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Дисертационният труд е обсъден и насочен за публична защита на заседание на 

катедрата на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността“ на Факултета по 

журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент 

Охридски“, състояло се на 24 октомври 2012 г. 

 

 

Дисертационният труд „Комуникация при криза на доверие. Публичният образ 

на Главна дирекция „Гранична полиция” на МВР в българската преса “ обхваща 267 

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 2009 г.-2011 г.за 

периода 2009-2011 г., разделени в две таблици на 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-

2011годинa. Приложени са също така Техническо оборудване и комуникационно 

осъвременяване на дейността на Главна дирекция „Гранична полиция” на МВР преди и 

след приемането на България в EС, Стратегия за оптимизиране на корпоративното 

управление в Гранична полиция , както и три интервюта на журналиста Стефан Ташев 

от ежедневника “24“ часа” с директора на Гранична полиция старши комисар Захарин 

Пенов. Библиографията включва 22 документа от нормативната база на МВР, 52 

заглавия на български, 4 на руски език и 12 на английски език, както и 15 интернет 

източника.  

 

 

Ключови думи: криза на доверие, Гранична полиция, обществено 

доверие,корпоративен имидж, пъблик рилейшънс 

 

Kaywords:, crisis of confidence,, Border Police, public trust, corporate image, PR. 

 

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 12.02.2013 г. от 16,00 ч. в 

зала 29, ул. „Московска” 49, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. 

Климент Охридски“.  
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Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в стая 11 на 

Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ.  

Заглавието на дисертационния труд „Комуникация при криза на доверие. 

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

преса” подсказва, че ще бъде разгледана една актуална тема, превърнала се в обект на 

критики в публичното ни пространство във времето на криза, засягаща всички сфери на 

обществения живот. С приемането на Р. България в ЕС и премахването на границите в 

страните от Евросъюза, отпадането на комуникативните ограничения направи 

възможен обмена на данни и информация със светкавична бързина. Темпото на 

развитие на социалните процеси и съпътстващите ги трансформации повишиха 

изискванията към организациите и начините на комуникирането им с вътрешните и 

външните публики. В резултат на това в Главна дирекция „Гранична полиция” на МВР 

започват да се извършват промени не само по отношение на материално-техническото 

осигуряване, но и в стила на управлението на информацията, които са от особена 

важност за развитието на институцията, за позиционирането на образа й не само пред 

обществеността, но и на европейската сцена. Огромният запас от класифицирана и явна 

информация изисква от служителите на Гранична полиция да си служат с 

информационните източници с нова комуникационна култура, с повече отговорност, 

инициативност и мотивация, основана на доверие, честност и прозрачност. А 

управлението на комуникацията в Главна дирекция „Гранична полиция” на МВР 

трябва да бъде изградено върху доверие, за постигане на корпоративен подход при 

вземане на управленски решения и реализацията на полицейската дейност, 

ориентирана в услуга и полза на обществото.  

Актуалността на избраната тема „Комуникация при криза на доверие. 

Публичният образ на Главна дирекция „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, която е 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 Гранична полиция и 

целевите й – вътрешни и външни публики и налага необходимостта от подобряване на 

комуникационната дейност на институцията в условията на криза на доверие в процеса 

на подготовка за приемането на страната ни в Шенгенгенското пространство. 

Изследването обхваща подготвителния период за влизането на Република 

България в Шенген от 2009 до 2011 година включително. Избрахме този период заради 

предизвикателството към Главна дирекция „Гранична полиция” на МВР, предполагащо 

преориентация в действията й, които да гарантират сигурността и защитата на личните 

и държавните интереси.  

Дисертационният труд се стреми на базата на теоретически постановки и модели 

от областта на комуникацията, PR и социалната психология да анализира този етап от 
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дейността на Главна дирекция „Гранична полиция” на МВР като го направи обект на 

изследване на нашата комуникационна наука. 

Трудът е резултат от един интердисциплинарен подход, при който се прилагат 

различни методи, стремейки се да бъдат приложени теории за общественото доверие в 

комуникация при криза на доверие - една неизследвана досега тематика за „ Гранична 

полиция” на МВР.  

В избраната тема съсредоточаваме вниманието си върху очертаване на 

съществуващите проблемни зони и фактори, влияещи върху позиционирането на 

положителен корпоративния имидж на Гранична полиция в ситуацията на комуникация 

при криза на доверие. Акцентирането върху PR е направено с цел да бъдат преодолени 

съществуващите проблеми с вътрешните и външните публики на Гранична полиция, 

тъй като ред социологически изследвания отчитат, че Министерството на вътрешните 

работи, чиято структура е Гранична полиция, е сред институтите с най-ниски стойности 

на обществено доверие/ http://www.grama.bg /. 

Темата на дисертацията е продължение на предходна авторова разработка в 

магистърска теза на тема „Образът на полицейския служител в публичното 

пространство. Магистърската теза е конкретизирана в проследяването на публичния 

медиен имидж на полицейския служител на МВР, който е негативен не само поради 

икономически и политически обстоятелства, но най-вече поради многото слабости, 

показани вътре в системата на МВР, като се предлага отстраняването на повечето от 

тях чрез професионален подход към публичната комуникация с помощта на PR. 

 Практическото приложение на дисертацията би могло да бъде реализирано, ако от 

страна на ръководството на МВР, по-конкретно в дейността на структурите на МВР 

 /Гранична полиция/, се осъществи промяна в комуникационните практики с 

целевите публики.  

Целта на труда е да бъде направен анализ на проявите на кризата на доверие и 

да се очертаят проблемните зони на Гранична полиция за работа в комуникацията с 

вътрешните и външните публики по позициониране и изграждане на положителен 

публичен образ на институцията в българската преса.  

