
 

 

 

                                                            СТАНОВИЩЕ 

                                            

 

 

 

                                          от доц. д.ик.н. Николай Николов, 

член на научното жури, по дисертационен труд „ Комуникация при криза на 

доверие. Публичният образ на ГД ”Гранична полиция” на МВР в българската 

преса”, на докторант Гергана Христова Владкова, за присъждане на 

образователната и научна степен „доктор”, по научната специалност – 

Журналистика / Връзки с обществеността/, Област на висше образувание – 3. 

Социални, стопански и правни науки. Професионално направление 3.5. 

Обществени комуникации и информационни науки. 

 

  

              

              Дисертационният труд „Комуникация при криза на доверие. Публичният образ 

на ГД „Гранична полиция” на МВР в българската преса” обхваща 367 страници. Той се 

състои от увод, три глави със съответните подглави, заключение и използвана 

литература. Последната част – приложенията съдържат таблици с резултати от 

направения от автора контент – анализ на 275 публикации за периода 2009г. – 2011г.  

Резултатите от контент – анализа на 132 публикации от централния български печат в 

ежедневника „24 часа” и 143 публикации от регионалния печат в ежедневника 

„Черноморски фар” за периода 2009 – 2011година. Приложени са също така 

Техническо оборудване и комуникационно осъвременяване на ГД ”Гранична полиция” 

на МВР преди и след приемането на България в ЕС, Стратегия за оптимизиране на 

корпоративното управление в Гранична полиция, както и три интервюта на журналиста 

Стефан Ташев от ежедневника „24 часа” с директора на ГД „ Гранична полиция”, 

старши комисар Захарин Пенов. Библиографията включва 22 документа от 

нормативната база на МВР, 51 заглавия на български, 4 на руски език и 12 на английски 

език, като и 15 интернет източника. С което изследването отговаря на изискванията за 

дисертационен труд. 

 Актуалността на избраната тема „Комуникация при криза на доверие. 

Публичният образ на ГД „Гранична полиция” на МВР в българската преса” се обуславя 

от промените в социалната ни действителност и най- вече от спецификата на дейност 

на граничните полицаи,  свързана с преодоляването на ежедневни рискови ситуации по 

границата в зони, потенциално раждащи кризи. Това създава предпоставки за кризисни 

ситуации, водещи до трайни социални трансформации, до сложни и разнообразни 

отношения между ГД „ Гранична полиция” и целевите й – вътрешни и външни публики 

и налага необходимостта от подобряване на комуникационната дейност в условията на 

криза на доверие в процеса на подготовката за приемането на страната ни в 

Шенгенското пространство.  

 Дисертационния труд се стреми на базата на теоретически постановки и модели 

от областта на комуникацията, PR и социалната психология да анализира този етап от 

дейността на ГД „Гранична полиция” на МВР като го направи обект на изследване на 

нашата комуникационна наука. Целта на труда е да бъде направен анализ на проявите  



на кризата на доверие и да се очертаят проблемните зони на граничната полиция за 

работа в комуникацията с вътрешни и външни публики по позиционирането  и  

изграждането на положителен публичен образ в българската преса. Предмет на 

изследването е комуникацията в условията на криза на доверие. Обект на изследването 

в дисертационния труд е комуникационната дейност на ГД „Гранична полиция” на 

МВР, опосредена от масмедиите. 

             Изследователската теза е, че с помощта на технологията и техниките на пъблик 

- рилейшънс могат да бъдат подобрени комуникативната дейност на ГД „Гранична 

полиция” на МВР и нейния имидж пред обществеността.  

 За реализиране на дейността са поставени и решени следните основни задачи: 

- Анализ на комуникационната дейност на ГД „Гранична полиция” на МВР с 

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

- Контент – анализ на 275 публикации за имиджа на граничните полицаи в две 

български медии. 

- Сравнителен анализ на данни от отчетите на ГД „Гранична полиция” с 

публикации в печата и онлайн съобщения от Пресцентъра на МВР. 

- Анализ на 3 случая от практиката /case studies/. 

- Формулиране на факторите за нарушаване на комуникацията и създаване на 

проблемните зони в комуникацията на ГД „ Гранична полиция” с вътрешните и 

външните й публики. 

- Предложения за промяна в комуникационната практика на ГД ”Гранична 

полиция” за успешното й позициониране с положителен имидж в публичното 

пространство с помощта на пъблик рилейшънс.  

Методите използвани в изследването са: 

- Анализ на теоретичната литература в сферата на комуникацията, социологията, 

социалната психология, връзките с обществеността и медиазнанието. 

- Контект – анализ за 275 публикации в българската преса и онлайн източници. 

- Сравнителен анализ на данни от годишни отчети на  ГД „Гранична полиция” и 

съобщения от сайта на Пресцентъра на МВР, както и публикации в печата за 

дейността й по приоритетните линии на работа и вероятните рискова. 

