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Увод

Значимост на темата

Безпрецедентните  по  своя  размер  комплексност  и  неопределеност  в  днешната,

глобална  по  характер  комуникационна  среда  са  предизвикателствата,  довели  до

разработването на настоящото научно изследване. Днес уеб пространството се очертава като

място,  където  се  зараждат  и  развиват  репутационни  кризи,  за  чието  предизвикване  или

овладяване компютърно опосредстваната комуникация изпълнява все по-съществена роля.

Пренасянето на съществена част от комуникационното взаимодействие в  Голямата  мрежа

разширява  и  възможностите  за  интродуциране  и  направляване  на  неопределеност.

Последиците  издигат  на  по-високо  функционално  равнище  някои  от  известните

репутационни заплахи, какъвто е слухът и обогатяват кризисното поле с нови по характер и

изява елементи, сред които се открояват действията на тролове и хакери. Дисертацията дава

прагматичен и практически отговор на логически обособена част от актуални въпроси, чието

решаване  заменя  неизвестността,  предизвикана  от  изненадващо  просторния  и  динамичен

свят  на  комуникацията  в  уеб  пространството  с  необходимата  и  очаквана  от  обществото

адекватна премереност на логически издържано разбиране за  репутацията като ключ към

успеха в събитията, които се случват и предстоят.  

Актуалност на темата 

В днешните условия на напреднала глобализация и разширена в уеб пространството

комуникация,  постигането  на  предвидимост  в  организационното  поведение  и  на  синхрон

между  желаното  от  организациите  и  търсеното  от  обществото  поведение  придобива

характера  на  все  по-разнородна  и  обемиста  задача.  Разрастването  на  значителна  част  от

социалните сфери в измерението на Голямата мрежа намира израз в две прояви: От една

страна се улеснява изграждането и запазването на позитивна репутация и публично доверие

към компанията или институцията, което е предпоставка за устойчиво развитие в условията

на днешното, информационно доминирано общество; От друга - се повишава вероятността от

поява на неопределеност в отношенията между организациите и заобикалящите ги публики и

се  затрудняват  както  публичното  представяне,  така  и  масовото  възприемане  на  мисията,

визията  и  индивидуалността  на  организацията. Развитието  на  процеса  компютърно

опосредствана комуникация и позиционирането на онлайн платформите за публикуване и

споделяне  сред  първостепенните   инструменти  в  кризисната  комуникация  поражда

необходимост  от  преосмисляне  или  поне  пренареждане  на  организационните  действия.

Индикацията  на  комуникационните  нововъведения  и  изглаждането  на  несъответствията
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поставят  актуални  въпроси  пред  развитието  и  съществуването  на  организациите  в

съвременния им вид.

 

Обект на изследването

Обект  на  изследването  са  репутационните  кризи  в  качеството  им  на   обособен  и

завършен конструкт. В днешните условия неговите функционални характеристики стават все

по-обхватни,  все  по-бързи  и  все  по-зависими  от  наличната  информация  и  от  нейното

направляване.

Предмет на изследването

Предметът  на  изследването  е  двукомпонентен,  израз  е  на  значимостта  на

проблематиката диктуваща актуалността на темата и обхваща:

•  влиянието,  което  оказват  компютърно  опосредстваната  комуникация,

информационните  и  корпоративните  сайтове,  блоговете,  форумите  и  социалните  мрежи

върху кризите засягащи репутацията и 

• ролята  на  компютърно  опосредстваната  комуникация  и  онлайн  платформите  за

публикуване  и  споделяне,  като  фактори за  предизвикване  и  овладяване  на  репутационни

кризи.

Цел на изследването

Настоящото  изследване  цели  разкриване  в  детайли  на  ролята  на:  компютърно

опосредстваната комуникация, информационните и корпоративните сайтове, форуми, блогове

и социални онлайн мрежи, за предизвикване и овладяване на конфликти и кризи, отнасящи се

до репутацията и потенцирани от предизвикани грешки в управлението. 

Относно  посочените  кризи  реализирането  на  целта  включва  научно  обосновано

разкриване  и  описване  на  настъпилите  след  разширяването  на  комуникационното

пространство в уеб изменения в ефективността и ефикасността на антикризисните действия,

а също и на формиралите се перспективи за успешно предотвратяване или овладяване на

такива екстремни ситуации. 

Научна теза

Компютърно  опосредстваната  комуникация  и  дискурсът  в  уеб  пространството  са

съществени и в редица случаи – достатъчни фактори за предизвикване, предотвратяване или

овладяване на конфликти и кризи, засягащи репутацията. Високият потенциал е последица
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от  напредналия процес на  глобализация,  от  развитието на  Интернет,  от  доминацията  на

информационно мрежов характер във взаимоотношенията в днешното общество и от силната

зависимост  на  репутационните  кризи  от  комуникацията.  Въздействието  се  реализира

посредством регулиране на степента на неопределеност и неяснота в социалния процес на

компютърно  опосредствано  комуникационно  взаимодействие  между  организацията и

заобикалящите  публики.  За  носителя  на  репутацията  основните  кризисни  заплахи  в

посочената рамка са външни, предизвикани от слухове, хакери и тролове и вътрешни, когато

комуникационни недоразумения и инциденти предизвикат управленска грешка и с помощта

на Интернет бързо напуснат пределите на засегнатата организация.

В тезата се открояват следните елементи: 

•  Репутационните кризи са  доминирани от  силна комуникационна зависимост и  от

неопределеността.

• Компютърно опосредстваната комуникация осигурява масов медиен ефект, изразен в

активни взаимоотношения в мрежа; в разширен, бърз и двупосочен достъп до съдържание;

във  висока   възможност  за  избор  при  осведомяването.  Това  усилва  комуникационното

доминиране при възникване и овладяване на конфликти и кризи, поразяващи репутацията на

личности и организации.

• Адаптирането на компании, институции и различни сдружения към  реалността на

съвремието ни е немислимо без активно комуникационно присъствие в уеб пространството.

Без  интензивна  комуникация,  включително  и  онлайн,  не  е  постижимо  адекватното

представяне на организационното поведение и изграждането на доверие към компанията или

институцията. В посочените условия потенциалът, заложен в ролята на слуха като заплаха за

репутационни кризи, се издига на ново равнище.

•  Хакерите и троловете са специфични мрежови причинители на конфликти и кризи,

засягащи репутацията и управлението. Големите бази с данни и облачният софтуер създават

комуникационни  конфликти  относно  разширената  възможност  за  избор  и  достъп  до  уеб

съдържание и пораждат опасност от управленски и репутационни кризи.

Ограничения

При  разработването  на  настоящата  дисертация,  освен  зададените  в  заглавието  на

темата, са наложени следните ограничения:

Всички  понятия  и  съдържанието,  вложено  в  съответните  термини,  са  изяснени  в

частта,  съответстваща  на  рамката  на  поставеното  задание.  Изследвани  са  предимно

репутационни  кризи,  предизвикани  от  реализираните  през  уеб  измерението
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взаимоотношения  и  взаимен  обмен  на  съобщения.  При  научното  представяне  на  такива

екстремни ситуации фокусът  е  насочен  единствено  към комуникативните  аспекти,  когато

последните  са  свързани  с  компютърно  опосредстваната  комуникация  и  дискурса  в

информационни и корпоративни сайтове, форуми, блогове и социални онлайн мрежи.

Също така, спрямо компютърно опосредстваната комуникация, Интернет и различните

видове уеб сайтове, научното изследване е за изясняване на ролята на комуникацията като

процес на  социално взаимодействие,  а  не  на  технологичната  или техническата  страна на

инфраструктурата в уеб пространството. 

Относно  компаниите,  институциите  и  останалите  видове  организации  е наложено

ограничението, че идентифицирането на кризисните заплахи за репутацията не е идентично с

пълното  изследване  на  комуникацията  в  и  извън  уеб  пространството.  Търсено  е   само

наличието  на  конфликтни  прояви  и  то  в  обособена  по  отношение  на  идентичността,

присъщата  дейност,  мисията  и  визията  на  субекта,  част  от  обменяното  съдържание.

Наблюдавано е достъпното, огромно количество информация, складирана и обменяна между

профилите  в  социални  онлайн  мрежи,  в  електронна  поща,  в  блогове,  форуми,

информационни и корпоративни сайтове. 

Задачи

В качеството  си  на  път  към решение  на  посочената  проблематика  и  в  рамките  на

формулираната теза, целта е реализирана посредством изпълнение на следните задачи:

1.  Провеждане на теоретичен преглед  на разработки,  разкриващи същността на

репутационните кризи  като състояние  на  норма  в  днешното  общество.  Въвеждане  на

работни дефиниции и определяне на детерминанти за наличие на репутационна криза.

2.  Проучване  на  съществуващи  теоретични  разработки  за  изясняване  на

съдържанието,  вложено  в  компютърно  опосредстваната  комуникация,  Интернет,  уеб

сайтовете  и  протичащия  в  уеб  пространството  дискурс.  Въвеждане  на  работни

дефиниции. 

3.  Доказване на  комплексния  и  стратегически  характер  на ролята на различните

видове  сайтове,  изпълнявана  при  негативиране  или  позитивиране  на  организационната

репутация.  Представяне  на  примери  за  мястото  на  уеб  диалога  в  механизмите  за

предизвикване и овладяване на репутационни  и усложнени от управленски грешки кризи.

Предлагане на практичен управленски подход за ранно откриване на репутационни заплахи

и оценяване на загубите чрез разширяване на мониторинга в онлайн достъпни медии .

4.  Изясняване на механизма за причиняване на репутационни кризи, чрез намеса на
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хакери  и  тролове  в  компютърно  опосредстваната  комуникация.  Разкриване  на

потенциалните  опасности,  скрити  в  използването  на  големи  бази  данни  или  облачни

структури.  Определяне  на  ролята  и  мястото  на  настъпилите  след  появата  на  уеб

изменения  в  системата  на  отношенията  между  организацията  и  определящите

репутацията функционални групи.  Представяне на примери за предизвикване на ефекти,

иницииране и овладяване на репутационни кризи.

5.  Провеждане на емпирично социологическо изследване  за мястото на слуха и на

комуникационните предпочитания на младите хора към информационните източници в уеб

пространството  когато  се  формира  репутацията  и  по  време  на  кризисни  и  значими

събития.

Методологична рамка

В обхвата на изследването попадат значителен брой, но логически неделими елементи

(категории,  компоненти),  което  налага  прецизиране  на  проблематиката  и  поместване  на

изследването ѝ в структурата на разработка с интердисциплинарен характер. В нея взаимно

се допълват количествени и качествени методи, събрани в логиката на индуктивен подход.

Теоретичните  и  емпиричните  резултати  са  подложени  на  аналитико-синтетична

интерпретация.  Където  е  възможно,  с  помощта  на  математическата  статистика  са

генерализирани  направените  изводи,  а  в  останалите  случаи,  чрез  свързани  с  научната

проблематика  примери  и  логическото  им  описване,  са  синтезирани  поне  частични,  но

обективни  обобщения.  Използвана  е   методологична  база  от  областта  на  социологията,

социалната  психология,  теорията  на  комуникацията,  вкл.  и  убеждаваща  комуникация,

кризисния мениджмънт и информационните технологии.