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

Обект на изследването в дисертационния труд е комуникационната дейност на 

главна дирекция „Гранична полиция” на МВР, опосредена от масмедиите. 

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

рилейшънс може да бъдат подобрени комуникативната дейност на Главна дирекция 

„Гранична полиция” на МВР и нейният имидж пред обществеността. 

За реализиране на изследването си поставяме следните основни задачи:  

http://www.grama.bg/
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 Анализ на комуникационната дейност на Глава дирекция „Гранична 

полиция” на МВР с нейните вътрешни и външни публики в ситуация на 

криза на доверие; 

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

две български медии;  

 Сравнителен анализ на данни от отчетите на Гранична полиция с 

публикации в печата и онлайн съобщения от Пресцентъра на МВР ; 

 Анализиране на 3 случая от практиката /case studies/; 

 Формулиране на факторите за нарушаване на комуникацията и създаване 

на проблемните зони в комуникацията на Гранична полиция с 

вътрешните и външните й публики; 

 Предложения за промяна в комуникационната практика на Гранична 

полиция за успешното й позициониране с положителен имидж в 

публичното пространство с помощта на пъблик рилейшънс. 

Тъй като темата за имиджа на МВР е многоаспектна, приемаме следните 

ограничения:  

1. Слагаме акцент само върху дейността на Главна дирекция „Гранична полиция” на 

МВР. 

2. Избираме като приоритетни дейностите на Гранична полиция /ГДГП/, свързани с 

нелегалната /незаконната / миграция, трафика на хора, контрабандата. Корупцията не е 

приоритетна дейност на Гранична полиция, но предприетите мерки на ръководството 

на институцията по превенция на явлението са важни за позиционирането на нейния 

успешен имидж в публичността.  

3. Публикациите по отношение дейността на граничните полицаи в медиите са по-

малко на брой в сравнение с публикациите за дейността на други главни дирекции към 

Министерството на вътрешните работи като „Криминална полиция”, „Борба с 

организираната престъпност”, „Охранителна полиция”, „Пожарна безопасност и защита 

на населението”. Понастоящем фокусът на изследването е насочен към дейността на 

граничните полицейски служители във връзка с приемането на Република България в 

Шенген. Работата на Гранична полиция е от особена важност, тъй като тя е тази 

отговорна структура на МВР, която осигурява надеждната охрана на държавните 

граници и следи за контрола и наблюдението по преминаването на хора, стоки, 

моторни превозни средства /МПС/, плавателни съдове през и на територията на 

Република България като външна граница на ЕС. В пресата преди всичко се анализират 

определени аспекти от кохезията с европейски структури и институции, работата на 

самото Министерство и готовността на страната ни да стане член на Шенген. Тази 

проблематика е повече логистична – техника, оборудване, подготовка на кадри, и през 
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нея не може да бъде проследена изцяло кризата на недоверие към Главна дирекция „ 

Гранична полиция” на МВР. 

4. Външните публики на Гранична полиция са : висшестоящите организации и 

ведомства, международните партньори, нарушителите на границата, неправителствени 

организации, широката общественост. Но между тях предмет на анализ са 

международните партньори и нарушителите на границата. 

5. Ще направим контент-анализа на 275 публикации в пресата, по-конкретно във 

вестник „24 часа” от централния български печат и вестник „Черноморски фар” от 

регионалния печат. 

6. Когато използваме термина „полицейски служител”, ние не ограничаваме 

тълкуването му единствено до граничен полицейски служител, който посочва 

спецификата на дейността му според длъжностната характеристика на държавен 

служител на МВР. Това също така означава, че неговото поведение и постъпки на 

държавен служител не изключват участието му на граничен полицай в публични изяви 

на Федералния съюз на българските полицаи / СФСМВР /, в мирни протести, бдения 

или други обществени прояви. 

Методите, използвани в настоящия труд, са: 

 Анализ на теоретична литература в сферата на комуникацията, социологията, 

социалната психология, връзките с обществеността и медиазнанието;  

 Контент-анализ за 275 публикации в българската преса и онлайн източници;  

  Сравнителен анализ на данни от годишни отчети на Гранична полиция и 

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

дейността й по приоритетните линии на работа и вероятните рискове;  

 Анализ на 3 случая от практиката /case studies / на Главна дирекция 

„Гранична полиция” на МВР и РДВР-Бургас. 

Използваните източници в дисертацията са:  

- документи от архива на МВР, свързани с дейността на Главна дирекция „Гранична 

полиция” на МВР ;  

- отчети за дейността на Гранична полиция за периода 2009 г. - 2011 г.;  

- 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/ . 
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Дисертацията насочва към бъдещо по-нататъшно разработване на темата, при 

което задълбочено да се изследват конкретни практики в областта на сигурността за 

функциониране и поддържане на положителен корпоративен имидж не само на Главна 

дирекция „Гранична полиция” , а и на МВР с помощта на щатни PR специалисти, 

назначени в дирекциите на Министерството. 

В ПЪРВАТА ГЛАВА на дисертацията, озаглавена „Измерения на социалния 

комуникационен процес при криза на доверие”, се разглеждат 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.  

1.1. Комуникацията: видове и модели 

Анализираме понятието “комуникация” с различните му смислови контексти, 

визиращи самия процес според позицията на известните теоретици Роланд Буркарт, 

Айви Лий, Джеймс Грунинг и Тод Хънт със съвременното разбиране на термина и 

типовете комуникация от гледна точка на интеракционния аспект на Тодор Петев, 

Здравко Райков, Георгий Почепцов. Целта е да опишем процеса на комуникация като 

част от един масовокомуникационен процес, характерен за модерните интерактивни 

общества, повлиян от социалните институционални промени. Даваме определение на 

различните типове комуникация и крайната цел на комуникативния акт , насочена към 

хармонизиране на отношенията между двете страни, отчитайки корелативните 

стойности на интерпретация на различните външни и вътрешни фактори на социалната 

среда .  

