

Посочено е научното наследство, свързано с кризите, репутацията, връзките с 

обществеността, убеждаването и влиянието. Поставен е и анализиран проблемът на 

полето на кризисната ситуация и използването на метода на наблюдението за 

диференцирането на изследванията на полето на кризисната ситуация на три 

категории: „ad hoc“ подходът; разработването на типологии за кризите на базата на 

подобни кризисни признаци между тях и основаването на дефиниции, 

характеризиращи кризисната ситуация. 

В анализа на кризисния мениджмънт е поставен специален акцент върху 

подходите, а именно: тактическия подход, стратегическия подход, адаптивния подход, 

подхода, базиран на типологията на кризисния мениджмънт. По-нататък анализът е 
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насочен към ПР. Наред с историческото му развитие са изведени неговите цели, роля 

и техники на приложение. Едновременно с това се разкриват и целите, ролята и 

техниките при кризисния ПР. Анализът се допълва с изясняване на целите на ПР по 

време на криза. 

Теоретичният анализ на тази част от дисертационния труд продължава с 

изясняването на понятията репутация, доверие, корпоративна социална отговорност, 

убеждаване и влияние на медиите. В заключение на анализа на първа глава са 

изведени работни определения на кризис и репутационна криза. 

В следващия текст анализът е насочен към институционалните кризи. Те са 

групирани в зависимост от породилите ги фактори. 

Първият вид институционални кризи се свързва с грешни кадрови 

решения, довели до загуба на легитимност и обществено доверие. В тази връзка е 

анализирана институционалната криза в здравеопазването и тази в ДАНС. 

Сполучливо от гледна точка на подхода и метода на изследване са представени 

протестите от лекари и пациенти и честата смяна на министри на здравеопазването. 

Осъществена е много трудоемка и времеемка работа, свързана с контент анализа на 

2636 медийни публикации на здравна тематика за периода 2010 г. до 2013 г. 

Педантично е представена ситуацията при четирите здравни министри през 

разглеждания период и реакцията на лекарите и пациентите към предприетите от 

съответните министри действия. Почти перманентния характер на тази криза е 

предизвикателство пред медиите да поддържат тази тема докато се намери 

приемливо решение както за лекарите от една страна, така и за пациентите от друга. 

Направено е измерване на динамиката на кризата в здравеопазването. Установено е, 

че хроничната фаза на тази криза се характеризира със значителна продължителност, 

разглеждана като белег за неовладяна криза. 

Анализът на институционалните кризи, породени от грешни кадрови решения е 

разширен с контетнт анализ на протестите DANCEWITHME през 2013 г. Изследвани са 

1675 медийни публикации. Описанието на гражданските позиции по повод избора на 

Деян Пеевски е цялостно и живо. Очертано е формиралото се разделение между 

искащите оставката на кабинета и тези, които го подкрепят. Разглеждането на 

зараждането и развитието на тази криза дава възможност на дисертантката да 

аргументира наличието на процес на ускорено съзряване на гражданското общество, 

на засилване на гражданските позиции и отговорност. Анализът на този вид 

институционални кризи е разширен с протестите „Да запалим монополите“. Макар и 

основан на по-малко медийни публикации, той определено допълва характеристиката 

на този вид институционални кризи. 
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Направени са обобщения и изводи, които показват неглижиране на: 

предкризисната ситуация; неефективни комуникационни стратегии; липса на диалог с 

публиката; нарушени връзки с ключовите публики; не се обсъждат направените 

предложения и от двете стерни и водят до загуба на легитимност, на положителна 

репутация. С основание като доминиращ елит при протестите в здравеопазването е 

посочено съсловието в медицинската сфера и пациентите, а при протестите срещу 

„модела Пеевски“ – гражданското общество. 

За изясняване същността на институционалните кризи, породени от заплахи 

на националната сигурност и заплахи за живота и здравето на засегнатите хора. 