В научното изследване са използвани и качествени, и количествени методи. Слухът, в

качеството си на функционално произведение на неопределеност и значимост, се поддава на

параметризация и в известна степен – на количествено измерване, което прави обективно

провеждането на емпирично социологическо изследване, реализирано в настоящия труд под

формата на анкета. Същата податливост към оразмеряване не се наблюдава относно тролове,

хакери и отношенията между активните групи вътре в организацията и в заобикалящата я

публичност.  Поради  посочената  причина   преброяването  на  обменените  съобщения  или

процентното  разделяне  на  аудиторията  по  предварително  зададен  признак  не  предоставя

обективна информация за размера на опасността. Спрямо действието на хакери, тролове и

спрямо обществените отношения уязвимостта на носителя на репутацията се определя по

критерий, който е строго индивидуален и зависи от моралната и етична рамка, а тя е по-скоро
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аморфна,  отколкото  структурирана  по  параметри,  изразяващи  брой,  време,  място  и  др.

Посоченото обстоятелство прави неподходящо прилагането на количествен подход, поне в

обсега  на  онова,  което  е  известно  до  днес.  Съвместното  прилагане  на  качествени  и

количествени методи е предпоставка за достигане на теоретична цялост при постигането на

поставената  цел и  осигурява приложимост както в  дейността  на  организациите,  така  и  в

провеждането на бъдещи научни изследвания. 

Задачите  в  дисертацията  са  решени  с  методите:  анализ  и  синтез;  теоретично

изследване  на  съществуващи  разработки;  вторичен  анализ  на  данни  от  съществуващи

изследвания; логическо описание на примери и изследване на казуси; сравнение на случаи;

емпирично социологическо изследване във вид на анкета със самопопълване и обработване

на  резултата  посредством  математическа  статистика.   Анкетирани  са  студенти  във

висши  учебни  заведения  в  България,  Румъния  и  Франция.  По  силата  на  съответните

математически  формули  са  определени  репрезентативността  на  величините,  наличието  и

големината на статистически значимите разлики.

Трудности

Трудностите,  съпътстващи  настоящото  изследване,  произтичат  от  динамичното

развитие и съответстващата променливост на спецификите, а също и от многомерността и

практическата неограниченост на разширилото се в уеб комуникационно пространство. 

Друг смущаващ фактор е разминаването между съдържанието в думите, използвани в

популярната реч и съдържанието на съответните понятия. Несъответствието и некоректната

употреба  на  термини  съществено  затруднява  разбирането  на  публикувани  в  масмедиите

съобщения от практиката, свързани с комуникацията в уеб.

Препятствие  е  и  установеното  нежелание  от  страна  на  някои  компании  или

институции за публично оповестяване и коментиране на информация, засягаща преживяни

хакерски, тролски и др. вид уеб базирани атаки.

Структура на изследването

В  дисертацията  са  формулирани  пет  (5)  задачи,  решението  на  всяка  от  които  е

показано в  самостоятелна глава.  Обемът е 323 страници,  на  266 от  които е  разположено

основното съдържание без посочената библиография и включените приложения. Последните

са  9  на  брой.  Сред  тях  е  и  речник  на  използваните  термини.  Теоретичният  преглед  и

логическите заключения са направени на базата на трудове на учени и практици от нашата

страна, западна Европа, Русия и САЩ, както и на примери, описани в медии от споменатите
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държави.  Представени  са  35  примера,  26 таблици  и  40  бр.  фигури.  Използвани  са  469

публикации: на английски (168 бр), на български (213 бр.), на немски (18 бр), и на руски (70

бр) езици. Една част от тях са плод на научни разработки, а друг, сравнително голям дял,

заемат медийни съобщения – новини и коментари, свързани с посочените примери.

Глава 1: Кризи, репутация, управление

В първата глава е направено теоретично изследване по съществуващи разработки и в

ракурса на науката за комуникацията логически са описани основни понятия, синтезирани са

работни  определения  и  са  откроени  съществени  за  постигането  на  поставената  цел

специфики. Така е създадена съответната теоретична рамка. 

Репутацията е дефинирана като: Колективно споделяна перцепция на личността или

организацията,  оценима  и  функционално  зависима  от  очакванията  на  заобикалящите

публики. Тя е определяща за властовия ресурс на носителя, стратегическа е по характер и е

неизбежна  за  притежателя  си.  Съществува  тясна  взаимозависимост  по  веригата:

организационна индивидуалност, мисия и визия/ имидж/  репутация/ бранд1.  Репутацията е

актив  на  организацията,  свързана  е  с  публичната  подкрепа,  общественото  мнение,

общественото доверие и осигурява предимства при участието в изграждането на социални

норми.  Самата  организация е  социално формирование,  създадено или възникнало поради

обществени потребности и за да съществува се нуждае от високо публично доверие, което

води  до  позитивна  репутация.  Високите  репутационни  нива  осигуряват  на  носителя

предимство поне в следните три насоки: създаване на условия за формиране на нематериални

активи2; създаване на условия за значимо участие в процесите за налагане на социални норми

в обществото3 и създаване условия за публична подкрепа. В тази връзка са въведени работни

термини, описващи общественото мнение и общественото доверие, които изпълняват ролята

на съществени фактори при формирането на репутацията. 

Организационното  управление  е  разкрито  като  процес  на  вземане  на  решения  и

последващо  действие  в  относително  определените  условия  на  заобикалящата  среда.

Използвани  са  разработки  на  Х.  Саймън,  В.  Врум  и М  Кроазе4.  С  помощта  на

последователността:  управленско  решение/  действие/  поведение/  комуникация  за

представяне  на  поведението/  доверие/  репутация  е  разкрит  механизмът  за  изграждане  и

1  Даулинг, Г. Репутация фирмы: создание, управление и оцена эффективности. М.2003, с. 134.
2  Райков, Здравко. Публична комуникация. София: Дармон, 1999.
3  Витанов, Николай К., Златинка Димитрова, Стойчо Панчев. Социална динамика без формули. София: 

Академично издателство „Проф. Марин Дринов“. 2008 г.
4  Кулагин, О.А. Принятие решений в организациях. Лекция 5. КЛАССИКИ МЕНЕДЖМЕНТА О 

ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ. [online] Оренбургский государственный педагогический 
университет. <http://bank.orenipk.ru/Text/t12_7.htm#55> [Viewed 15 Aug. 2016]. (п.м.)
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развитие на репутацията. Посредством комуникацията си компанията или институцията ясно

и убедително представят пред обществото своето поведение като адекватно и отговорно и

така  постигат  необходимото  им  публично  доверие.  В  противен  случай  в  заобикалящите

организацията публики и възниква съмнение, че организацията не е социално отговорна и не

разполага  с  потенциал  (материален  ресурс  и  експерти)  за  изпълнение  на  функциите  си.

Поставен в такива условия, мениджмънтът все по-трудно се ориентира в условията и допуска

управленски  грешки,  които   засилват  колебанието.   Появяват  се  конфликти,  заражда  се

публично  недоволство  и  напрежението  ескалира  в  репутационна  криза.   Посочените

последици са резултат от високата неопределеност в средата за реализиране на перцепция и

за вземане на управленски решения.  Като основен индуктор на неопределеност е откроен

слухът, в качествата му: 1.) липса на императивно изискване за недостоверност (Р. Нап) и 2.)

проява от произведението на неяснота по значими теми (Г. Олпорт и Л. Постман ).

След теоретичен преглед на концепции, посочени в трудовете на Чавдар Христов5, на

У.  Т.  Куумс6 и  на  У.  Т.  Куумс  и  Дж.  Холада7,  репутационните  кризи  са  обособени  като

самостоятелни  и  са  определени  като:  Вид  криза,  която  рязко  понижава  или  заличава

позитивното  съдържание  на  организационната  репутация,  поразява  нематериални

организационни  активи,  възниква  внезапно  или  постепенно  и  също  така  се  развива

относително самостоятелно, което я обособява темпорално. Предизвиква се и се съпътства от

силно изразен спрямо носителя на  репутацията  обществен негативизъм.   В дисертацията

научно  са  обосновани  следните  детерминанти  за  наличие  на  репутационна  криза:  1.)

обвинително  съдържание  в  общественото  възприемане; 2.) възникване  на  обществено

неодобрение към организацията; 3.)  обединяване на публиките в социална мрежа за протест.

Този вид кризи, както и репутацията, са зависими от публичната комуникация, сред чиито

най-значими сфери са медиите и връзките с обществеността8. Освен това: 

-  репутационните  кризи  се  развиват  по-трудно  в  институции,  тъй  като  самата

институция (училища, църкви, административни учреждения и др.) не възниква, а се създава,

защото е необходима на обществото.  От тази гледна точка,  тя разполага с предварително

заложени,  високи  и  трудно  уязвими  нива  на  публично  доверие,  както  и  със  специфичен

„имунитет“ към репутационни заплахи; 

- почти всички причини за предизвикване на репутационна криза са преодолими; 

5  Христов, Чавдар. Измерване на кризи. В: Год. СУ „Св. Климент Охридски”. Факултет журналистика и 
масова комуникация. Т.17 (за 2010). София, 2011.

6  Coombs, W. Timothy. State of Crisis Communication:  Evidence and the Bleeding Edge. in Research Journal of the 
Institute for Public Relations Vol. 1, No. 1 (Summer 2014), p.p. 1-12, 2014

7   Coombs, W. Timothy, J. Sherry Hollada. The paracrisis: The challenges created by publicly managing crisis 
prevention / Public Relations Review 38 (2012) 408– 415

8  Христов, Ч. Убеждаване и влияние. София: Сиела, 2008, с. 11
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-  брандът  осигурява  повече  време  за  потушаване  на  общественото  колебание  и  за

възстановяване на позитивни нива на репутацията9; 

-  репутационните  кризи  „атакуват“  предимно  големите,  навлезли  в  стадия  си  на

„стабилно“ развитие компании; 

-  не  винаги  логиката  на  необходимите  за  организацията,  за  обществото  и  за

организацията и обществото, промени съвпада с очакванията на заобикалящата публичност. 

Репутационните  кризи  са  частично  управляеми,  което  е  последица  от

детерминираността  в  поведението  на  хората  и  от  наличието  на  разнообразни,

трансформиращи  се  и  модифициращи  се  поведенчески  ситуации,  в  които  основните

параметри се повтарят10. В този план, в главата е:

-  изяснено  съдържанието  на  термини,  като:  репутационен  мениджмънт;  кризисен

мениджмънт и кризисна комуникация;

-  представена  т.  нар.  Теория  за  имиджо  възстановяващия  дискурс11,  създадена  от

Уилям Беноа и др. изследователи;

- очертана възможността за избор на подходи и начина на управление на репутацията

при криза, съгласно Ситуационната кризисна  комуникационна теория12;

Основните  поводи  за  предизвикване  на  репутационна  криза  са  обобщени  в

ескалирането  на  конфликти,  свързани  с:  мениджмънта  и  ръководството;  служителите  и

заетостта; маркетинга и потребителя; здравето и сигурността; въздействие върху околната

среда;  безотговорно  корпоративно  поведение;  технологични  аварии;  лоши  финансови

резултати и други13. В посочения план превенцията на репутационните кризи се ограничава в

полето на сечението между публична комуникация и адекватно поведение, където попадат:

1.)  устойчивостта  и  предсказуемостта  на  организационното  управление;  2.)  интересите,

моралът  и  очакванията  на  обществото  и  3.)  демонстрирането  на  възможности  за

преодоляване на критични ситуации.