Разглеждаме четирите модела на PR , свързани с отделни периоди от развитието 

на връзки с обществеността. Избираме за примерен работен комуникационен модел 

на доверие двустранния симетричен модел на комуникация на Джеймс Грунинг и 

Тод Хънт, като в зависимост от кризисната ситуация четирите модела на 

комуникацията могат да бъдат реализирани в различна комбинация. В разглежданата 

проблематика слагаме акцент върху двустранния симетричен модел поради следните 

причини: 

►Той не е просто едностранно разпространение на информационните съобщения, а 

комуникативен процес с извличане на ползи и взаимна изгода от създалата се кризисна 

ситуация за засегнатата организация и заинтересованите й целеви публики. 

►При него участниците в комуникационния акт са равнопоставени и се стремят към 

взаимна симетрия, т.е. към баланс в интересите на организацията и нейните целеви 

публики. 

►Използвайки модела, ние получаваме двустранен резултат и оценка за постигнатото 

между организацията и нейните целеви публики, с крайна цел - консенсус и 
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полагане на взаимни усилия за справяне с възникналата кризисна ситуация, а също и за 

намирането на начини за рационалното й разрешение.  

►Важността на обратната връзка в двустранния симетричен модел е от особено 

значение при ситуацията криза на доверие, тъй като поддържането на постоянен 

контакт предполага възможността да бъде скъсена дистанцията между комуникатора и 

реципиента не само физически, но и психологически в условията за прозрачност на 

отношенията. Прозрачността е същностно условие за одобрението на това, което прави 

организацията, а одобрението е път към доверието между организацията и целевите й 

публики. 

 Чрез използването на двустранния симетричен комуникационен модел при 

ситуация криза на доверие може да бъде проследена и изследвана динамиката на 

отделните елементи в комуникационния процес на базата на функцията на 

въздействието на масмедиите върху целевите публики в комуникационния акт.  

1.2. Феноменът на въздействието в комуникационния процес–масмедиите 

Разглеждаме концепцията на немската изследователка Елизабет Ноел-Нойман, 

според която средствата за масова комуникация могат да манипулират общественото 

мнение. Явлението се разглежда като форма на социален контрол на общественото 

мнение, особено при кризи, най-вече при институти, какъвто е субектът на нашето 

изследване Главна дирекция „Гранична полиция” на МВР. Постоянният контрол над 

полицейския служител за това, как да се държи, какво да говори и с каква цел, страхът 

от колегиална изолация и неодобрение на висшестоящите винаги са достатъчно 

основателна причина различните мнения на индивидите от полицейската общност да се 

обезличават без право на гласност. Последиците са проявите на социален 

конформизъм. Такива служители с мнения, различни от тези на болшинството 

служители, поради явен сблъсък и конфронтация с колеги и висшестоящи са принудени 

мълчаливо да приемат общото мнение на полицейската общност. Смятаме, че 

индивидуалните мнения на отделните полицейски служители, тяхното неотчитане от 

страна на ръководство са индикатор, че във вътрешната комуникация липсва 

механизмът на съвместните регулярни разговори и обсъждания по наболели проблеми 

на организационната политика вътре в МВР „Гранична полиция”, които са вид оценка и 

атестация на полицейските служители. По наше мнение в институцията съществува 

конформизъм, но не като пряко въздействие на медиите върху психиката на 

полицейските служители, а като концепция, характерна за кризата. Конформизмът 

произлиза най-вече от затвореността на полицейската общност, в която има наложени 

строги правила и ограничения по отношение на социалните изяви и контакти, а също 

така и контрол и наблюдение по отношение на боравенето с наличната информационна 

база, както и върху движението на документите с класифицирана и служебна 

информация.  

http://media-bg.blogspot.com/2009/02/blog-post.html
http://media-bg.blogspot.com/2009/02/blog-post.html
http://media-bg.blogspot.com/2009/02/blog-post.html
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Ограниченията предпоставят изкуствено наложената ситуация на конформизъм 

на общото мнение и се базират на спънките при комуникация от бюрократизма. Какво 

имаме пред вид под ограничения? Това са актуалните към момента документи: Законът 

за МВР и Правилникът за неговото прилагане, наредбите, нормативните актове, 

заповедите, които отчасти забавят обратната връзка на информация и нейното 

своевременно отчитане и обработване, което в известен смисъл може да поражда 

кризисна ситуация. Това създава предпоставка за ненавременно отчитане на 

постъпилата информация, което налага нови изисквания и актуални промени. Според 

нас „конформността” се обяснява най-вече с груповия поведенчески механизъм на 

масовото поведение, а тъй като общественият живот е твърде сложен и многообразен, 

във всеки етап на своето социално развитие индивидите са принудени при вземане на 

решение да ползват готови образци на поведение.  

В подглавата още представяме изказаните мнения на авторите на хипотезата за „ 

Agenda-setting ” Маккоумс и Шоу и на Герхард Малецке за класификация за 

възможните сфери на въздействие на медиите. 

