
С Т А Н О В И Щ Е 

на  полк. (о.з.) доц. д-р  Димитър  Ив. Зафиров  

върху дисертационния труд на Гергана Христова Владкова  

на тема “Комуникация при криза. Публичния образ на ГД “Гранична полиция”  

на МВР в българската преса 

 През последните две десетилетия проблемите на националната сигурност, 

борбата с престъпността, корупцията и защитата на гражданите намират широко 

място в медиите. За тях  усилено се пише, коментира и говори, но  не се решават 

така както повеляват изискванията на Европейския съюз. По тази причина 

задълбочените теоретични  изследвания на тази особено чувствителна област във 

ФЖМК  са рядкост. До колкото съм запознат с тематиката на  дипломните и 

докторски разработки свързани с националната сигурност с увереност твърдя, че 

до сега са защитени  пет или шест дипломни работи. Разработената дисертация  е 

първият и  единствен изследователски труд във ФЖМК, който има за предмет 

дейността на един от елементите на сигурността в особени  условия и негативни 

обществени нагласи. Това е постижение както за докторантката, така за нейния 

ръководител и за факултета като цяло. 

 Преставеният от докторантката към катедрата на ЮНЕСКО “Комуникация и 

връзки с обществеността” Гергана Хр. Владкова дисертационен труд е оригинално 

теоретико-практическо изследване на публикациите за  дейността на Граничната 

полиция в контекста на връзките й с обществетостта. На неговата метрична, 

структурна и стандартна характеристика няма да се спирам, защото в 

автореферата към него те са детайлно посочени и обяснени. Вниманието ми 

насочено към съществената част – основните глави. Темата за доверието на 

обществото  и комуникацията с него в условията на  криза към  държавните 

институции е съдържанието на първата глава на дисертацията. Тя е разработена 

на основата на задълбочено проучване на внушителен фонд от съчиненията на 

авторитетни чужди и български автори, което е видно от представената от 

дисертанката богата библиография. Това е обективен  показател, че   добре 

познава съществуващата теория и умело я пречупва към конкретната тема на 

дисертацията.   
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 Особен интерес на дисертацията предизвиква втората глава, в която 

подробно се изяснява процесът на създаване, развитие, функциониране и 

дейността на една от най-важните структури на Министерството на вътрешните  

работи, а именно Главна дирекция “Гранична полиция”. Заедно с това в нея е  

разкрита цялата нейна структура и звената които  ръководи. Това  е достоинство и 

принос на дисертацията, защото обществеността извън системата на МВР 

получава ясна представа за опазване териториалния периметър на държавата в 

съвременни условия – членството на нашата държава  в НАТО и ЕС. Това е 

особено  важно за разработване  темата на дисертацията. От тази  глава става 

ясно, че  до трансформацията и реформата в структурите за охрана на  

държавната граница тя се осъществяваше от Гранични войски. За разлика от 

съвременната Гранична полиция те  изпълняваха функциите си като автентична 

армейска институция,  защитаваща територията на страната. Те бяха призвани 

първи да поемат евентуална агресия към нашата държава. Колкото и да се 

облягаха на населението от приграничните райони, комуникацията с него се 

осъществяваше между два различни по характер субекта – от една страна войска 

и от друга  гражданско население. Каквато и да беше спойката и сътрудничеството 

между тях съществуваха определени периметри, които не можеха да се 

нарушават, което е ясно обяснено в дисертационния труд. Според разясненията 

на авторката  днес – Главната дирекция “Гранична полиция” и нейните структури 

имат далеч по различен облик и характеристика, което е доказано с цитираните от 

нея документи.  Те са част от държавна институция, която стои много  по близо до 

обществото. Приносния характер на тази глава се допълва от такива важни 

подробности и детайли като подбора,  подготовката и квалификацията на кадрите, 

разработването на регламентиращите документи за работа на структурите в  

условията на глобалните и регионални рискове, заплахи и опастности. При това в 

дисертацията се обръща особено внимание на подготовката на страната за 

встъпване в Шенген, в който процес в най-голяма степен е ангажирана Гранична 

полиция. Важно място в дисертационния труд е отделено на комуникациите, които 

осъществява Гранична полиция както вътре в институцията (вътрешните публики), 

така с МВР и с обществото. За това благоприятства обстоятелството, че авторката 



 3 

на дисертацията е ПР практик в нея и това и дава възможност да подходи 

критично към осъществяванете връзки. На този процес, според нея,  кризата на 

общественото  доверие към държавните институции оказва твърде негативно 

отражение при осъществяване на комуникацията с различните публики при 

изпълнение на задълженията по недопускане на по-често или по-рядко срещани 

нарушения на граничния режим. 

 Изследователския характер на дисертацията най-ясно е отразен в третата 

глава в която е направен критичен сравнителен  анализ на публикациите в 

медиите.  Авторката е облагодетелствана от обстоятелството, че работи в самата 

система, като ПР практик. От тази позиция нейният подход е критико-аналитичен  

към  проучените публикации. От контент-анализа и другите коментари, на автори 

на публикации, които тя познава добре става ясно, че тя ги сравнява като изхожда 

от своята практическа дейност. Дава да се разбере, къде в публикациите 

негативите се заоблят и къде се проявява  критичен субективизъм с оглед 

интересите на съответните медии. Тази глава показва способността на авторката 

за задълбочено изследване и  научно издържани коментари като ПР специалист, 

извеждане на важни заключения  от империчния материал. Анализирайки 

информацията съдържаща се в публикациите тя  достига до изводи, които имат 

важно  теоретично значение за дейността по осъществяване връзките на 

институцията  с обществото. 

 ` Достоинство на дисертацията с приносен характер е направеният анализ  

на субординационните отношения съществуващи в структурите на Граничната 

полиция (клъстерите) и извън нея. Изследвани са възможните връзки които 

съществуват в и около тази институция отразени в публикуваните в медиите 

материали и показва разнообразната среда в която тя функционира. По този 

начин се акцентира на сложните условия, в които работи Гранична полиция и 

оттам необходимостта от елиминиране влиянието на обществената криза на 

доверие към нея.  За да докаже това  тя използва официалната информация в 

отчетите и докладите на ГД “Гранична полиция”, което и позволява да подходи 

аналитично към нея и на тази база да направи важни изводи свързани с борбата 

срещу корупцията и закононарушенията. 
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  В Заключението на дисертационния труд е направена рекапитулация  на 

образа на Гранична полиция изведен от публикациите в медийте. Според  

авторката крайният извод  в тях  се налага  положителна визия за тази институция. 

Може да и се доверим, защото освен, че подлага на анализ мненията на 

журналистите тя самата  е вътре в системата, осъществява комуникация с 

обществото, следи процесите които се развиват в нея, както и отношението на 

обществото към институцията. За подобряване дейността и  образа на Гранична 

полиция и нейната ръководна структура – Главната дирекция Гергана Владкова 

прави препоръки и предлага свой графичен модел, което безспорно е 

действителен приност и положителен научен резултат от изследването. 

 В този смисъл считам, че дисертационния труд е завършена научна 

разработка, на която следва да дадем положителна оценка и докторантката да 

бъде избрана за научната и квалификационна степен “доктор”. 

 

09.01.2013 г.  Полк.л(о.з.) доц. д-р   (Димитър Зафиров) 
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