В главата  е  достигнат  изводът,  че:  Триангулацията,  образувана  от:  1.)  управленско

решение  и  действие,  2.)  представяне  и  3.)  комуникация,  логически  е  обоснована  като

съществена за развитието на репутацията и опазването ѝ от заплахи.  Постигането на баланс

между социално  необходимото  управленско  действие  и  очакванията  на  заинтересованите

групи е сред условията за недопускане на неопределеност в публичното възприятие. Научно

9  Даулинг, Г. Репутация фирмы: создание, управление и оцена эффективности. М.2003, с. 134 -136.
10  Христов, Чавдар. Как да победим кризата. София: Сиела, 2002
11  Coombs,  Timothy William. Parameters for Crisis Communication. In Coombs, Timothy William, Sherry J. 

Holladay (Editors)The Handbook of Crisis Communication. Oxford: Wiley-Bleckwell, 2007, pp. 17-53, р. 32
12  Пак там, p. 36.
13  Smaiziene, Ingrida, Petras Orzekauskas. Reputational crisis: Saving the most valuable a company`s asset. 

EKONOMIKA IR VADYBA: 2009. 14, 2009. 
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е обоснована определяща роля на комуникацията за постигане на посоченото изискване.

Глава 2: Компютърно опосредствана комуникация, уеб пространство, Интернет и 

уеб сайтове

В тази част от дисертацията е решена втората от поставените задачи и е изследвана

промяната в днешните кризи, настъпила след появата на информационно общество, Глобална

мрежа и след разширяване на комуникацията в уеб пространството. 

По разработките на Юджиро Хаяши, Юнеджи Масуда, Фриц Махлуп, Ласло Карвалич,

Мануел  Кастелс  и  др.  е  направен  научен  преглед  на  развитието  на  концепцията  за

информационно общество и фокусът е насочен към дългосрочни стратегии в икономиката,

политиката, културата и социалните отношения. Въпросите, който привличат вниманието на

теоретици и практици са: до каква степен държавата следва да контролира синтезираната,

обменяна и интерпретирана информация; как и доколко да се осигури достъп на хората до

форуми, гражданско обсъждане и до участие в управлението и възможно ли е всичко това.14 В

тази връзка  е  аргументирано използването на  концепцията  на  Я.  ван Дийк,  според  която

хората днес са разделени на  информационен елит,  участващо мнозинство,  което активно

комуникира в Мрежата и изключено множество, което не използва компютри. 

В  рамката  на  зададената  тема,  съгласно  работите  на  Д.  Дисембър,  Д.  Съмърхил,

Нойман  и  Гугенхайм,  Голд,  Г.  Дерменджиева15 и  др.  изследователи  компютърно

опосредстваната комуникация е определена като комуникационен процес, реализиран между

хора  посредством  компютри,  свързани  в  мрежа  и  кодиращи,  съхраняващи,  пренасящи  и

декодиращи  съобщенията.  Фокусът  е  насочен  към  факта,  че  на  границата  на

феноменологичното, с достъпността си компютърно опосредстваната комуникация повишава

интензивността и обхвата на почти всички сфери от днешните взаимоотношения и изпълнява

ключова роля за намиране на „нови форми и начини за общуване, за преодоляване на големи

пространства и дори държавни граници“16  В насоката на изследвания ракурс са описани

специфики, които са съществени за информационната дифузия на посланията. Сред тях са:

интеракцията  човек-компютър;  синхронността;  хипертекстуалността;  обратната  връзка  и

14  Абдеев,  Р.Ф. Философия информационной цивилизации. Москва: ВЛАДОС, 1994, с. 96-97; Кашлев, Ю.Б. 
Становление глобалного информационного общества и место России. В: Кашлев, Ю.Б., В.Е. Лепский , Э.А. 
Галумов  (ред.) Сборник материалов «круглого стола» и лекций преподавательской кафедры массовой 
коммуникации и связей с общественностью Дипломатической академии Министерства иностранных дел 
России. [online] Москва: Известия, 2002. <http://evartist.narod.ru/text10/76.htm> [Viewed 4 Sep. 2016]

15  Дерменджиева, Г. Онлайн журналистика. Медиите в дигиталния свят. София: Университетско издателство 
„Св. Климент Охридски“, 2012, с. 33.

16  Дерменджиева, Г. Увод в компютърно-опосредстваната комуникация. София: Университетско издателство
„Св. Кл. Охридски“, 2001, с. 10
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персонификацията на съобщенията в Мрежата; акумулираният медиен ефект; мобилността,

Мрежата и лавинообразното разпространение на информацията;  информационният хаос и

информационното претрупване.

Интернет е дефиниран като единен мега конструкт, разположен по цялото земно кълбо.

На преден план е изведен фактът, че терминът се изписва с начална главна буква (Интернет),

тъй като  описва  съдържание,  което  многократно надвишава  техническата  и  технологична

инфраструктура на Мрежата17.  В посочения план, са въведени работни дефиниции за:  уеб

страница;  уеб  сайт  (или  само  „сайт“)  и  уеб  пространство.  Днешната  комуникация  е

разширена в посока на уеб измерението и това разширение засяга почти всички социални

сфери.  Съгласно  поставената  задача  сред  многообразието  от  онлайн  платформи  за

публикуване и споделяне са обособени:

• Информационен  сайт,  който  осведомява  целенасочено  в  някаква  област.

Специфичен вид са новинарските сайтове, които са разширение на медийното присъствие в

уеб  пространството  и  както  пише  Г.  Дерменджиева:  „съчетават  експедитивността  на

радиото и телевизията, но и трайността и аналитичността на печатните медии, при

това  –  с  уникалната  възможност  за  моментална  реакция  на  случващото  се  в  реално

време“18.  В научните разработки все по-често се среща и терминът `нови медии`. С него се

описва съвкупността от : сайтове на вестници, списания, радио, телевизия и информационни

агенции, както и други видове уеб сайтове,  когато се създават от журналисти и/или имат

публицистична насоченост. Достъпността им е свободна или ограничена (от абонамент). Те

функционират и се развиват самостоятелно или в пряка комутация със средствата за масова

комуникация извън уеб пространството. Гюнтер Бентеле определя новите медии и като ПР

инструмент, тъй като: информират; представят корпорации/институции и създават имидж19.

• Корпоративен сайт, който представя организацията в уеб пространството и често се

нарича `организационен`. Като свързани с дейността на компанията, с корпоративния сайт са

асоциирани: 1.) вътрешните сайтове - затворени в локалните мрежи на големите организации

и 2.) спящите сайтове - завършени в различна степен, неактивирани копия на корпоративния

сайт по време на различни кризисни ситуации. 

• Блог,  който  е  своеобразен  дневник  или  място  за  публикуване  на  индивидуални

позиции разработки или идеи на  личности или организации. Съдържанието на блоговете

17  Дерменджиева, Г. Онлайн журналистика. Медиите в дигиталния свят. София: Университетско издателство 
„Св. Климент Охридски“, 2012, с. 844.

18  Пак там, с. 299-300.
19  Манова-Георгиева, Десислава. ЕС и младежта: диалог в социалните медии. София: Парадигма, 2015. по  

Bentele, G., Fröhlich, R. Frölich, P. Szyska. Hanbuch der Public Relations, Germany: Verlag für 
Socialwiessenschaften, 2005.
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оказва влияние върху съвременните ни обществени отношения и повишава медиатизацията

на средата20. Тези уеб сайтове се обособяват в специфична част от уеб пространството, която

се  описва  с  термина  блогосфера,  развива  се  и  се  отличава  с  многообразие.  Съществуват

различни блогове21:  лични - когато един човек споделя опит и преживяно;  групови – където

пишат  няколко  участници  и  корпоративни –  където  пишат  много,  но  „скрити“  зад

обобщеното лице на организацията сътрудници22.  

• Форум, където по една или друга тема общуват различни потребители, но със сходни

интереси. Форумите са самостоятелни или част от по-голям уеб сайт. Съществуват открити

форми, които са за всички; или закрити такива, които се достъпват  само след регистрация23.

По начина на  организиране на  дискурса  се  открояват два  вида:  1.)   дискусионен,  където

темата се определя спонтанно от участниците. След изчерпването на въпросите се променя

също  спонтанно  в  неизвестна  насока;  2.)  тематичен,  където  темата  е  устойчива  и

предварително зададена. След приключване на диалога достъпът до страницата се спира, но

в  повечето случаи  самата  тя  остава  онлайн достъпна и  дава  информация  за  конкретните

настроения  в  дадения  исторически  момент.   Разновидности  на  форума  са  и  обединени

страници, какъвто пример е БГМама (www.bgmama.bg).

• Социални онлайн мрежи: Те са уебпространствен конструкт – естествено развитие на

мрежовите  отношения  в  социалните  групи,  където  участниците  контактуват  и  споделят.

Специфична роля изпълняват  социалните онлайн медии, чрез които, в рамката на  общ или

ограничен вид на достъп,  към определен кръг от потребители  се  насочва съдържанието на

обменяна  в  социалните  онлайн мрежи информация.  В този  смисъл социалните  медии са

средство  за  масова  комуникация. Често уеб  сайтовете  за  социални  онлайн  мрежи  се

определят като социални онлайн платформи.

Заедно с разширяването на комуникацията, в Интернет неопределеността по значими

събития се разраства лавинообразно и в особено голям обхват. Реализиран по тези канали,

слухът  преминава  в  ново  измерение  и  потенцира  до многократно  по-високи  нива  своите

възможности.  Последиците  са:  1.)  трудно,  практически  –  невъзможно,  ограничаване  на

публикуването  на  значима  за  обществото  информация  и  2.)  затрудняване  на  засегнатата

организация  при  откриването  на  емитера  на  съобщения  –  източник  на  заплаха.  Връзката

между  репутационните кризи,  компютърно опосредстваната комуникация и  слуховете е

20  Коломиец, В.П. МЕДИАСОЦИОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / Научная монография / Аналитический 
центр Vi.  Москва: ООО «НИПКЦ Восход-А», 2014.

21  Скот, Д. М. Новите правила в маркетинга и в ПР. Как да ползваме нюзрелийзите, блоговете, подкастите. 
София:ROI Communication, 2009., с. 48.

22  Пак там.
23  Свободны экономический словарь[online]. Словарь терминов. Терминов, понятий и определений по 

экономике, финансом и бизнесу. . [Viewed 07 Aug. 2016]. <http://termin.bposd.ru/publ/1/22-1-0-16882> 
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очертана  и  чрез  съпоставяне  на  резултати  от  библиографско  търсене  в  базата  данни

EBRARY, при което съответните термини са зададени като ключови думи. 

Направен е научно обоснован преглед на разширяването на комуникацията в уеб и

рефлексията върху днешните кризи. Описано е развитието на компаниите през последните

няколко десетилетия и са съпоставени спецификите на съвременните ни репутационни кризи

с елементите на кризисна комуникация от общия модел на кризисен мениджмънт, представен

по Р. Маринов24. 

В главата е доказано, че след появата на Интернет комуникацията става по-бърза, по-

интензивна и по-динамична, че  за пълноценното участие на организациите в съвременната

ни реалност е необходимо активно, прецизно управлявано комуникационно присъствие в уеб

пространството и че промените повишават многократно интензивността на репутационните

заплахи.  Изводите,  направени  в  главата,  потвърждават  съответната  част  от  тезата  на

дисертацията и обосновават необходимостта от изясняване на потенциала в различните уеб

сайтове, който е свързан с повишената функционалност на механизмите за предизвикване и

овладяване на конфликти и кризи, свързани с репутацията. 