1.3. Комуникация при криза  

Анализирани са основната специфика на кризата – управление, типовете кризи, 

най-често срещаните грешки по време на криза; най-съществените стъпки за тяхното 

преодоляване; използването на ефективна комуникация в ситуация криза на доверие с 

обратна връзка. Сред множество определения за кризата най-подходящо за 

разглежданите в изследването кризисни ситуации, при които се поражда криза на 

доверие, е даденото от Стърн от Стокхолмския университет: „Кризата е ситуация, 

определена от изменението на външни или вътрешни фактори на средата и се 

идентифицира от три характерни черти: заплаха за основни ценности на обществото, 

крайно ограничено време за разрешаване на ситуацията, високо ниво на 

неопределеност” /Stern, 1999: 5/.  

Изборът ни е продиктуван от факта, че много често в полицейската практика 

служителите на МВР / Гранична полиция / работят в рискови ситуации, които изискват 

правилна преценка на случващото се и етично отношение в подхода към разрешаването 

на случая при остър дефицит на време. Считаме, че кризисната ситуация като термин 

най-точно описва анализираните в нашето изследване ситуации , тъй като в същността 

си дейността на граничните служители е рискова и се характеризира с несигурност, 

неопределеност и неустойчивост по отношение изпълнението на оперативните планове 

за действие.  

Избираме термина кризисна ситуация, тъй като според нас той най-точно 

описва анализираните в нашето изследване ситуации , които в същността си са рискови 

и се характеризират с несигурност, неопределеност и неустойчивост при изпълнението 

на оперативните планове за действие. Разбира се, не пренебрегваме и другата страна 

/в света/ на ситуациите - тази на благоприятните възможности, която винаги 

съществува и може да бъде използвана в положителния й обществен ефект адекватно и 
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своевременно от публичните комуникатори. Подчертаваме изрично стимулиращия 

характер на ситуацията, нейната оригиналност и евристичност. Независимо от 

определянето на ситуациите, за да бъде разкрита тяхната фактическа част, е важно да 

бъдат установени както интересите на страните, така и значимите за тях факти по време 

на взаимодействие, при пълна информация един за друг. Дефинирането на това 

взаимодействие при всяка една ситуация е от особена важност за по-нататъшните 

действия при комуникация в ситуация на криза на доверие. По-нататък прецизираме 

термините „кризисна комуникация” , „кризисен мениджмънт”, „кризисна ситуация” , 

„риск” и „ рискова комуникация”, като акцентираме върху необходимостта от 

навременната намеса на PR специалистите за овладяването на кризи и запазването на 

общественото доверие . 

1.3.1. Пъблик рилейшънс при управление на кризисни ситуации  

  Отчитаме предимствата на науката пъблик рилейшънс, която предлага 

идентифициране на кризисната ситуация, назоваването й, използване на структурирани 

принципи за организиране на екип по кризисни комуникации, изготвянето на 

антикризисни програми за предотвратяването и минимизирането на загубата на 

човешкия ресурс. Разглеждаме трите аспекта на кризата и ролята на PR в нея според 

Антъни Дейвис /Дейвис ,2003 : 86-87 /. 

 За същността на пъблик рилейшънс приемаме даденото от Здравко Райков 

определение, че „ PR са дистинктивна управленска функция, която помага да се 

установят и поддържат взаимни връзки, разбиране, приемане и сътрудничество между 

организацията и нейните публики; включва управлението на проблемите или 

въпросите; съдейства на ръководството да се информира и реагира на общественото 

мнение; дефинира и акцентира отговорността на ръководството да служи на публичния 

интерес; помага да върви в крак с времето и ефективно да използва промените, 

служейки като система за ранно предупреждение и подкрепя изпреварилите времето си 

тенденции; ползва изследвания и добри и етични комуникационни техники като свои 

инструменти ” /Райков, 1999 : 67/.  

 В подкрепа на избора ни разглеждаме модела на Роланд Буркарт за консенсусно 

ориентирания пъблик рилейшънс, който допълва теоретичното осмисляне на пъблик 

рилейшънс и предлага още един подход по отношение на взаимодействието между PR 

специалистите и целевите им публики на базата на диалога / Цит. по Златева, 2008: 91/. 

 Очертаваме конфликтни зони между медиите и организацията в кризисна 

ситуация. За кризисната комуникация характерни елементи са не само дефицитът на 

време и информация, но и загубата на доверие към източника на информация, водещи 

до неразбирателство и сложно постигане на консенсус в диалога.  
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 1.2. Ролята на общественото доверие за преодоляване на кризи  

 Подчертаваме доверието като релевантно по-скоро на бъдещето, отколкото на 

миналото и правим паралел между предишните форми на доверие и актуалните към 

момента. В миналото формите на проявление са били свързани по-скоро с традициите, 

морала, докато сегашните са много по-радикално променени, непредсказуеми и 

рискови от тези на нашите предци и това неминуемо води до по-високо ниво на 

недоверие или доверие между отделните индивиди. В съвременния свят проявленията 

на формите на недоверие - корупцията, трафикът на хора, незаконната миграция, 

контрабандата, тероризмът и други видове престъпления, са част от случващото се в 

демократичното съвременно общество и те застрашават най-вече нашата сигурност и 

свободи.  

1.2.1. Доверието - основен компонент в борбата с кризата  

В този контекст насочваме изследването към модела на отворената система при 

PR /Кътлип, Сентър, Бруум /2007: 211-213/, за да очертаем обществото като социална 

система с множество подсистеми. 

Даваме определения за обществено доверие в епохата на глобализацията на 

Георг Зимел, Антъни Гидънс; открояваме разликите между миналото и настоящето във 

формите на проявление на обществено доверие в новата глобализирана епоха; 

определяме компонентите на доверието и неговите характеристики и функции.  

