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СТАНОВИЩЕ 

 

 От доц. д-р Чавдар Христов, Софийски университет „Св. Климент Охридски” - 

Факултет по журналистика и масови комуникации, на дисертационен труд на Ина 

Борисова Бачева „Ролята на медиите при репутационни кризи. Модел на медийно влияние 

върху институционални кризи в доверието (изследване на случаи в периода 2010-2013 г.)” 

за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност 

„Журналистика (Връзки с обществеността)”, професионално направление 3.5, 

„Обществени комуникации и информационни науки”. 

 Актуалност на темата: 

 Актуалността на избраната изследователска тема „Ролята на медиите при 

репутационни кризи. Модел на медийно влияние върху институционални кризи в 

доверието (изследване на случаи в периода 2010-2013 г.)” не подлежи на съмнение. Тя се 

аргументира от обстоятелството, че съвременното общество информационно се доминира 

от медиите в цялото им технологично разнообразие. Тяхното акумулирано въздействие в 

значителна степен насочва общественото мнение в определена посока, особено в ситуации 

на кризи, пораждайки силно недоверие към управленските способности на институциите, 

което на свой ред добавя криза в кризата. Една неизследвана до сега проблематика у нас, 

която поставя още веднъж на дневен ред въпросите за важността на антикризисното 

управление и за мястото на медиите в този процес. 

Обем, източници и структура: 

 Обемът на дисертацията е 283 страници, от които 240 текст и 43 библиография и 

приложения. 

 Текстът е информационно наситен, отличава се с висока степен на аналитичност и 

аргументация, написан е на добър научен език. Изведеният понятиен и терминологичен 

апарат е прецизно дефиниран в съответните раздели на изследването. 
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Използваните източници според библиографската справка са 98, от които 16 са 

заглавия на кирилица и 82 на латиница, както и 7 интернет адреса. Включените и 

анализирани научни трудове от български и чуждестранни автори са напълно съвременни, 

тъй като обхващат изследвания предимно през последните две десетилетия в областта на 

кризисния мениджмънт, кризисния PR и медийното въздействие. Събирането и анализът 

на тази специализирана научна литература са очертали сериозен теоретичен фундамент, 

върху който докторантът е изградил своето изследване. 

 Дисертационният труд следва структура от увод, пет глави и заключение. 

Използваните методи са анализ на научна литература, анализ на медийни 

публикации, изследвания на случаи (case studies), измерване на кризи, моделиране, 

съдържателен и сравнителен анализ, които в своята съвкупност са довели до определено 

добър резултат. 

Съдържание: 

 Първата глава е преимуществено теоретична. Тя проследява многоаспектно 

социалния и комуникационен феномен „репутационна криза”. Разкрива последователно и 

във взаимовръзка най-важното от кризисната комуникация и кризисния мениджмънт, от 

антикризисния пиар и убеждаващото медийно въздействие, които очертават причинно-

следствена верига на нарушаване на доверието към организациите, но и технологични 

възможности за неговото запазване. Така съдържателно е описан теоретичен подход за 

оценка на конкретна ситуация като кризисна, за трансформирането й в репутационна, за 

адекватността на организационните антикризисни действия, за медийното въздействие. 

Подход, който последователно е приложен към изследването на случаи в следващите 

глави от изследването. 

 Във втората, третата и четвъртата глава се анализират конкретни кризисни 

ситуации в ограничения времеви отрязък между 2010 и 2013 г. Те съответно са: кризата в 

здравеопазването и антиправителствените протести (2); взривовете на боеприпаси в 

Петолъчката и терористичния акт в Сарафово (3); наводнението в Бисер и земетресението 

в Перник (4). По този начин са обхванати кризи с различен характер и причини, които, 
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въпреки разнообразието си, водят до кризи в доверието към институциите, 

трансформирайки го в политическа криза. 

  Очертано е сериозно предизвикателство пред изследователя да намери 

взаимовръзки и сходства между тези различни кризисни ситуации в контекста на 

поставената изследователска цел. Според мен той се е справил успешно, прилагайки 

последователно към всеки отделен случай изведения в първата глава теоретичен подход, 

процедурата “case study” и измерването на медийно отразени кризи. 

 В резултат всяка една от анализираните ситуации е аргументирано определена като 

реална криза и като трансформираща се в репутационна спрямо един и същ обект – 

управляващите институции. Проследени са трансформационните процеси в посока на 

реална – репутационна – реална криза от друг вид (политическа, институционална). 

Съпоставени са по тези признаци по двойки във всяка една от главите, а в края и всички, 

като по този начин са експлицирани сходствата между тях. Общата им съпоставка добавя 

картината на сериозна, с хронични измерения, институционална криза за изследвания 

период. Изведени са и общите за институциите комуникационни подходи с добри и лоши 

практики, както и въздействията на акумулирания медиен ефект. Последният достатъчно 

добре подкрепя авторовата теза за ролята на медиите при трансформирането на реални 

кризи в репутационни. 

 За отбелязване е, че за анализа в тези три глави са използвани значителен брой 

медийни (от три национални телевизии)  публикации (5647), което показва, че е положен 

значителен изследователски труд. 