Направен е професионален контетнт анализ на 120 медийни публикации, 

свързани с взривовете в склад за боеприпаси към петолъчката и 637 – за 

терористичния атентат в Бургас. 

По повод взривовете в склад за боеприпаси край Петолъчката и породената от 

това институционална криза, чрез анализа се установява, че това е класически пример 

за криза, бързо превърнала се в криза на репутацията. Тази криза засяга както 

собствениците, така и ресорните министерства и контролните органи, наблюдаващи 

работата на фирмата. Негативно се оценява начинът на даване на обезщетение на 

пострадалите (в плик и по къщите, без протокол и т.н.). Аргументира се позицията за 

липса на социална отговорност и манипулация на пострадалите. Както и при 

разглежданата институционална криза от първия тип, така и тук се очертава наличие 

на небрежност, неглижиране на проблема, както преди, така и в етапа на кризата. 

Няма разписани ясни правила за безопасност. Липсват и информационни кампании в 

предкризисния етап, насочени към безопасността и указания как да реагират хората 

при евентуално настъпване на инцидент. 

Анализът на терористичния акт в Бургас показва, че медийното внимание е 

насочено към ресорните институции и направеното от дисертантката се пречупва през 

призмата на националната сигурност и дипломатическите отношения. Секретният 

характер на част от информацията не позволява да се направи категорична оценка 

относно адекватността на взетите мерки. Занижените мерки за сигурност на летищата 

и гарите се очертават като основен фактор за атентата. За превенция и завишаване на 

мерките се говори едва след като фаталните последствия са налице. Породената 

криза в резултат на атентата проявява своето развитие в три етапа, които 

дисертантката подробно и коректно описва. 

На основата на анализираните два случая се прави обобщението, че те са 

класически пример за реални кризи, прераснали в репутационни. Доказана е загубата 

на доверие към институциите, отговорни за овладяване на кризата. С основание се 
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сочи наличието на комуникационна грешка (не се анализират и планират мерките за 

сигурност). 

Забавянето на информацията за случващото се влияе негативно върху 

ключовите публики – еврейските туристи и работещите в складовете. В тази част на 

анализа са изведени и разликите в етапите на институционалната криза, породена от 

взривовете край Петолъчката и атентата в Бургас. Пиковите моменти от тяхното 

развитие са изразени както и при първия вид институционални кризи чрез по-големия 

брой медийни публикации. Очерталият се превес при атентата в Бургас спрямо случая 

с взривените складове е обяснен с това, че терористичният атентат е прецедент в най-

новата ни история. По-големият брой на загиналите също има значение. Медийното 

влияние може да се изрази в повишаването на равнището на чувствителност на 

обществото, в т.ч. и на критичните публики по отношение на сигурността. 

Третият ви д институционални кризи се свързват с природните бедствия. 

Разглеждат се наводненията в Бисер и земетресението в Перник. Контент анализът 

обхваща съответно 202 и 412 медийни публикации. 

И тук анализът очертава бърза загуба на доверие в институциите поради 

неспазени обещания. Липсата на виновни за кризата на свой ред влошава репутацията 

на институциите. Неглижирането на превантивните мерки и засилването на контрола 

изпъква и при този вид институционални кризи. Сериозният спад на репутацията при 

тях авторката определя като загуба на легитимност. 

Направен е сполучлив опит за обобщаване на кризисната ситуация през 

разглеждания период. Изведени са следните характеристики: голяма честота на 

кризите; динамика в развитието им и застъпване на различни видове кризисни 

ситуации. 