Глава 3: Заплахи за репутацията и управлението – място и роля на 

информационните и корпоративните сайтове, блогове, форуми и социални онлайн 

мрежи

Съдържанието  на  главата  е  свързано  с  решаването  на  третата  поставена  задача  и

обхваща изследване  на  репутционните  заплахи,  предизвикани или  потенцирани в  онлайн

достъпните  платформи  за  публикуване  и  споделяне.  Различните  видове  сайтове  са

представени от гледна точка на Общия комуникационен модел25, показан по разработките на

Ч.  Христов.  Откроени са  характеристиките на:  комуникатор,  съобщение,  комуникационен

канал,  аудитория  и  поведенчески  ефект.   Отчетено  е  интензивното  развитие  на

комуникацията  и  е  потвърдено,  че  неадекватното  поведение  в  уеб  води  до  тежки

репутационни  поражения,  предизвикани  от  загуба  на  доверие  и  от  тежки  управленски

грешки. В ракурса на репутационните заплахи различните онлайн платформи за публикуване

и споделяне са очертани така:

• Общи специфики:  За всеки от видовете уеб сайтове убеждаването и влиянието се

реализират бързо и спрямо комуникацията извън уеб - с повишена ефективност и ефикасност.

Това увеличава опасността от възникване и развитие на репутационни заплахи. Причини са:

24  Маринов, Руси. Кризисен мениджмънт. Информационни стратегии и интернет платформи. София: Нов 
български университет, 2015, с.396-397.

25  Христов, Ч. Убеждаване и влияние. София: Сиела, 2008, с. 69.
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мултиплицирането  и  многократното  повтаряне  на  еднотипно  по  съдържание  съобщение

(акумулиран медиен ефект); манипулирането на синхронността; високата скорост на обмен

на съобщения и информационният хаос. Относно компонентите на Общия комуникационен

модел: 1.) съобщенията са дигитализирани и това води до повишена заплаха от съзнателно

темпорално  изкривяване  на  комуникационния  обмен;  2.)  комуникационните  канали  са

достъпни почти от всяка точка на планетата и са изложени на постоянна опасност от външна

намеса и спиране или намаляване на функционалността. Като инструмент за  неоторизирано

проникване  в  Мрежата  и  за  прокарване  на  кризисни  заплахи  са  откроени  вирусите.

Софтуерните  им  разпространители  често  прикриват  следите  си,  като  мултиплицират

интервентното  действие  върху  огромен  брой  обекти.  Пораженията  засягат  доверието  на

заинтересованите групи в  способността  на  компанията  за  организиране и поддържане на

публична комуникация; 3.) комуникаторът и аудиторията в повечето случаи са виртуални  и

регистрирането  на  една  реална  личност  с  множество  профили  силно  затруднява

обективността  при  идентифицирането  на  източника  и  приемника  на  посланията;  4.)

поведенческите прояви извън уеб измерението се усилват или потушават под въздействието

на потенциалната разлика, създадена от разширяването на комуникационно пространство;

• Информационни сайтове: При информационния сайт комуникацията е „размита“ във

времето  и  пространството:  аудиторията  чете  навсякъде,  а  съобщенията  се  „излъчват“

неограничено  време.   Появяват се  допълнителен ефект  от  вътреаудиторно коментиране и

интерпретиране на посланията и висока опасност от ескалиране на спящи информационни

опасности, „събудени“ от съобщения,  поместени в минал момент и във връзка с отдавна

приключило  събитие.  От  една  страна,  съдържанието  на  информационните  сайтове

застрашава  компанията  или  институцията  поради  опасността  от  широкия  достъп  до

информация.  Независимо  дали  са  верни  или  не,  такива  съобщения  са  в  ущърб  на

организацията и водят до поява на  слухове. От друга - съдържанието на информационните

сайтове е своеобразен коректив и стимулира достоверността на посланията, които излъчва

корпоративния  сайт  към  публичността.  С  навлизането  на  информационните  сайтове,

блоговете  и  социалните  мрежи  се  проявява  и  ефектът,  че  съдебни  спорове  за  клевета  и

уронване  на  престижа  в  Интернет  възникват  навсякъде  из  Европа.  В  тази  част  на

изследването са обхванати и лийкс- сайтовете. Причината не е, че там се публикуват извадки

от класифицирана информация, а ясно изразената заявка за активна намеса в дневния ред на

обществото.  Коментиран  е  пример  за  намеса  на  „Уикилийкс“  в  кандидат  президентската

надпревара в САЩ през 2016 г.

• Корпоративни  сайтове:  В  тези  онлайн  платформи  съществува  псевдо
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взаимодействие  и  квазидиалогичност,  доколкото  корпоративните  сайтове  осигуряват

ефективна  обратна  връзка.  Значителна  част  от  малките  и  средните  компании  у  нас  не

притежават собствен организационен сайт26 и така са лишени от възможността за реакция на

комуникационно  доминирани  в  уеб  пространството  кризисни  опасности.  Същевременно

репутационните  заплахи  пред  малките  предприятия  не  са  по-малко  или  по-слаби  по

интензитет.  При всяка  криза  заобикалящата  публика  търси  информация  в  корпоративния

сайт. Липсата на съобщения в него насочва вниманието към масмедиите, където се обсъждат

всички възможни хипотези и се появяват нежелани от компанията коментари. Това намалява

доверието в организацията и инициира репутационна криза. Предварителното осигуряване и

поддържане  на  „спящи“   организационни  сайтове  и  подкрепата  на  активни  в  онлайн

комуникацията  групи е  от  съществено значение за  намаляване на  риска от  репутационна

криза.  В  тази  част  на  изследването  са  доказани  опасните  последици,  когато  компаниите

неадекватно  прилагат  софтуерните  механизми  за  оптимизиране  СЕО  и  СЕРМ27.

„Изкушението“  към  използването  на  слабите  места  на  браузърите  за  представяне  на

нереализирани  намерения  като  постигнати  резултати,  към  публикуване  на  неверни

съобщения или към симулиране на масово търсене на организационния сайт водят до тежки

последици за репутацията. 

• Блогове: Блогът позволява известна аналогия с масовото едностранно комуникиране.

При  тази  уеб  форма  то  е  опосредствано,  в  известна  степен  неличностно  относно

организацията или виртуалността на блогъра и монологично. Значителна част от авторите в

блогосферата  са  лидери  на  мнение.  Блогът  е  удобно  средство  за  създаване  и

разпространяване  на  репутационни  заплахи  във  вид  на  слухове  и  на  черна  пропаганда.

Коментиран  е  примерът  с  блога  Дръдж  Рипорт (http://drudgereport.com/),  където  е

публикувана новината, че Президентът Клинтън има любовница. Съобщението съществено

спомага за появата на последвалата репутационна криза за президента на САЩ. Специфична

проява  са  групови  блогови  медии  от  типа  на  „Хъфингтън  пост“.  Поради  повишената

медиатизация на  средата те притежават големи възможности за влияние върху аудиторията.

Това им отрежда съществена роля при изграждането на доверие.

• Форуми: Комуникационните пропуски в блогове и форуми са свързани с търсенето и

осигуряването  на  психологическа  подкрепа.  Във  форумите  възникват  и  се  развиват  или

потушават конфликти, насочени към мениджмънта и репутацията. Не винаги е известно кой

26  Евростат [online]. Archive:Статистически данни за информационното общество. м. август 2012 [viewed 07 
Oct. 2016]. <http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Information_society_statistics/bg>

27  СЕО (SEO) - комплексно оптимизиране на търсенето  и СЕРМ (SERM) - търсещ механизъм за мениджмънт 
на репутацията
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администрира и модерира уеб форумите. В някои случаи, какъвто е  свободният форум на

работещите в МВР у нас,  тези които стоят зад сайта,  не са широко известни,  в други са

потребители, „осветлили се“ като собственици, в трети – различни компании. Организациите

използват  форумите  за:  барометър относно  настроенията  на  заинтересованите  групи;  за

директен контакт с  активните участници и за   място за онлайн среща на фенове.  Във

форума не се намират толкова единна позиция и конкретни решения, колкото разнообразни

предложения за решаване на проблем. Изборът остава за потребителя и това предизвиква

известен хаос,  което е предпоставка за иницииране на слухове.  Пример за последиците е

кризата в Първа инвестиционна банка през 2008 г. Тогава в един от най-известните у нас

форуми - БГ-Мама е публикувана информация, че във финансовата институция нещо не е

както трябва. Пред гишетата се появяват опашки от търсещи парите си вложители. Налага се

увеличаване на паричните наличности по клоновете и прибягване до публични уверения, че

няма проблеми с ликвидността. 

• Социални онлайн мрежи: При тях разделянето и идентифицирането на комуникатора

и  аудиторията  е  все  по-трудно  поради  специфичната  квазиформа  на  страните  в  масовия

диалог. Комплексният характер (от гледна точка на използвания модел) на комуникацията в

социалните  онлайн  мрежи  намира  израз  в  привлекателността  на  споделянето  и  в  т.  нар.

вайръл съдържание. Последното е израз на лавинообразно разпространяване на споделеното.

Проявява се сложно организиран и особено ефективен убеждаващ потенциал. Социалните

онлайн платформи са естествено поле както за зараждане и разпространяване на слухове,

така  и  за  бърза  намеса  при  формиране  на  обществения  дневен  ред.  Участието  на

организациите в  социалните медии е  съществено поне:  1.) за изграждане на доверие по

време  на  мащабни  репутационни  кризи –  като  такъв  пример  е  анализирано

комуникационното  поведение  на  Бритиш  петролиум  по  време  на   петролния  разлив  в

Мексиканския залив. Тогава въпреки, че в корпоративните страници на Бритиш петролиум се

публикуват  препратки  към  други  уеб  сайтове,  отсъствието  от  онлайн  платформите  за

споделяне създава пред компанията съществени репутационни препятствия; 2.)  за търсене

на  психологическа  подкрепа:  Коментирано  е  проблемното  наемане  на  външни  хора  за

поддържане  на  профила  на  лидери  и  е  показан  реален  пример  с  неправилно  озаглавена

снимка,  публикувана  в  профила  на  столичния  кмет;  3.)  за  избягване  на  „вайръл“:

Анализирано  е  разпространението  на  вайръл  съдържание,  което  активира  реакция  по

веригата: пост в социалната медия > споделяне > печатни, електронни и онлайн издания >

масова  поведенческа  реакция28.  Последиците  за  организационната  репутация  са  трудно

28  Дерменджиева, Грета, Росица Славова. Феноменът на споделянето в социалните мрежи или ефектът на 
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предвидими и управляеми, тъй като са неочаквани и за организацията и за аудиторията; 4.) за

направляване  на  колективната  активност  в  условия  на  глобалност:  Изследвана  е

специфичната  колективна активност в  социалните мрежи по време на  вълната  от  масови

безредици, политически и икономически хаос, настъпили по време на т. нар. Арабска пролет.

Ролята  на  Интернет  и  социалните  медии  в  тези  събития  се  свързва  със: създаване  на

„предреволюционно настроение на гняв“29; с организиране на протестиращите и с даване на

гласност в останалите страни30. Като специфика са коментирани и някои компютърни игри в

мрежа, където възниква нов механизъм за внасяне на изменения в публичния дневен ред.

Реален пример е посочен с играта  „Втори живот“, където: играчите се срещат виртуално,

участват  в  дискусии,  гласуват  и  водят  активен  граждански  живот;  някои  кандидати  на

президентските избори във Франция през 2007 г. организират собствена приемна и от 30 май

2007 г. Швеция има виртуално посолство.  