- Анализ на 3 случая от практиката /case studies/ на ГД „Гранична полиция: на 

МВР И РДВР – Бургас. 

Използваните източници в дисертацията са: 

- Документи от архива на МВР, свързани с дейността на ГД „Гранична 

полиция” на МВР. 

- Отчети за дейността на ГД „ Гранична полиция” за периода за периода 2009 

– 2011г. 

- Теоретична литература по проблеми от областта на комуникацията, 

социологията, социалната психология. 

- Анализ на публикации в избрани класически медии / в – к „24 часа” и в – к 

„Черноморски фар” /и интернет източник/ уебсайта на Пресцентъра на МВР/. 

           В първа глава на дисертацията, озаглавена „Измерения на социалния 

комуникационен процес при криза на доверие”, се разглежда комуникацията като 

обществено явление, неделимо от човешката дейност и социализацията на индивида, 

нейната същност и специфика, видове, модели: комуникацията в ситуация при криза – 

кризи, видове кризи и кризисни ситуации. Специално внимание е отделено на теории за 

обществено доверие и типове доверие. 

Във втора глава – „Функции, структура, комуникационни проблеми на ГД 

„Гранична полиция” на МВР” е анализирано изпълнението на поставените нови 

критерии към ГД „ Гранична полиция” на МВР за приема ни в Шенген по отношение 



на нейното техническо оборудване, професионалната подготовка на служителите и 

стила на управление, гарантиращи сигурност при свободното придвижване на 

гражданите от ЕС и трети страни, солидарност при превенцията на миграционните 

процеси и трансграничната престъпност, действията по време на криза, отношенията 

й с вътрешните и външните целеви публики. 

Трета глава: „Сравнителен анализ на медийни публикации в пресата за 

дейността на граничните полицаи”, обобщава приложението на методите на 

изследване , контент- анализ на медийни публикации, анализ на документи и анализ 

на случаи от практиката.  

В труда е защитена изследователската теза, че с помощта на технологиите и 

техниките на пъблик рилейшънс може да бъдат подобрени комуникативната дейност 

на ГД „Гранична полиция” на МВР и нейният имидж пред обществеността, е 

доказана.  

 Въз основа на направения анализ в изследването към комуникативната дейност 

за подобряване на корпоративния имидж на ГД „Гранична полиция” на МВР  са 

направени следните препоръки: 

- Публикациите за ГД „Гранична полиция’ на МВР са  малко като количество, 

но въпреки това положителни за дейността й. Необходимо е да се увеличи 

броят на публикациите, посветени на организацията, чрез активизиране на 

дейността на PR специалистите в състава на ГД ”Гранична полиция” и на 

Пресцентъра на МВР. 

- Имиджа на МВР в голяма степен произтича от този на министър Цветан 

Цветанов. Дейността на освовните структури в МВР, и на ГД „ Гранична 

полиция”, остава в сянката на известността на лидера. Публичната оценка за 

министъра рефлектира и върху цялата структура на МВР. За преодоляване на 

това е необходима  по – голяма активност от страна на ръководството на ГД 

„Гранична полиция” на МВР, като за целта бъдат излъчени определени 

служители,  PR специалисти, които да комуникират и  представят в 

публичното пространство свършеното в организацията и нейните бъдещи 

планове.  

- Слабостите във вътрешната комуникация на ГД „ Гранична полиция” следва 

да се отстранят чрез помощта на PR специалисти чрез обучителни семинари 

по комуникационни умения и работа с представители на медиите. 

- Недостатъците във вътрешната комуникация на ГД „ Гранична полиция” 

могат да бъдат преодолени чрез обучение на ресорните журналисти от 

съответните медии, от PR специалисти конкретно в спецификата на дейност 

на организацията. 

- За подпомагане приема на Република България в Шенген е необходимо да се 

обучат експерти – наши и чужди, които да комуникират по проблемите на 

Шенген с широката общественост. 

 

  Като  заключение смятам,че дисертационният труд може да се развие като  по – 

нататъшно разработване на темата, при което задълбочено да се изследват 

конкретни практики и разработи модел за изграждане и развиване на 

положителен  публичен  имидж не само на ГД „Гранична полиция”, а и на МВР 

с помощта на щатни PR специалисти, назначени в  главните дирекции на 

Министерството. 

 

Предвид изложеното , давам положителна оценка на труда и излизам със 

становище, че дисертационния труд съдържа необходимите научни и 



научноприложни резултати, както и че, докторантът притежава 

необходимите теоретични знания по съответната специалност и 

способностти за самостоятелно изследване, поради което  предлагам на 

научното жури да присъди образователната и научна степен „доктор” на 

Гергана Христова Владкова. 

 

 

 

            София       Член на научното  жури: 

        12.12.2012г.     доц.д.ик.н. Николай Николов 

 