Разглеждаме функционалната теория за доверието на Барбара Мистал, описваща 

го от гледна точка на неговите функции, въздействие и принос за обществото. Тя 

посочва три общи функции на доверието: прави нещата предсказуеми, сплотява ни, 

помага ни да работим заедно /Цит. по О’Хара, 2004: 72 -73/.  Предложеният теоретичен 

модел от Барбара Мистал е ценен за настоящето изследване, тъй като той обединява и 

предлага компоненти, които интересуват PR специалиста като: стремеж към създаване 

на репутация, където можем да включим и имидж; легитимност, търпимост и 

солидарност, важни както за функционирането и баланса между отделни социални 

системи, така и като ключови фактори, които създават и поддържат доверието. Правим 

заключение, че се нуждаем от нова парадигма на доверието, съобразена с новата 

глобализирана епоха.  

1.2.2. Теорията на Гюнтер Бентеле за общественото доверие    

Обстойно се спираме на  теорията за обществено доверие на Гюнтер Бентеле. 

Той разграничава четири типа доверие : 

 Междуличностно /базисно доверие /; 

– Обществено доверие, което бива :  

– Доверие в личности; 
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– Доверие в институции; 

– Доверие в системата /Бентеле, 2000: 23-24 /.  

 Формите на общественото доверие се градят на основата на опита на индивидите 

в процеса на междуличностното доверие. Разминаванията в комуникациите при 

изграждане на общественото доверие във вярата и неверието в конкретната реалност 

можем да съотнесем с контраста в характера на промяната при отчитане качеството на 

общественото мнение. Промените в социалните подсистеми налагат промени в 

цялостната система на обществото, което води до отчитане на различни 

стойностни характеристики на компонента доверие, а те променят и природата на 

общественото мнение.  

1.2.3. Обществено мнение и обществено доверие 

Предлагаме работното сравнение между обществено доверие и обществено 

мнение, което е необходимо при изследване имиджа на Главна дирекция „Гранична 

полиция” на МВР, за да открием допирните точки между двете понятия : 

1. Още в самите определения на термините се изразява вътрешен мотив и вярата 

в някого или в нещо, изразени чрез външно поведение. В тълковния речник 

определението за доверие гласи: „ Вяра в добрите намерения на някого, в неговото 

благоразположение, в неговата порядъчност, съзнателност, професионализъм. Имам 

доверие в него. Проявявам доверие. Вот на доверие” /http://rechnik.info/. В 

социологическия речник определението за обществено мнение е: „Социален и 

политически термин, с който е прието да се обозначава съвкупното вярване или 

мнението на обществото по даден въпрос”. Или и общественото мнение, и 

общественото доверие са основават на вярата. 

2. Функциите, характеристиките и различните форми на проявления на 

общественото доверие и общественото мнение се изявяват в процеса на 

комуникацията и са свързани с идеята за публичността. Семантиката на самите 

термини „public trust” и „public opinion” сочи, че те носят значението на несигурност, на 

нещо, което трябва да се доказва при посредничеството на публичността. Независимо 

от това, дали общественото мнение е формирано на базата на индивидуални, 

колективни или масови мнения, също както общественото доверие то е неизменна част 

от мислите, действията и мненията на целевите публики в сферата на публичността, 

между държавата и обществото. 

 3. И общественото мнение, и общественото доверие не подлежат на пряк 

социален контрол, но те са вид индиректен социален контрол, при който съвсем 

съзнателно и целенасочено се работи за освобождаването от готовите образци и 

представи, фино и тънко преплетени от стереотипи, предразсъдъци и предубеждения за 

постигане на публичното уважение и доверие. 

http://click.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=http%3a%2f%2frechnik.info%2f%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B5&ru=http%3a%2f%2frechnik.info%2f%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B5&ld=20120605&ap=1&app=1&c=facemoods.v2.11.bwr&s=facemoodsv2&coi=239137&cop=main-title&euip=92.247.239.180&npp=1&p=0&pp=0&pvaid=5771acdbca7b4b7badc9997b36b4f786&ep=1&mid=9&hash=B952C52E99440691523659CA01A28C45
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 4. И общественото мнение, и общественото доверие са инструменти за 

насочване на поведението на управляващите и поведението им под отговорност. В този 

смисъл можем да смятаме, че в основата си те са вид власт, сключена на базата на 

колективен договор между всички участници в обществото със задължителна клауза, 

която изисква от тях спазването на определени норми на поведение.  

 5. Формирането на общественото мнение и общественото доверие е процес, 

който се поддава на управление. Общественото мнение е краткотрайно, а общественото 

доверие изисква по-дългосрочен план, който се планира в стратегиите и по-конкретно в 

стратегическите задачи за изпълнение посредством PR техники. Но поради това, че 

мненията на целевите публики пораждат различни и противоположни интереси, 

приемаме, че процесът на управление „може да се постави на обективна основа и да се 

трансформира в манипулиране на съзнанието на широките слоеве от населението с 

оглед убеждаването им, че защитаваното от една или друга от господстващите 

групировки мнение отговаря на техните интереси” / Чакалов, 1988:42/. 

6. За общественото мнение в контекста на нашето изследване възприемаме 

предлаганото от Юрген Хабермас измежду много други значения за мнение („opinion”) 

в смисъла на репутацията („reputation”) - „уважението, онова, което представляваме в 

мнението на другите целеви публики” / Хабермас, 1995 : 163/. Юрген Хабермас 

подкрепя това си твърдение и предлага за пример различни нюанси на мнение от 

творчеството на Шекспир /„Отело”, „Юлий Цезар” , „Хенри ІV”, „Троил и Кресида”/. 