На  фона  на  проекцията  на  репутационните  заплахи  върху  съответните  видове  уеб

сайтове  е  обоснована  необходимостта  от  провеждането  на  мониторинг  както  в

традиционните,  така и в  онлайн медиите.  Не е създавана нова методика за  измерване на

репутационна криза, а научно е обоснована необходимостта от използване на достъпните в

Интернет  възможности.  Акцентът  е  поставен  върху  адаптирането  на  мониторинга  към

условията  на  разширена  в  уеб  пространството  комуникация.  Използвани  са следните

разработки:

- за измерването на кризи по съобщенията в масмедиите: Ч. Христов се основава на

информационната  доминираност  на  съвремието   и  представя  измерването  на  кризи  като

функция на рефлексията в медийните съобщения на всяко значимо за обществото събитие 31.

Днес всяка грешка, забавяне или неочаквано развитие бързо и лесно  добавят обвинително

съдържание в публичното разбиране32. При такива обстоятелства, ако броят на новините за

екстремната ситуация и разположението им във времето се нанесат в двумерна декартова

координатна система,  се очертава специфичната крива на кризисно развитие. Отчетливо се

виждат периодите на иницииране, ескалиране, кулминация и затихване;

- за  кризата и  съдържанието в  уеб  сайтовете:  М.  Телвал  и  Д.  Стюарт  поставят

пеперудата. 111-128. Във: Вълканова, В., З. Константинова, О. Спасов, П. Филева, С. Попова, Т. Монова, Х. 
Кафтанджиев, Ч. Христов (съставители). Медии и комуникация. Юбилеен сборник 40 години Факултет по 
журналистика и масова комуникация. София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2016. 

29  Антонов, Светлин. Арабската пролет: причини и последици.  Дипломация [online]. 25.02.2014 [viewed 16 
Feb. 2016]. <http://diplomacy.bg/archives/1145?lang=BG>

30  Пак там.
31   Христов, Чавдар. Измерване на кризи. В: Год. СУ „Св. Климент Охридски”. Фак. журналистика и масова 

комуникация. Т.17 (за 2010). София, 2011, с. 213-232.
32  Христов, Ч. Убеждаване и влияние. София: Сиела, 2008 с.81-82, По Myers, Soocial Psyhology. 7th edition. 

Boston: McGraw-Hill.2002, р.290 
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фокуса върху мястото на онлайн комуникацията в процеса на събиране на повече знания и

последващо  по-добро  планиране  на  действието33.  Авторите  открояват  възможностите  за

автоматизиране на посочената дейност и съществената роля, която изпълнява наблюдаването

в браузърите както на ключовите думи, така и на обема на дискусията по темата. 

При  предварително  организирана  и  прецизирана  подготовка  мониторингът  е

изпълнима рутинна дейност на организацията. Възможно решение е възлагането на поръчка

на  специализирана  в  такава  дейност  компания  и/или  създаването  в  организацията  на

специален  екип,  чиято  задача  е  наблюдаване  на  различни  медии.  При  мониторинга  се

наблюдават не  само заглавия или текстове,  в  които фигурира името на компанията,  но и

различни теми, напр. технология, която компанията не използва, но която е предвидима като

възможна  за  бъдещо  приложение.  Медиите  се  определят  след  управленско  обсъждане,  а

работната  група  се  съставя  от  служители  с  възможно  най-разнородни професии.  Така  се

използват  пълноценно  разнообразието  в  квалификацията,  професионалните  и

индивидуалните интереси на реализиращите мониторинга. Съществена е необходимостта от

запознаване  на  служителите  с  обобщаването  на  резултатите,  тъй  като  научаването  на

новините  извън  фирмата  е  предпоставка  за  възникване  на  слухове.  Тъй като  публичната

комуникация е разширена, но не и пренесена изцяло в уеб пространството, при дълготрайни

конфликти и кризи е необходимо излизане извън Интернет и провеждане на преки анкети,

наблюдаване  на  реакцията  на  потребление  и  други  дейности.  Посочен  е  примерен

мониторинг  върху  съобщения  за  взривовете  в  складове  с  боеприпаси  в  с.  Иганово  и  за

аферата  „Панама  гейт“.  Търсенето  е  изследвано  в  две  направления:  1.)  разглеждане  на

трафика  към  заглавия  по  определено  съдържание;  2.)  наблюдаване  на  динамичните

характеристики на трафика. 

Изводите  към  главата показват,  че  с  разширяването  на  комуникацията  в  уеб

измерението нараства разнообразието при прилагането на механизмите и се издигат на ново

функционално ниво възможностите за реализиране на  съществени по обхват репутационни

конфликти и кризи. 

Глава 4: Репутационни конфликти и кризи, предизвикани от хакери и тролове. 

Роля на облачните софтуерни структури и големите бази данни. Ключовите за 

репутацията групи и отношенията в уеб

В  главата  е  решена  четвъртата  от  поставените  задачи.  Троловете  и  хакерите  са

33  Thelwall, Mike, David Stuart. RUOK? Blogging Communication Technologies During Crises. Journal of 
Computer-Mediated Communication [online] 12 (2007) 523–548 ª 2007 International Communication Association. 
[viewed 19 Aug. 2016]. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2007.00336.x/full>
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анализирани като основни причинители на репутационни опасности в уеб, а отношенията

между  организацията  и  заобикалящите  групи  –  като  местата,  където  често  настъпват

репутационни  колизии.  Поради  специфичното  за  уеб  измерението  изкривяване  на  някои

количествени величини, като дименсиите за време и пространство или броя на активни, но

виртуални личности, към изследването на комуникационните действия е приложен качествен

подход.  Така е обхваната сложността при протичането на социалните взаимоотношения в

уеб, тяхната многозадачност, едновременност и паралелност. 

Конструктът  `организация-заинтересовани  групи`  е  разгледан  като  отворена

динамична  система  с  изразен  мрежов  характер  на  отношенията.  В  такива  структури

ентропията клони към нула и се осигурява равновесие, спрямо което винаги съществува риск

от  нарушаване.  Поради  вътрешната  динамика  на  системата  `организация-заинтересовани

групи`,  конфликтите,  зародили  се  в  уеб  водят  до  криза  с  реално  проявление,  а  тези,

възникнали в реалните, не компютърно опосредствани отношения се развиват и усилват във

виртуалността на уеб пространството. 

Според  концепцията,  разработена от американските изследователи Д. Аркуила и Д.

Ронфелд34, една социална мрежа има четири нива на ситуиране:  организационно – засягащо

участниците и мястото им в йерархичната подредба;  технологическо – определящо вида и

инфраструктурата  на  връзките;  доктринално -   свързано  с  идеята,  която  убеждава  и

обединява комуникаторите и  социално – отнасящо се за силата на отношенията в мрежата.

Със  своите  действия  хакерите  и  троловете  специфично  увреждат  показаните  мрежови

зависимости  и променят  веригата,  по  която  се  реализира  взаимосвързаността:

идентичност/имидж/репутация. Така се превръщат в основна репутационна заплаха. 

В дисертацията са синтезирани авторски дефиниции, според които:  

- Хакерите блокират, затрудняват функционирането или дублират възел от мрежата, но

без  подмяна на  неговата  роля.  Хакерите не  предлагат  решение на  проблема  в  мрежовата

структура и действията им приоритетно засягат организационното управление;

-  Троловете са  квазиприсъстващи  участници  в  уеб  комуникацията,  които  заменят

управляващите  възли  в  мрежата.  За  разлика  от  хакерите,  троловете  разполагат  с

предварително,  най-често  прецизно  подготвено  от  поръчителя,  „готово  решение“  и

подменяйки неудобен възел от системата,  не нарушават съществуващия баланс. Троловете

целят идейна промяна на цялата мрежа. 

•  Хакери: Като характерни черти на хакерското действие са очертани: 1.) хакерите

34  Arquilla John, David Ronfeldt. The Advent of Netwar. [online] Santa Monica: RAND Corporation, 1996. 
<http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR789>. [Vieved 19 Feb. 2016], р. 51-52.
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използват  съществуваща  или  създадена  от  тях  самите  колизия  в  инфраструктурата  на

мрежата; 2.) голяма част от случаите на хакерска намеса не се оповестяват поради опасността

от спад на  доверието в  засегнатата  организация;  3.) хакерите не  компенсират създадения

комуникационен вакуум, което води до коментари, слухове и заплаха за репутационна криза;

4.)  хакерите нарушават  порядъка  в  системата  организация/заобикаляща  публичност  и

създават вероятност за поява на разрушителен резонанс, т.е. за прерастване на конфликта в

криза;  5.)  засегнатите  организации  имат  не  по-малко  от  това  на  хакерите  участие  в

инициирането  на  кризисна  ситуация.  Според  мотивите,  хакерското  действие  е  обособено

поне в следните пет групи:

-  кражба на информация с цел – придобиване на материален ресурс: Изследвани са

хакерските  атаки  срещу  банки  и   хакерското  блокиране  на  билети  за  полуфинал  на

Европейско първенство по волейбол у нас през 2013;

-  направляване на организационното управление: Изследвана е кризисната ситуация,

създадена след изпратен фалшив имейл от името на централата на политическата формация

„Движение „България на гражданите“;

- изразяване на гражданско недоволство:  Коментирано е хакването на сайтовете на

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) през м. януари 2015 г.,  на

Министерство  на  образованието  и  науката  на  09  февруари  и  на  Национална  агенция  за

приходите на 10 февруари 2016 г.  Трите случая потвърждават съществената,  относно уеб

комуникацията на институциите специфика:  Заплахата от опити за публикуване на чужда

информация в корпоративната страница на организацията е очаквано действие при наличие

на възникнало вече конфликтно събитие.  Тогава вниманието на аудиторията е привлечено

към сайта на компанията или институцията. Хакерите се възползват от създадения интерес и

с атаката си отклоняват фокуса към своите действия. 

- хакване на подривни уеб сайтове, излъчващи терористични послания:  Посочени са

различни примери за  хакерски групи,  които свалят акаунти,  разпространяващи радикален

ислям, блокират достъпа до такива сайтове и др.

•  Тролове: Характерно за тролските действия е, че са по предварителна поръчка и

засягат всяко едно предимство, осигурено от позитивната репутация. Тролването обхваща:

масови  писма  до  държавни  институции;  блокиране  на  законопроекти  и  граждански

инициативи; дирижиране на резултати от допитвания;  промяна на обществен интерес и др.

Троловете  насищат  с  режисирани  коментари  форумите;  затрупват  уебсайтовете  със  свои

ключови думи и манипулират  отказа от услуги (DdoS); прилагат в черната форма СЕО (SEO)

и СЕРМ (SERM).   Постигнатият ефект не  се ограничава в  измеренията  на  репутационна
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криза.  Троловете  манипулират  необходимостта  от  обществено  одобрение,  като  симулират

масовост  и  дезорганизират  информационното  съдържание.  Те  имитират  усещане  за

колективна съпричастност,  генерират конформно мислене и масово поведение у  реалните

индивиди.   Така  поведенческата  грешка,  изразена  в  послушание  и  покорство,  се  оказва

управляема в желана от поръчителя посока и осигурява поведение на подкрепа. 

Предложен е модел на тролското действие, който е производен на посочения от Ч.

Христов Опростен модел на масово поведение35. Показан е механизмът, по който троловете

реализират  циклично  повтаряне  и  постепенно  усилване  на  предизвиканата  грешка.