 В петата глава са направени важни изводи и обобщения от извършеното 

изследване. Представена е общата кризисна ситуация за периода под формата на 

хронична, изявявайки в цялост информационните натрупвания в посока на акумулиран 

медиен ефект и репутационни рефлексии. Изявени са предпочитаните журналистически 

(телевизионни) техники по време на криза, включително и най-използваните през 

основните три етапа от развитието на кризата. Така на практика е изведен технологичен 

алгоритъм (модел) за медийно въздействие по време на криза. Този модел е разширен и 

графично представен чрез взаимовръзката между реално нанесените от кризата щети и 
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комуникационните инициативи на институции – медии по този повод, периферното 

медийното въздействие върху емоционалните нагласи, предизвикващо биполярни чувства 

и формирания в резултат поведенчески модел, рефлектиращ в криза на доверието. 

Направени са коректни и аргументирани изводи относно засилената роля на медиите при 

трансформирането на реалните кризи в репутационни, както и препоръки за адекватно 

институционално комуникационно поведение предвид тази роля. Отличават се с висока 

практико-приложна стойност. 

Научни изводи: 

 Върху основата на извършеното изследване са формулирани поредица от изводи, 

които се отличават с концептуалност и много добро познаване на проблема: 

 Основната роля на медиите (телевизията, като медия с най-голямо влияние) при 

реални кризи е тяхното трансформиране в кризи на доверието към съответната 

организация (институция). 

 Пряка взаимозависимост между медии и институционална репутация. 

 Висока степен на обществено доверие към медиите върху основата на завишена 

обществена достъпност и от тук възможност за диктуване на обществения дневен 

ред по време на криза. 

 Технологичният набор за медийно влияние по време на кризи е преимуществено 

насочен към периферно въздействие върху емоционалните (предимно) обществени 

нагласи, който рефлектира в евристично, автоматично поведение спрямо 

посочената „мишена”. 

 Пряка взаимозависимост между количеството на медийни публикации и 

обществената чувствителност към проблема. 

 Реалната криза се трансформира в репутационна тогава, когато ключовите за 

организацията публики възприемат действията за овладяването на кризата като 

заплаха за своите ценности, което предизвиква критичното им внимание, а от там 

води и до съпротива срещу действията за овладяване на ситуацията. 
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 Завишена необходимост от многостранна и многоканална комуникация между 

медии и институции за регулиране на съществуващия властови дисбаланс като 

условие за непревръщане на реалната криза в репутационна. 

Основни приноси: 

 Изявена е в цялост комуникационната взаимовръзка между реалната криза, 

институционалната репутация, обществото като ключова публика и медиите, 

очертаваща зависимостите между тях и ефектите за всички страни от тяхното 

взаимодействие при криза. 

 Доказана е ролята на медиите като ключов фактор за трансформиране на реалните 

кризи в репутационни за засегнатите организации, посредством скъсяването на 

комуникационната дистанция с обществото и влияейки върху неговите периферни 

възприятия и чувства. 

 Изведен е модел на медийно влияние, обхващащ в цялост актьорите в 

комуникационния процес по време на криза. 

 Изявени са предпочитаните журналистически (телевизионни) техники по време на 

криза, включително и най-използваните през основните три етапа от развитието на 

кризата, като по този начин е изведен технологичен модел за медийно въздействие 

по време на криза. 

 Аргументирана е необходимостта комуникационните стратегии на институциите и 

организациите да бъдат разработвани и актуализирани в съответствие с променящата 

се заобикаляща среда, навици и нагласи на ключовите публики, предвид 

възникването на все повече реални кризисни събития, водещи до разрушаване на 

институционалната репутация и до институционални кризи на доверието.  

 

Оценка на автореферата: 

 Авторефератът отговоря на съдържанието на дисертационния труд и изявява най-

важните му достижения. 

Оценка на публикациите: 
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 Дисертантът има публикувани четири самостоятелни научни статии по 

изследователската тема в печатни сборници и онлайн научни издания. Участвал е с 

доклади и презентации в три научни конференции. 

Въпроси и препоръки: 

 Имам следните въпроси: 

 Изявеният властови дисбаланс между медии и институции по време на кризи в 

каква степен засяга демократичния процес у нас? 

 Какви са границите на отговорност на медиите по време на кризи предвид тяхната 

завишена роля? 

 Изявеното преобладаващото използване на периферни техники за въздействие от 

медиите по време на кризи не игнорира ли основни либералнодемократични 

ценности, пораждайки завишени очаквания към институциите? 

 Основната ми препоръка е да продължи изследванията си в очертаното 

изследователско поле, както и да публикува резултатите – особено тези, които са свързани 

с моделите на медийно влияние по време на криза, тъй като според мен се отличават с 

висока практико-приложна стойност. 

  В заключение с убеденост може да се твърди, че Ина Бачева е прецизен 

изследовател, с високи теоретични знания и аналитични умения. Получените резултати от 

изследването се отличават с научна коректност и практико-приложна стойност. Очертано 

е перспективно изследователско поле, което е необходимо да бъде продължено. 

 Предвид изложените основания препоръчвам на уважаемото жури да присъди 

образователната и научна степен „доктор” на Ина Борисова Бачева по научна специалност 

„Журналистика (Връзки с обществеността)”, професионално направление 3.5, 

„Обществени комуникации и информационни науки”, за което и ще гласувам убедено. 

 

София,      Рецензент: 

10.03.2013 г.      Доц. Д-р Чавдар Христов 