Чрез тях Хабермас има предвид две основни значения на общественото мнение – това 

на голямата репутация, близка до славата на джентълмена, през търговската 

благосклонност, на която разчитаме един на друг , и се стигне до съмнителния и 

непостоянен блясък на чисто външната стойност, общественото мнение, което стои над 

всички нас. Хабермас, чрез творбите на Шекспир, откроява това противопоставяне в 

мненията. /Хабермас, 1995: 163-164/. Бихме добавили, че репутацията в актуалния си 

смисъл на тълкуване е публичната оценка и приемането на дадена организация на 

базата на нейното социално поведение, изразено чрез действия. Чрез тях целевите 

публики приемат или отхвърлят външния образ на истината, уважението и доверието 

чрез мнението на другите. Общественото доверие е един от основните компоненти 

за изграждане на репутацията и имиджа, а общественото мнение е неговият 

оценъчен коректив.  

 7. Общественото мнение и общественото доверие са оценка за действията и 

поведението на личности и институции, изградена според мястото на събитието, 

придобита в резултат на индивидуални или групови представи, реакции и действия. 

8. И общественото мнение, и общественото доверие имат нужда от 

публичност, за да се засвидетелстват обществената позиция и правото на свободен 

избор да изразиш позиция или да предпочетеш някого. 

9. Общественото мнение и общественото доверие са неуловимото качество на 

дадена обществена група, колектив, организация. Те са израз на рефлексията, чрез 
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която обществеността изразява мнение или се доверява в контекста на социалната 

реалност, пречупена през призмата на индивидуалността, обществените ценности и 

морала. 

10. Общественото мнение и общественото доверие са двигатели и регулатори 

на човешките промени в мислите и поведението на хората. Те спомагат за 

разрешаване на спорове, комуникационни кризи, неутрализират отрицателни емоции в 

критични ситуации. И общественото мнение, и общественото доверие са базирани на 

идеята за общото благо, те доразвиват менталната устойчивост на индивида спрямо 

промените в социалната среда. 

11. В основата на формиране на обществено доверие и общественото мнение 

стоят натрупаният опит и знанията на хората, които използват мисловни схеми 

(ментални конструкции), за да могат по-лесно да си служат с предмети или да 

обясняват нещата, случващи се около тях. Тези мисловни конструкции влияят при 

обработката на информацията, определят различните типове поведение, нагласите и 

възприятията им, които влияят в една или друга степен върху ниските и високите 

стойности при измерване на общественото мнение и доверие.  

12. И общественото мнение, и общественото доверие са в тясна връзка с процеса 

на социализацията на личността в резултат на продължителното взаимодействие 

между човека и околната среда. Човекът възприема двояко заобикалящата го 

действителност: обективно, от непосредствената реална действителност, и субективно 

отразената, опосредена от масмедиите и влиянието на различни целеви групи. 

Постоянното взаимопроникване на обективната с опосредената действителност налага 

използването на различните социални роли, стереотипизирани чрез определени образци 

на поведение. Но изработените стереотипи за дадена социална роля могат да бъдат 

приети или неприети от дадена личност или общност. При неприемане се получава 

противоречие между личностното и колективното приемане, което води до различия в 

оценките на мненията и формите на проявление на недоверие, но въпреки това 

представлява фино изградена мозайка, в която всяка една част е поставена с конкретна 

цел и конкретно намерение. 

13. Високите стойности на обществено доверие предполагат също така високи 

стойности при сондажите на общественото мнение и обратно. Компонентите за 

отчитане на високи стойности при общественото доверие можем да приемем за 

съизмерими с тези на общественото доверие, защото в проучванията на общественото 

мнение доверието се свързва с промяната в характера и качеството на общественото 

мнение. 

Изброените допирни точки между общественото мнение и общественото 

доверие са авторски и заслужават внимание, особено когато една организация е в 

ситуация на криза на доверие и изпитва затруднения в комуникацията си с вътрешните 

и външните публики, а това влияе на нейната репутация и имидж за приемането й в 

публичното пространство. 
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1.2.4. Общественото доверие като обществен капитал (Франсис Фукуяма ) 

Робърт Пътнам и Франсис Фукуяма са главните фигури през 90–те години, 

които изразяват мнението, че е налице криза на доверие. Франсис Фукуяма е на мнение, 

че придобиването на обществения капитал изисква привикването към моралните норми 

на общността, към добродетели като лоялност, честност, надеждност, сътрудничество и 

чувство за отговорност към другите. Според модела на социалния капитал функцията 

на доверието се изразява в това, че то дава достатъчно социално „лепило”, което споява 

и спомага за създаването на благоприятни обществени взаимоотношения. 

Придобиването на обществения капитал не може да бъде осъществено от 

самостоятелно действащи индивиди, а от обществени групи, които са установили тези 

морални добродетели, преди да са установили помежду си доверие. Формирането и 

отстояването на обществените добродетели като важни обществени ценности 

съдействат за изграждане на общества с висока степен на доверие, с продукт от висок 

обществен човешки капитал, ефективно социализиран и мотивиран. Фукуяма също така 

посочва, че „най-ефективните организации се формират в общности с еднакви етични 

ценности. В тях са излишни подобни договори и законови уредби на отношенията, 

защото предварително установеният морален консенсус създава основа за взаимно 

доверие между членовете на общността ” / Фукуяма,1997: 42 /.  