Цикличността  на  такова своеобразно самовъзбуждане  не  е  безкрайна.  Рано или късно се

появява  дисонанс,  предизвикан  от  незадоволени  социални  потребности.  Анализът  на

достъпна в медиите информация откроява редица черти на тролското действие. Последните

показват  сложността  и  ефективността  на  тролването  като инструмент  за  целенасочена

промяна на репутацията. В рамката на общия комуникационен модел е предложен и модел на

убеждаваща комуникация с тролове. Той показва, че симулирането на масовост се реализира

по два начина: 1.) чрез създаване в пространството на безброй виртуални личности, зад които

се  крие  един  реален  човек  или  поне  идея  и  2.)  чрез  многократно  писане  и  ритмично

публикуване на текстове, създадени от голям брой действително съществуващи оператори. 

• Облачни структури: Освен предпазването от тролове и хакери, днешните компании и

институции са  изправени пред  необходимостта  от  прецизно  проектиране  и  планиране  на

ползването на софтуерни услуги. Такъв проблем възниква с достъпа до Облачни структури.

Чрез тях организациите спестяват разходи за програмно обезпечаване и получават достъп до

нова мрежа и изчислителна мощ. Осигуряват си: 1) софтуер като услуга (Software as a Service,

SaaS); 2) платформа като услуга (Platform as a Service, PaaS) и 3) инфраструктура като услуга

(Infrastructure as a Service, IaaS).36 Анализът показва, че т. нар. `облаци` също са носители на

репутационни заплахи, което предизвиква отлив на малките и средни компании от услугата.37

Последните  не  могат  ефективно  да  контролират  и  управляват:  1)  поверяването  на

информацията,  комуникациите и  голяма част от  административните функции в ръцете  на

външен оператор и 2) излагането на организационната информация и действие в ръцете на

законодателството  на  други  държави.  Такъв  пример  са  опасенията,  че  данните  на  много

швейцарски фирми се съхраняват на компютри в САЩ.  

35  Христов, Чавдар. Убеждаване и влияние. София: Сиела софт енд паблишинг АД, 2008, с. 59.
36  Mell,  Peter, Timothy, Grance. The NIST Definition of Cloud Computing. National Institute of Standards and 

Technology. Special Publication 800-145, September 2011.Gaithersburg: Computer Security Division Information 
Technology Laboratory National Institute of Standards and Technology, MD 20899-8930.

37  Атанасов, Пламен. Кризисен поглед върху облачните технологии като част от компютърно опосредстваната 
комуникация. Медии и обществени комуникации . Изд. УНСС; Алма комуникация [online]. 2015, №24. 
[ viewed 23 Jan 2017]. <http://media-journal.info/?p=item&aid=285>
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• Големите данни: От гледна точка на съвременните ни изследвания в областта на

кризисния  мениджмънт,  в  ракурса  на  развитието  на  репутационни  заплахи   е  направено

логическо  описание  на  проблема,  възникнал  с  прогресиращото  натрупване  на  дигитална

информация. Все по-често се среща терминът `големи бази с данни` (Big Data), който описва

подредена  съвкупност  от  стойности  и  база  за  статистически  изчисления  и  прогнози.

Неясното  дефиниране  на  същността  и  функциите  подкопава  публичното  доверие  в

конструкта.  Материята е трудна за популярно обясняване и това създава предпоставки за

слухове  и  инсинуации,  подсилени  от  странната  екстравагантност  на  проблема.

Организираните  големи  масиви  с  онлайн  колектирана  информация все  по-често  стават

основание за  предявяване на активна заявка за влияние върху развитието на обществото.

Големите данни намират разнообразно приложение: от навигиране на автомобили, кораби и

летателни  апарати  и  от  обработване  на  резултати  от  научни  изследвания  до  странното

„предсказване“  на  поведението  на  потребителите.  Съществуват  и  амбициозни проекти  за

вземане на управленски решения, основани на събрано голямо количество дигитални данни.

В  рамката  на  темата  на  дисертацията  са  изследвани  проблеми  като  „правото  да  бъдеш

забравен“, информационното претрупване и др. Посочени са реални примери.  Сред тях е

механизмът, по който съчетавайки големите данни с психометрията и други приложни науки,

компанията  „Кеймбридж Аналитика“  прецизно  разделя  аудиторията,  след  което  моделира

масовите нагласи и репутацията в позитивна или негативна посока. Кризисни опасности се

очертават и при логическото описание на случаи на вълна от кражби на банкова информация

за вложители и на изнасяне на фирмени досиета в т. нар. афера „Панама гейт“.

• Ключови  за  репутацията  групи: Като  място,  където  най-често  възникват

репутационни  конфликти,  са  изследвани  отношенията  между  организацията  и  всяка  от

ключовите за репутацията групи. Последните са обособени съгласно концепцията на Греъм

Доулинг:  1.)  „Нормативни  групи“38 (държава,  институции,  администрация);  2.)

„Функционални  групи“39,  които  участват  или  въздействат  в  ежедневните  организационни

дейности  (служители,  бизнес  партньори и др.);  3.)  „Дифузни групи“40 ,  които защитават

интереса  и правата  на  хора,  различни от  представителите на  групата  и по този повод се

интересуват  от  организацията.  Такива  са  медиите  и  обществените  организации;  4.)

„Потребители“41.  Взаимосвързаностите   между  организацията  и  партньорите,  от  които

зависи  репутацията,  са  изследвани  чрез  проектиране  върху  зависимостите  в  днешното

38  Даулинг, Г. Репутация фирмы: создание, управление и оцена эффективности. Москва: ИМИДЖ-Контакт, 
2003, с. 35.

39  Пак там, с. 36.
40 Пак там, с. 37.
41  Пак там, с.38.
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общество,  представено  по  Я.  ван  Дийк  (информационен  елит, участващо  мнозинство  и

изключено  множество).  Получава  се  сложно  сечение,  където  се  реализира  двупосочна

информационна дифузия между ползващите и неползващите Интернет, влиянието от едната

група се обменя с другата, а репутацията се формира при сложно взаимодействие:

- Отношения `организация-потребители`:  Потребителите участват в избори и  чрез

мнения, писма и др, оказват натиск върху институциите. От своя страна, самите компании

прилагат  различни  форми  на  властови  ресурс  и  също  въздействат  върху  потребителите.

Запазва се чувствителността към слухове. Логически е описан сравнителен пример между

масовите реакции на: 1.) новината, че в някои азиатски страни, в Найк се експлоатира детски

труд и 2.) разкритието, че през 70-те години на 20-ти век част от мебелния обков  в Икеа е

правен  от  политически  затворници.  Поради различната  значимост  на  събитията,  първият

случай  води  до  протести  и  до  създаването  на  потребителския  сайт  Сайгон  ком

(http://www.saigon.com/nike/),  който  не  е  изтрит и  до  днес,  докато  вторият  остава  само  в

медиите;

-  Отношения  `компания-медии`:  Доказано  е,  че  в  променената  комуникационна

реалност  съществена  роля  изпълнява  прецизирането  на  информационната  политика  в

корпоративния сайт. Когато необходимата информация не се публикува навреме, в дневния

ред на  обществото се  появяват „бели полета“.  В такива условия редакциите предпочитат

онлайн изданията си, където не са ограничени със строга периодичност и могат да допълват,

редактират  или  премахват  съобщения  по  всяко  време.  Прецизното  равновесие

традиционно/онлайн публикуване изпълнява съществена роля в отношенията организация-

заобикаляща  публичност.  Посочени  са  ефекти,  изследвани  при  кризата  в  „Луфтханза“,

настъпила  след  разбиването  на  пътнически  самолет  в  Алпите  и   при  кризата  във

„Фолскваген“, предизвикана от софтуерна грешка, занижаваща нивото на вредните емисии в

изгорелите газове. Количественото измерение на последиците е представено чрез разликите в

обемите,  търгувани  на  борсите  за  ценни  книжа.  Разколебаните  в  репутацията  на

корпорацията  предлагат  за  продажба  притежаваните  акции,  а  уверените  в  потенциала  на

акционерното дружество търсят закупуване на такива. Балансът на интересите на двете групи

рефлектира не толкова в промяна на цените,  колкото в  рязко нарастване на оборотите на

търгуваните книжа. 

- Отношения `компания-граждански организации`: Както извън уеб пространството,

така и в Интернет гражданските организации оказват натиск за пренареждане на публичните

нагласи.  Последиците  налагат  преосмисляне  на  мисията  и  визията  на  носителя  на

репутацията.  В  Глобалната  мрежа  се  открояват  поне  две  направления  на  активност:
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използване  на  уеб  пространството  за  иницииране  на  критично  отношение  спрямо  явни

противоречия с морала и етиката и използване на социалните платформи като трибуна срещу

опити за псевдонаучно дезинформиране или за политизиране на науката. Уеб пространството

става  място  за  развитие  на  сложен  публичен  дискурс,  който  изпълнява  функциите  на

коректив  спрямо  опитите  за  подмяна  на  публичния  дневен  ред.  Такива  примери  са

множеството  забрани  за  достъп  до  социални  онлайн  платформи  в  Турция  и  ролята  на

социалните мрежи в протестите срещу опитите за добив на шистов газ у нас;

-  Отношения  организация-функционално  обкръжение:  Днес  интензивността  на

кризисни заплахи,  предизвикани съзнателно или неволно от  служители и „пренесени“  от

връзката с бизнес партньори, е повишена. Анализирани са: 1.) случаят в Нестле, когато през

2010 публичният негативизъм срещу партньор, изсичащ тропически гори се пренася върху

производителя на кафе, сладки и др. За развитието съществена роля изиграва неадекватната

комуникация на компанията в социалните онлайн медии и 2.) уволняването на ПР експерт

след нелепа шега в Туитър (Twitter);

- Отношения организация-институции:  Изследвани са следните случаи: 1.)  Хакерски

атаки за прибавяне на престиж, когато, намирайки колизия, „нападателите“ доказват , че са

по-добри и прибавят към своя професионален авторитет част от елитарността на експертите

в институцията.  Такъв е случай е хакването на сайта на Президента  Петър Стоянов през

2001; 2.)  Блокиране на дейността на институциите, когато хакерската атака предизвиква

съмнение,  че институцията не разполага с  възможност за изпълнение на целта,  с  която е

създадена и  опасно приближава зависещите компании към загуба на активи. Изследван е

случай  със  спирането  на  Търговския  регистър  в  Агенция  по  вписванията  през  2011;  3.)

Засилване на тайния лобистки натиск върху институциите – вниманието е насочено към

дейността,  известна  като  астротърфинг,  която  е  с  популярно  приложение  в  Европа  и  зад

Океана. Уеб  сайтовете  създават  нови  перспективи  за  увеличаване  на  потенциала  и

разнообразието в действията. Проблематиката е разкрита с пример за дейността на Агенция

„Бонър и съдружници“ и днешното ѝ трансформиране;

В края на раздела е генерализирано обобщено заключение и е синтезиран авторски

модел,  който показва  действието на  външните (слухове,  тролове  и  хакери)  и  вътрешните

(управленски грешки) репутационни заплахи при предизвикване, усилване и прерастване на

конфликта в репутационна криза в уеб пространството . Показан е ефектът на лавинообразно

нарастване  на  заплахите  и  възможността  за  противодействие  посредством корпоративния

сайт и чрез активно взаимодействие с електронните, печатните и новите медии. 
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Глава  5: Емпирично  социологическо  изследване  на  ролята  и  мястото  на

комуникационните  канали,  по  които  слухът  преминава  в  уеб  пространството.