Направен е сравнителен анализ на медийните публикации между всяка една от 

разглежданите кризи, при които се установява, че техният брой нараства с всяка 

следваща криза, нараства броят на извънредните емисии, преките включвания от 

мястото на събитието, разширени репортажи. По повод институционалните кризи, 

обект на изследване, сравнителният анализ при всички тях показва, че обикновеният 

човек намира все по-голямо място в новинарските формати. Сравнителният анализ по-

ярко очертава формиралото се взаимодействие медии – общество – медии – 

институции – съпричастни – общество. Резултатът от посоченото взаимодействие 

извежда като полезен за медиите ефект – засилване на доверието към тях, а за 

държавните институции – попадане в ситуация на репутационна криза. Относно 

медийните политики, предприемани в следствие на осъзнатата сила на въздействие, 

дисертантката заключава, че „… те са подчинени на принципа, колкото повече са 

проблемите, толкова повече гласност да им се дава, за да може да настъпи 
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промяна, която да е от полза на всички обществени слоеве.“ Това се определя 

като „медийно събуждане“ на ключовите публики, които от своя страна да 

установят натиск върху институциите, по чиято вина са провокирани кризите. 

От гледна точка на повишаване на медийното въздействие при кризи са 

анализирани използвани журналистически техники като: извънредна емисия 

новини; преки включвания или живи връзки; разширени репортажи; човешки 

истории и рейтинг. Тези журналистически похвати имат различно място в 

отделните етапи на проявление на кризата. 

Накрая е представен модел на влияние на медиите при криза. Моделът 

на връзките и взаимодействията, свързани с медийното влияние при кризи е 

своеобразно обобщение на цялостния анализ на отделните видове 

институционални кризи и техните общи характеристики. 

Направените обобщения и изводи произтичат от направения анализ. 

 

2. Оценка на научните и научно-приложните приноси 

Моят прочит на дисертационния труд ми дава основание да посоча 

следните приноси. 

Към научните отнасям: 

 Доказателството за настъпилите промени в определени групи от 

обществото и на обществото като цяло по отношение мястото и 

ролята на медиите и институциите за осигуряване на сигурността на 

хората. 

 Установяването на процеса на възникване и развитие на кризата в 

доверието при институционални кризи, породени от различни по своя 

характер фактори. 

 Оценката за ролята на комуникационните стратегии на институциите 

през призмата на императивите, свързани с променящата се 

социална среда. 

 Моделът на медийното влияние при кризи. 
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Към научно-приложните приноси отнасям: 

 Съчетаването на положителните страни на методите контент анализ, 

изследване на случаи и сравнителен анализ при изследвания от 

журналистически и комуникационен характер. 

 Класификацията на журналистическите техники според степента на 

влияние при отразяването на кризи. 

 

3. Оценка на публикациите по дисертацията 

По темата на дисертационния труд са направени четири публикации, от 

които три в сборници от доклади на национална и международни конференция, 

една в електронно списание. Представените резултати са добре приети от 

академичната общност по мнението на други участници в посочените научни 

изяви. 

Едновременно с това дисертантката е участвала с доклад в три научни 

конференции. 

 

4. Оценка на автореферата 

Представеният проект на автореферат отговаря на съдържанието на 

дисертационния труд. 

 

5. Критични бележки и препоръки 

С удовлетворение отбелязвам, че дисертантката е отразила 

преобладаващата част от отправените й критични бележки и препоръки на 

вътрешната защита. По този начин дисертационният труд в още по-голяма 

степен отговаря на високите изисквания на действащото законодателство. 

 

Заключение 

Повторното ми запознаване със съдържанието на дисертационния труд 

ми дава основание да кажа, че е извършена огромна проучвателна работа с 

помощта на съвременни научни методи, приложени професионално. Много 

добрата теоретична подготовка личи и от направения анализ, умението да се 

изразяват авторски позиции и да се правят обобщения. Оценявам, че всичко 

това е станало възможно и в резултат на творческата атмосфера във 

факултета по журналистика и масова комуникация. 
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С убеденост препоръчвам на уважаемото Научно жури да присъди на 

Ина Борисова Бачева образователната и научна степен „доктор“ по 

професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни 

науки (Журналистика-Кризисна комуникация). Лично аз ще гласувам „за“, за 

което призовавам и останилите членове на научното жури. 

 

 

 

24 февруари 2015 г. Рецензент: 

София (доц. д-р С. Тодорова) 