1.3. Имидж и корпоративен имидж 

Осъществяваме на базата на авторовите мнения на известни чужди и наши 

специалисти като : Франк Джефкинс, Кенет Боулдинг, Роланд Буркарт, Георгий 

Почепцов, Милко Петров, Здравко Райков, Венцислав Бондиков за същността на 

понятието „имидж”, както и на това, какви са неговите характеристики, видовете 

имидж, факторите за неговото формиране, изграждане и позициониране в 

публичността. Проследяваме използването на термина „имидж”, който навлезе в 

сферите на различни дейности на различни институции и корпорации в социалния 

живот – политика, реклама, търговия, изкуство, журналистика, бизнес. Имиджът е 

образът на предмета или човека, селектиран на базата на впечатления, отговарящи на 

предварителната нагласа на индивида, на начина му да борави с представите, да ги 

съпреживява емоционално. В социалната практика ценността на имиджите и тяхната 

устойчивост обикновено се проверява чрез „филтъра” на стереотипа. Затова в подглава 

1.3.2. „Стереотипът и влиянието му върху процесите за формиране на имиджа” търсим 

логиката на тяхното въздействие в процеса на човешкото осъзнаване, тъй като всеки от 

нас възприема социалните или природни явления, отсявайки ги през „филтъра” на 

стереотипите. За да възприемем имиджа, си служим с готово изградените ментални 

конструкции, които в една или друга степен определят нашите форми на поведение на 

базата на формирани вече предразсъдъци или предубеждения за нещо или някого. 

Мисловните схеми пропускат или съхраняват трайно и устойчиво определени данни в 

матрицата на паметта.  
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Стереотипите и предразсъдъците не са чужди и на служителите в полицейските 

структури, които не са различни от останалите българи. Базирайки се на изнесени 

официални данни на Института „Отворено общество”, посочваме, че все още 

съществува неприемането на другостта чрез изградени стереотипи за имигрантската 

общност. Проблемът за неприемането на другостта в практиката на граничните 

полицаи се гради на стереотипи за имигрантската общност и много често води до 

комуникация в ситуация на криза на доверие, което не изключва формите на 

проявление на конформизъм, отчуждение, ксенофобия, расизъм. 

Очертаваме разликите между стереотип и имидж, изказвайки мнението, че всяка 

организация, която желае да позиционира успешен образ в публичното пространство, 

трябва да отчита влиянието на стереотипите. Смятаме, че пъблик рилейшънс е науката, 

която може да повлияе на модифицирането на стереотипите и тяхното трансформиране 

в положителна нагласа, отчитайки разликите между имидж и стереотип и начина им на 

повлияване върху целевите публики. 

1.3.3. Корпоративният имидж:характеристики и структури  

Разглеждането на понятието „корпоративен имидж” в наши дни е смислово 

натоварено с перцепцията на целевите публики за моралната ангажираност и 

етичността на организацията при вземане на решения.  Съществуват много определения 

за понятието „корпоративен имидж”, но ние се спираме на това, дадено от Франк 

Джефкинс, което гласи, че „корпоративният имидж е съвкупност от четири важни 

компонента за успешно и трайно изграждане и позициониране в публичното 

пространство на печеливш образ – репутация, идентичност, култура и 

индивидуалност”/ Jefkins, 1993:21-22/. 

Това определение на автора е най-близко до целта на нашето изследване, тъй 

като включва и обединява компоненти от теоретичния модел на доверието, 

интересуващи и отнасящи се до дейността на PR специалиста. Теоретично изясняваме 

четирите компонента и тяхното значение при изграждането и поддържането на 

положителен корпоративен имидж. Посочваме в какви направления трябва да бъде 

насочена дейността на PR специалистите при комуникация в ситуация криза на 

доверие, след което предлагаме обосновка за позициониране на успешен корпоративен 

имидж в ситуация комуникация при криза на доверие.  

За тази цел е необходимо професионалното осъществяване на PR технологията. 

Позиционирането на печеливш образ ще се основава на асоциациите, контраста, 

въздействие на подсъзнателно ниво в менталните конструкции на индивида (нагласи, 

поведенчески модели) върху определени целеви групи и най-вече чрез организирана 

медийна политика, която, според нас, е от първостепенно значение и съставна част от 

общата комуникационна стратегия на всяка организация при криза на доверие с цел 

възвръщане и печелене на позиции сред обществеността. Необходими са печеливша 

работна комуникационна стратегия, адекватно медийно присъствие и задоволяване на 

информационните потребности с правилен избор на медийни канали на базата на 
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постоянен мониторинг на вътрешните и външните въздействия в/извън организацията и 

организирана формална или неформална обратна връзка между комуникатора и 

реципиента. 

На базата на разглежданите теории, концепции и хипотези от областта на 

комуникацията, PR и социологията, можем да обобщим и осмислим научно проблема 

за взаимоотношенията на участниците в комуникативния акт в ситуацията криза на 

доверие като глобален проблем на 21 век.  

 Развитото модерно общество, в което живеем, е общество от 

високотехнологичен и комуникационен тип, а това налага тоталното 

осъзнаване на нуждата да мислим по-глобално по отношение на 

заплахите и рисковете и за справянето с тях ежедневно. 

 Сблъскваме се ежедневно с феномена „недоверие” - към близки, 

приятели, колеги, институции, лидери, партии, висши магистрати и т.н. 

Всеки ден се изправяме пред страховете си, налага ни се да разрешаваме 

различни рискови и кризисни ситуации, които предизвикват заплахи за 

сигурността и свободата на членовете на обществото. 

 За да сме готови да посрещаме кризите, не трябва да мислим само за 

изминалия ден, а винаги в перспектива, да се учим от допуснатите 

слабости и грешки, да ги анализираме, да осъзнаваме ясно, че всички 

компоненти в социалната система трябва да приемат доверието като 

основа за постигане на морален консенсус и разбирателство между 

отделните подсистеми, за справяне със ситуация на криза на доверие.  

 Спечелването на доверието ще бъде постигнато, само ако отстояваме 

съзнателно и принципно обществените добродетели и ценности, които са 

в основата на изграждането и формирането на общественото доверие чрез 

прозрачен и открит диалог между комуникатори и реципиенти.  