Репутацията, младите хора и търсенето на информация

В  петата  глава  са  изследвани  разпространението  на  слуха,  тенденциите  в

предпочитанията, които младите образовани хора проявяват към комуникационните канали и

ролята,  която  си  разпределят  традиционните  медии,  корпоративният  сайт  и  близкото

обкръжение при формирането на споделена перцепция. Проучването позволява прилагане на

количествени  методи.  Проведено  е  емпирично  социологическо  изследване  на  ролята  на

комуникационните  канали,  по  които  слухът  преминава  в  уеб  пространството  и  по  които

младите образовани хора получават информация за компании и за отделни представители на

обществото. Изследване е проведено в периода от м. януари до м. май 2016 г. По същността

си  е  демоскопско,  количествено,  непредставително  и  структурирано.  Реализирано  е  като

пряка, некомпютъризирана анкета чрез самопопълване,42 проведена в типологична хомогенна

извадка,  обхващаща  част  от  образованите  млади  хора.  В  ЕСИ  са  включени  доброволно

отзовали се студенти от различни университети: Софийски университет „Св. Кл. Охридски“

(студенти от ФЖМК и докторанти от други факултети); Медицински университет – Плевен

(студенти по медицина);  Педагогически колеж Плевен,  при Великотърновски университет

„Св.  св.  Кирил  и  Методий“  (студенти  по  педагогика);  Бургаски  свободен  университет  и

Югозападен  университет  „Неофит  Рилски“  (студенти  в  областта  на  социалните  науки);

Университет „Лукиан Блага Сибиу“, Румъния (Факултет по медицина) (Faculty of Medicine –

University Lucian Blaga Sibiu,  Romania);  Университет по медицина и фармация в Крайова,

Румъния (Факултет по Медицина) (Faculty of Medicine - University of Medicine and Pharmacy

of Craiova, Romania) и Страсбургския университет за подготовка на административни кадри

(Universite de Strasbourg,  Institut de prèparation à  l`administrtion gènèrale).   В  извадката  са

включени  студенти  от  различни  страни,  за  да  се  избегнат  евентуални  смущения,

предизвикани от локалните ограничения. Преобладаващата възраст на участниците е между

19 и 34 години. От анкетираните 367 участници 237 са от страната ни, 96 – от Република

Румъния  и  34  от  Република  Франция.  Участието  на  всички  е  доброволно  и  са  спазени

изискванията  за  информираност,  за  конфиденциалност  на  събраната  информация  и  за

анонимност на участниците. Анкетната карта е преведена на френски и румънски езици. 

Достоверността на достигнатите изводи е определена с помощта на критерия на К.

Пирсън (среща се и като Пирсон), известен в статистиката като χ2 
(хи-квадрат).  Изчислени

42  Ченгелова, Емилия. Интервюто в социалните науки. София: Омда, 2016, с. 21-27.
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са: 1.) грешката на репрезентативност и 2.) претеглената средна тежест на отговорите.43 В

случаите, когато е възможно, са съпоставени данните, получени в различните държави. Като

статистически значима разлика е разглеждана тази, регистрирана при вероятност по-голяма

от  95%  (P(t)>95%),  което  е  обичайна  практика  в  социологическите  изследвания44.

Изчислените репрезентативни грешки показват, че всички получени резултати са значими.

Наличието  на  съществени статистически различия  е  отчетено при  извадки  с  по-голям от

необходимия  минимален  брой  участници45:  В  тези  случаи  е  оценена  и  тежестта  на

разминаването.  В някои от въпросите на анкетата е допуснато посочване на повече от един

отговор. С тази опция е търсено наличие на колебание и неувереност у участниците.  При

провеждането на  анкетата  е  регистрирано статистически  значимо преобладаване на  жени

сред отзовалите се. 

Във връзка с поставената в дисертацията задача са зададени 10 въпроса:

1.) „Имате  ли  профил  в  социалните  мрежи  (Фейсбук,  Туитър,  Вайбър  и  т.н.)?“

Възможните посочвания са : „не“ или „да“, като във втория случай се изисква уточнение:

„един“  или „повече“.  При  отчетена  95% вероятност,  резултатът  показва,  че  повечето  от

образованите млади хора използват социалните онлайн платформи. Малка част, между 2,69%

и  13,02%,  не  притежават  регистриран  профил.  Броят  на  регистриралите  повече  от  един

профил  обхваща  малко  над  половината  анкетирани.  В  страната  ни  броят  на  такива

анкетирани е най-висок. Във Франция броят на студентите, които не участват в социалните

онлайн мрежи, е най-голям. В Румъния такива участници не са регистрирани. 

2.)  „За  партньор  (приятел)  научавате  повече  от:  а)  разговор  „лице  в  лице“;  б)

социалните мрежи в интернет(оградете вярното);    Facebook;  Twiter;  Viber; в) семейство,

съседи,  приятели.“:  Резултатът   показва,  че  анкетираните  предпочитат  разговор  „лице  в

лице“.   Почти  всеки  пети  е  посочил  повече  от  един  отговор.  Фактът  показва,  че  не  е

завършено  адаптирането  на  аудиторията  към  днешното  разнообразие  от  комуникационни

канали.  В  отделните  държави  не  се  наблюдават  статистически  значими  разлики,  което

позволява заключението, че няма намеса на фактори от локално естество.

3.) „За търговска, производствена, консултантска или в сферата на услугите фирма

научавате повече от: а) социалните мрежи в интернет; б) сайта на самата организация;

в)  семейство, съседи, приятели и колеги; г) други канали?“. В получените отговори всеки

втори  от  анкетираните  се  обръща  към  корпоративния  сайт,  когато  търси  информация  за

43  Сепетлиев, Димитър. Медицинска статистика.( Второ преработено и допълнено издание). София: 
Медицина и физкултура, 1976 г. 

44 Пак там.
45 Пак там, с. 79.
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компания. Забелязва се превес на предпочитанието към социалните онлайн мрежи у нас и в

Румъния. Разликите не са статистически значими. Отчетено е  колебание, което показва, че

социалните механизми по трансформиране не са завършени. 

4.) „Отговаряте ли на анкети и допитвания в интернет?“: а) по-скоро „да“; б) по-

скоро  „не“.  Не  са  отговорили  само  трима  от  анкетираните.  Данните  сочат,  че  онлайн

провеждани  анкети  попълват  само  малко  повече  от  една  трета  от  представителите  на

извадката.  Докато  у  нас  почти  половината  анкетирани са  склонни към участие  в  онлайн

анкети, в Румъния и Франция тези групи са значително по-малки. Във Франция само 14,7%

се  отзовават  и  проявяват  активност.  Налага  се  заключението,  че  достоверността  на

допитванията в Интернет е ниска и нееднаква в различните държави.

5.) „По време на скандал, в който е замесена дадена фирма, търсите информация в:

а)  традиционните  медии  (оградете  вярното):  радио,      телевизия,       вестници; б)

корпоративния сайт на засегнатата организация; в) социални мрежи в интернет; г) онлайн

информационни агенции; д) други“.  Вероятно поради лесната и  непрекъсната  достъпност,

както и заради постоянното обновяване на информацията,  по време на кризисна ситуация

анкетираните  предпочитат  онлайн  каналите  за  осведомяване  (28,81%  социални  онлайн

мрежи,  20,00% онлайн информационни агенции,  12,29% корпоративен сайт).  Аудиторията

прибягва  до  социалните  онлайн  платформи  почти  толкова  често,  колкото  и  към

традиционните печатни и електронни медии (33,94%). На трето място се нареждат онлайн

информационните  агенции.  Резултатите  показват  почти  равномерно  разпределение  в

България и Румъния и значително, но не и статистически значимо разминаване във Франция,

където  предпочитанието  към  информация  от  вестници, радио  и  телевизия  превишава

склонността за доверяване към корпоративния сайт. Отчетеното колебание показва протичане

на  динамични  изменения.  Пред  компаниите  се  разкрива  възможност  за  използване  на

очерталата  се  паралелност  между  традиционните  и  онлайн  комуникационни  канали  като

инструмент за ликвидиране на слухове и за противодействие на тролове.

6.)  „По-висока  достоверност  имат  новините,  публикувани  в:  а)  онлайн

информационни  агенции;  б)  социалните  мрежи;  в)  традиционните  медии  (оградете

вярното): радио,      вестник,      телевизия; г) без мнение“. Очертава се категоричен превес в

доверието към печатните издания, радиото и телевизията. Следващи, но с почти  два пъти по-

малка  тежест  са  информационните  онлайн  агенции.  Резултатът  прави  високовероятно

заключението,  че  предпочитането  към  онлайн  източниците  за  осведомяване  по  време  на

криза се дължи на навременността на поднасяне на съобщенията.  На фона на останалите

държави изглежда неочаквано елиминирането на социалните онлайн платформи във Франция
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(0%). Регистрираното колебание в отговорите е относително слабо. 

7.)  „За значимите събития научавате първо от: а) социалните мрежи; б) онлайн

информационни агенции; в)  традиционните медии (оградете вярното):   радио,      вестник,

телевизия; г) роднини, приятели и познати; д) без отговор“. Резултатът показва тенденция

към категоричен превес на социалните мрежи като първоизточник на информация. Почти с

1/3  е  по-ниска  тежестта  на  ролята  на  традиционните  медии.  Значително  е  участието  на

приятели, роднини и познати. Високият процент на колебание показва, че аудиторията търси

поне  още  един  източник  на  информация,  което  в  известна  степен  затруднява

разпространението на репутационни заплахи.

8.) „Латинското наименование на европейската лоза е Vitis vinifera. За верността на

тази  информация  бихте  използвали  следните  източници  (степенувайте  приоритета,  в

скала  от  1  до  10.  Оградете  избрания  номер  с  кръгче):  а)  онлайн  научно-популярни

източници; б) традиционните учебници и книги; в)  онлайн форуми и социални мрежи за

споделяне;  г)  без  мнение“.  Средните  стойности  показват  превес  на  онлайн  научно

популярните  източници  на  знание  (изразът  е  използван  условно).  След  това  се  нарежда

предпочитането към печатните източници. На края са класирани социалните онлайн медии.

Доказано е наличие на статистически значими различия.  При българските студенти слабо

доминира склонността към ползване на онлайн научно популярни източници. Румънските

студенти проявяват съвсем слаба, но значима склонност към печатните носители на знание.

Френските студенти са  почти два пъти по-малко склонни да питат приятел в  социалните

онлайн мрежи  отколкото  да  проверят  случаен  въпрос  в  учебници  или  научно  популярни

източници. 

9.)  „Разпространяват  ли  се  слухове  в  интернет?:  а)  „да“;  б)„не“.  Не  всички

анкетирани  са  се  отзовали.  Категорично  е  мнението  на  участниците,  че  в  Интернет  се

разпространяват слухове. Само около 1% са на противоположната позиция. 

10.)  „Има ли нещо вярно в слуховете в интернет?“: а) по-скоро „да“; б) по-скоро

„не“. На фона на почти пълното единодушие относно наличието на слухове в Интернет, се

оказва, че почти половината от анкетираните вярват, че в слуховете има доза истина. 

Сравняването на резултатите, получени от въпр. №:6, №7 и №10 показва, че младите

образовани хора са склонни да пренебрегнат наличието на слухове в онлайн източниците.

