
РЕЦЕНЗИЯ 

 

 От доцент д-р Чавдар Христов, СУ „Св. Климент Охридски” – ФЖМК 

на дисертационния труд на Гергана Христова Владкова на тема 

„Комуникация  при  криза на доверие. Публичният образ на Главна 

дирекция „Гранична полиция” на МВР в българската преса” за 

присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна 

специалност „Журналистика (Връзки с обществеността)”, шифър 3.5, 

„Обществени комуникации и информационни науки”. 

 

 Представеният за рецензия дисертационен труд съдържа общо 267 

страници, от които 190 страници изследователски текст и 77 - 

приложения с библиографска справка. Използвани са 104 източника с 

научен характер на кирилица и латиница, от които 22 документални и 

14 онлайн. Структуриран е от увод, три глави, заключение, 

библиография и приложения.  Разглежда в логически порядък 

проблемите и особеностите на комуникационния процес при криза на 

доверие, в частност на правозащитната институция „Гранична полиция”, 

както и изследва публичния й образ в българската преса.  

 Изследваният проблем е особено актуален, тъй като за първи път 

изявява комуникационните проблеми на една „затворена” за 

обществото институция, като очертава пътя за нейното „отваряне” чрез 

използване на социалната технология „връзки с обществеността”. Един 

труден път, който трябва да бъде извървян не само в посока 

увеличаване и запазване на високо обществено доверие към 

правозащитните ни институции, но и в името на демократичните 

ценности. 



2 
 

 Първата глава достатъчно пълно разглежда в теоретичен аспект 

комуникационния процес в ситуация на криза на доверие. Използвани 

са актуални теоретични разработки на авторитетни чуждестранни и 

български учени. Дадени са ясни и конкретни определения на 

термините „доверие” („криза на доверие”) и „репутация” 

(„репутационна криза”), като са включени разграничително в текста – 

там, където се сравняват в един или друг аспект. С научен принос се 

отличава сравнителният анализ между обществено мнение и 

обществено доверие, включително и изведениите от автора допирни 

точки между двата комуникационни феномена. Приетият от автора 

модел за изграждане на корпоративен имидж е конкретизиран спрямо 

българските условия и се явява ключов в по-нататъшното изследване, 

свързано с публичния образ на институцията „Гранична полиция”. В 

края на главата са анализирани и обобщени най-важните изводи от 

изследвания проблем. 

 Втората глава анализира критично и многоаспектно дейността на 

антикризисната институция Гранична полиция, като за целта са 

използвани множество вътрешно-нормативни актове и други 

ведомствени документи. Изявен е основният проблем на структурно-

организационните промени, свързани с процеса на трансформиране и 

адаптиране на институцията към ЕС – липсата на комуникационния 

компонент за връзка с широката общественост. Върху основата на 

критичния анализ на стратегията за оптимизиране на управлението на 

Гранична полиция е предложен конкретен подход с използване на 

техники от „връзки с обществеността”, водещ ефективно до търсената 

промяна. С научен принос е очертаването на конфликтното поле между 

вътрешнонормативната цензура, водеща до комуникационна 
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затвореност на общността в професионалните ù рамки и 

демократичната необходимост от отварянето ù към вътрешните и 

външни публики. Друг приносен момент е обстоятелството, че за първи 

път се разглежда дейността на Гранична полиция от комуникационна 

гледна точка. 

 В третата глава е направен сравнителен анализ между медийни 

публикации (2009 г. – 2011 г., 275 броя) за дейността на Гранична 

полиция, собствени дейности (нелегална миграция, корупционни 

практики) по ведомстени документи и отразяването им в сайта на МВР 

и са изследвани случаи (case studies) в професионалните направления – 

интеркултурна комуникация, нелегална имиграция и трафик на хора. С 

приносен характер са изявените основни фактори (потенциални 

заплахи и проблеми), нарушаващи комуникацията между институцията 

и нейните вътрешни и външни публики в ситуация на криза на доверие, 

както и комуникационната интерпретация на видовете риск за Гранична 

полиция. Направени са конкретни, работещи препоръки за 

преодоляването им. Аргументирана е от няколко позиции 

професионалната необходимост от използване на специалисти по 

връзки с обществеността. Към сравнителния анализ е подходено 

компетентно, като отделните му компоненти са илюстрирани с 

множество авторови графични приложения. В заключение е предложен 

оригинален комуникационен модел на обществено доверие за 

изграждане на положителен имидж на изследваната институция.  

 Дисертационният труд „Комуникация  при  криза на доверие. 

Публичният образ на Главна дирекция „Гранична полиция” на МВР в 

българската преса” е оригинално изследване с множество 

достойнства. Той е задълбочено изследване, което обогатява в 
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значителна степен научното знание за комуникацията и 

комуникационните проблеми на българските правозащитни институции 

– тема, която е изначално свързана с процеса на демократизиране на 

българското общество и не рядко е обект на критика от Европейския 

съюз. Трябва да отбележа, че докторантът се е съобразил в значителна 

степен с отправените от мен критични препоръки на вътрешната 

защита, поради което нямам допълнителни въпроси или забележки. 

 Очертаните достойнства на дисертационния труд ми дава основание 

да предложа да се даде на Гергана Христова Владкова исканата 

образователна и научна степен „доктор”. 

 

 

10.01.2013 г.     Член на журито: 

       Доц. д-р Чавдар Христов 