Вероятна причина е навременността на осведомяването по време на криза или на значимо

събитие. Склонността към посочения компромис утвърждава слуха като основна кризисна

заплаха и показва нарастване на ролята му след разширяването на комуникацията в уеб.

Получените  резултати  от  анкетата  са  изследвани  през  призмата  на  днешната
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комуникационна реалност. Изводите са следните: 

• В съвременното ни общество ролята на уеб сайтовете не е абсолютна за социалното

присъствие  на  човека.  Познатите,  съществували  и  преди  появата  на  Интернет,

комуникационни канали запазват своето функционално присъствие в социалните процеси.

Степента на предпочитане се влияе от локалните условия;

• При  събирането  на  информация  за  личност  се  търси  прекият  контакт.  При

осведомяването  за  компания  и  при  създаването  и  функционирането  на  организационната

репутация доминира ролята на корпоративния сайт;

• В  масовата  комуникация  по  време  на  криза  ролята  на  уеб  сайтовете  е  водеща.

Конкурира се с тази на традиционните медии. Най-вероятната предпочитана форма в уеб са

социалните онлайн медии. Процесът на избор не е завършен;

• Доверието в онлайн информационните агенции е най-високо сред източниците от

уеб.  Въпреки  това  представителите  на  аудиторията  търсят  поне  още  един  източник  на

съдържание и той не винаги е онлайн;

• Категоричното единодушие в отговорите показва, че в Глобалната Мрежа слухът като

комуникационен инструмент потенцира многократно своята мощ. Качеството, че слухът не се

обвързва  с  достоверност  на  съдържанието  се  повтаря  в  уеб,  но  на  по-високо  равнище.

Обстоятелството приоритизира мястото на компютърно опосредстваната комуникация и уеб

сайтовете в механизмите за предизвикване и овладяване на репутационни кризи;

• Потвърдено е, че  синтезираният в предходната глава модел изцяло съответства на

действителното състояние на комуникационното взаимодействие в съвремието ни.  Това го

прави  приложим при  изработването  на  стратегии  и  вземането  на  конкретни управленски

решения в практиката.
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Общи изводи

Логическото  съпоставяне  на  обобщенията  от  отделните  глави  позволява

генерализирането на следните общи изводи:

• репутационните  кризи  са  обособен  конструкт  в  кризисното  поле.  Те  поразяват

активите на организацията, функционално зависими са от неопределеността и се влияят от

комуникацията, чрез която организации и личности изграждат обществено доверие към себе

си, обясняват адекватно своето отговорно поведение и доказват експертния си потенциал;

•  комуникационните  условия  в  съвремието  ни:  появата  на  компютърно

опосредстваната комуникация, на Интернет и напредването на процеса на глобализация  са

определящи  за  интензифициране  на  общуването  и  за  повишена  динамика  на

взаимоотношенията, а от там – и на появата и развитието на репутационни кризи. Участието

на организациите в днешната, разширена в уеб пространството комуникация е неизбежно и

изисква адекватно управление;

• Компютърно опосредстваната  комуникация и дискурсът в уеб пространството са

съществени и все по-често достатъчни като среда както за предизвикване и развитие, така и

за предотвратяване или овладяване на свързани с репутацията конфликти и кризи.  Появата,

развитието  и  овладяването  на  репутационни  кризи  са  неделими  по  отношение  на

разширената в  уеб пространството комуникация. Причината е, че паралелно с измененията, в

новите комуникационни условия действат и познати, необвързани с появата на компютрите и

Интернет социални взаимоотношения.;

• Основните репутационни заплахи  в така описаните условия се обособяват  в две

групи:

- външни , във вид на слухове, тролове и хакери и

-  вътрешни,  във  вид  на  управленски  грешки,  възникнали  в  мениджмънта  на

организацията, поради неяснотата в условията за вземане на ръководни решения, породена от

възникналата неопределеност; 

• Разширяването на днешната комуникация в уеб пространството издига на ново, по-

функционално равнище действието на слуха като репутационна заплаха и осигурява широк

набор от възможности за прояви на хакери и тролове.
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Заключение

Настоящата  дисертация  дава  отговор  на  редица  актуални въпроси за  вида  на

комуникационните ефекти, настъпили след навлизането на компютрите и Мрежата в почти

всички  сфери  от  живота  на  днешния  човек.  Темата  е  разработена  посредством

мултидисциплинарен  подход,  като  са  използвани  както  количествени,  така  и  качествени

методи. Изведените чрез теоретичен преглед на научни разработки резултати са потвърдени с

примери от действителността. В съответствие с научните разработки както на наши, така и на

чужди   изследователи,  репутационните  кризи  са  обособени  като  силно  зависим  от

неопределеността  и  комуникацията  самостоятелен  конструкт.  Съгласно  ограниченията  на

зададената  тема,  са  изследвани  информационните  и  корпоративните  сайтове,  форумите,

блоговете  и  социалните  онлайн  мрежи.   Слухът,  троловете  и  хакерите  са  изявени  като

външни,  а управленските грешки като вътрешни за организацията репутационни заплахи.

Разкрита е опасността за репутацията, предизвикана от допускането на грешки при работата

с облачни структури и големи, онлайн натрупани и достъпни бази с данни. На преден план в

изследването  са  поставени  съществените  възможности  на  компютърно  опосредстваната

комуникация както за предизвикване, така и за овладяване на значителна част от днешните

репутационни кризи. 

- Роля на компютърно опосредстваната комуникация за създаване на репутационни

заплахи: В  този  ракурс  са  изведени  резултати,  които  потвърждават  издигнатата  теза,  че

компютърно опосредстваната комуникация и диалогът в уеб сайтовете са не само удобна,

бърза или неочаквано атрактивна възможност за обмен на съобщения, но и изпълняват ролята

на  особено  мощен  фактор  за  внасяне  на  неопределеност  и  неяснота  в  общественото

възприятие. Така се превръщат и в поле за иницииране на репутационни заплахи, за промяна

на масовото поведение и за негативиране на доверието към организацията. Предизвиканите

рефлексии рязко повишават неизвестността  в условията  за вземане на решения.  Нараства

вероятността  от  допускане  на  управленски  грешки,  т.е.  на  вътрешни  по  характер

репутационни заплахи. Следва публично недоволство и настъпва кризисна ситуация. 

- Роля  на  компютърно  опосредстваната  комуникация  за  преодоляване  на

репутационни заплахи и за овладяване на репутационни кризи: При противопоставянето на

възникването  и   развитието  на  репутационни  заплахи  организациите  развиват  прецизно

своята публична комуникация. Днес тя също е разширена и след възникването и развитието

на  уеб  пространството  изисква  активно  присъствие  на  компаниите  в  Интернет.  В

изследването  е  доказано,  че  това  изправя  организациите  пред  необходимост  от  нови

дейности,  сред  които  се  открояват:  мониторинг  на  публикуваното  и  споделеното  онлайн
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съдържание,  активно  използване  на   корпоративния  сайт,  създаване  на  онлайн  групи  за

подкрепа  и интензивно сътрудничество не само с традиционните, но и с новите медии. В

този план е показана методика за мониторинг на уеб сайтове и за оценяване на възникнала

репутационна  заплаха  или  на  постигнат  ефект.  Изявена  е  съществената  роля  на

корпоративния сайт за управление на хода и недопускане на развитие на репутационна криза.

Сайтът  на  организацията  е  представен  като  инструмент  както  за  медийни  прояви  на

компанията или институцията, така и за превенция и противодействие на слухове, тролове и

хакери. 

На  базата  на  изследваното  е  синтезиран  модел  на  ролята  на  компютърно

опосредстваната  комуникация  и  уеб  сайтовете  при  възникването,  развитието  и  изхода  от

репутационни  кризи.  Някои  заключения  са  потвърдени  от  практиката  още  по  време  на

разработване на настоящото изследване. Проведено е емпирично социологическо изследване

за  проверка  на  модела  и  за  получаване  на  числен  израз  на  ефектите,  предизвикани  от

интензивното навлизане на сайтове и социални онлайн мрежи в комуникацията на младите

хора. Изследването е направено в хомогенна извадка, набрана чрез доброволно отзовали се

студенти от нашата страна, Република Румъния и Република Франция. Резултатите показват

основателността  на  отреждането на  приоритетно  място  за  ролята  на  информационните и

корпоративните  сайтове,  както  и  на  социалните  онлайн  мрежи  при  формирането  на

репутацията на компаниите и при изграждане на масово мнение по време на съществени

събития  или  конфликтни  ситуации.  Данните  от  анкетата  доказват,  че  при  събирането  на

информация  за  отделните  личности  доминира  предпочитането  към  прекия  контакт.

Получените  отговори  показват  напредналата  фаза,  в  която  се  намира  глобализационният

процес, както и незавършеността в някои ефекти от комуникационната реалност, настъпила

след  навлизането  на  уеб  формите  в  нашето  ежедневие.  Такива  са  високото  отчетено

колебание  при  избора  на  канал  за  осведомяване  по  време  на  кризисна  ситуация  или  на

значимо събитие. 

Данните  от  емпиричното  социологическо  изследване  не  само  потвърждават

заключенията от теоретичния преглед на научни разработки и от представените примери, но

и доказват широко обхватното разпространение и  развитие на различни слухове в сайтове и

социални онлайн мрежи. Обоснован е изводът, че  при комуникационното взаимодействие в

уеб,  репутационните заплахи катализират своята проява,  увеличават потенциала си и като

цяло – преминават в измерението на ново, по-високо ниво на функциониране. 
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Приноси

1. Дисертацията представя едно от малкото изследвания в България за зависимостите

между репутационните  кризи,  уеб  и  неопределеността.  Постигнатият  резултат  подпомага

както  ориентирането  в  настоящата  ни  комуникационна  среда,  така  и  изграждането  и

поддържането  на  позитивна  репутация  и  високи  нива  на  обществено  доверие  към

организацията. 

2.  Дадени са дефиниции за тролове и хакери. Конструиран е модел за убеждаващата

хакерска и тролска комуникация.

3.  Създаден  е  авторски модел   за  ролята  на  уеб  измерението  при  предизвикване,

превенция и овладяване на репутационни кризи. 

4. Установено е утвърждаването на едни и продължаващото адаптиране на аудиторията

към други комуникационни канали в уеб, по които се оказва въздействие върху формирането

на  репутацията  на  организациите  и  върху  средата  на  вземане  на  управленски  решения.

Показана е критичността, с която младите образовани хора възприемат широкото  присъствие

на слухове в Интернет.

Резултатите  от  научното  изследване  обосновават  заключението,  че  поставената  в

съответствие с темата цел е изпълнена. Естествено и логично е очакването, че приносните

моменти  в  изследването  са  възможно  приложими  и  в  други  научни  и  научно  приложни

изследвания, както и в широк спектър от социални дейности: корпоративния мениджмънт, в

частност  –  ПР,  публичната  дипломация,  управлението  на  репутацията  (репутационен

мениджмънт) и кризисната комуникация. 

В реалната рамката на възможното, в дисертацията е създадена база, която позволява

успешно  предотвратяване  на  свързаните  с  репутацията,  нарастващи  по  брой  и  по

разнообразие  и  детерминирани  от  неопределеността  кризи  с  комуникационен  характер.

Разработката  обхваща  ситуациите,  в  които  определящата  роля  се  пада  на  компютърно

опосредстваната комуникация и на дискурса в различните онлайн форми за публикуване и

споделяне.
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