 Постигането на прозрачност и откритост в комуникативния акт ще 

разгърне възможността на участниците в комуникационния процес в 

ситуация „криза на доверие” да вземат правилни решения, да бъдат 

честни и лоялни в отношенията си, добросъвестни и мотивирани при 

изпълнение на задачите си, и най-вече да са социално ангажирани.  

 Общности, в които комуникацията се основава на доверие, създават 

условия за хуманен труд, постигане на ефективност и добри трудови 

резултати на служителите, добра фирмена култура и визия, положителен 

корпоративен и национален имидж и репутация. 

 Комуникацията е важна и тя не бива да бъде пренебрегвана от страна на 

нито една уважаваща себе си организация. Ако във вътрешната и 
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външната комуникация на организацията с целевите й публики отсъства 

доверието, то това е най-сигурното и основателно предупреждение за 

дестабилизация и несигурност, което неминуемо ще доведе до ситуацията 

„криза на доверие”. Запазването на традициите, статуквото на 

организацията, нейното развитие и постоянното й комуникационно 

усъвършенстване са ключове към положителното й позициониране в 

публичното пространство. 

Липсата на доверие обхваща почти всички протичащи процеси в обществото, а 

проблемът за доверието се превръща в проблем за съвместимостта между властта, 

институциите и обществото. В Р.България в резултат на увеличаване броя на 

безработните, мизерията и престъпността, гражданите губят доверие към способността 

на властта да им осигурява сигурност и спокойствие. Поради това необходимостта от 

полицейска закрила става все по-осезаема. Според Улрих Бек, автор на „Рисково 

общество” -една от най-значимите книги в областта на съвременната социална теория, 

„рисковият дискурс започва там, където доверието ни в нашата сигурност свършва и 

престава да бъде адекватно в момента на настъпване на потенциалната катастрофа” 

/Бек, 2001: 201/. Това е сигнал, че в системата е нарушена сигурността и това 

предвещава криза. Кризата никога не идва случайно и много често тя е продукт на 

натрупани нерешени проблеми.  

Комуникацията при криза на доверие изисква бързи и навременни действия за 

незабавно отстраняване на проблемите и вземане на правилни решения за справяне със 

ситуацията. В противен случай имиджът и репутацията на Главна дирекция „Гранична 

полиция” на МВР и представляващите институцията служители са застрашени да бъдат 

накърнени и уронени. Спечелването на доверието на целевите публики е ориентирът 

във всяка една комуникация, както и централна задача в сферата на връзките с 

обществеността. PR специалистите са наясно, че доверието е рожба на хората, които са 

както негови създатели, така и обект на последиците от взаимодействието и 

взаимовлиянието на едни или други йерархични звена във всяко държавно управление. 

Доверието отразява в себе си цялото многообразие от процеси, протичащи в 

обществото и между отделните хора. То е предпоставка за относително стабилно 

функциониране и развитие на всяка социална система, без което не може да се говори 

за каквато и да е устойчивост в общосоциален и конкретен план.  

Нарастващият проблем за изгубеното обществено доверие налага да бъдат 

изследвани причините и факторите, водещи комуникацията в Главна дирекция 

„Гранична полиция” на МВР до ситуация на криза на доверие, за да може институцията 

да функционира адекватно на постоянните социални промени, като утвърждава 

успешен положителен публичен образ чрез компетентна навременна намеса на PR 

специалисти в дейността на граничните полицейски структури. 
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ВЪВ ВТОРАТА ГЛАВА -„Функции, структура, комуникационни проблеми 

на Главна дирекция „Гранична полиция” на МВР”-  Анализираме изпълнението на 

поставените нови критерии към „Гранична полиция” на МВР за приема ни в Шенген по 

отношение на нейното техническо оборудване, професионална подготовка на 

служителите и стила на управление, гарантиращи сигурността 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.  

2.1. Развитие на Главна дирекция “Гранична полиция” на МВР след 1989 

година: структура, дейност и правомощия 

На базата на обстоен анализ на социално-икономическата и политическа 

обстановка в страната и на извършените предварителни проучвания в областта на 

граничното управление и опита на други водещи европейски страни, е разработен най-

значимият план за модернизирано управление на българската държавна граница. 

Приложен е моделът на институционално изграждане на ГДГП. Въведен е принципът 

„една граница – една структура за охрана”, който в структурното отношение 

означава за една граница да отговаря една регионална гранична структура. 

 Наред с положителните страни и стоящите предизвикателства и заплахи към 

Р.България, с премахването на граничния контрол на вътрешните граници пред 

Гранична полиция се поставят и по-високи очаквания към полицейските служители, 

включително и за повишаване на управленския процес, културата на комуникационно 

управление, техническото оборудване, обучението на състава за постигане на 

ефективност при изпълнение на задачите и отговорността при справяне с възникнали 

кризи и рискови ситуации. 

2.1.2. Специализирано обучение на състава – квалификация и подготовка за 

стандартите на ЕС и Шенген 

Новите изисквания подлагат на изпитание адаптивността на служителите от 

Гранична полиция към новите европейски и шенгенски изисквания. Професионалната 

подготовка на граничните полицаи е съобразена със законовите разпоредби и с 

изискванията на работодателя и международните партньори. Тя се провежда без 

откъсване от работа и в Академията на МВР и принадлежащи към нея центрове за 

специализация и професионална подготовка /ЦСПП/. Подготовката на полицейските 

служители е съобразена с европейския стандарт на обучение, включващ: 

 Кариерно развитие; 

 Специализация и професионално обучение; 

 Адаптация в прилагането на обучителните програми, съобразени с европейските 

изисквания; 
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 Адекватна оценка на знанията и уменията на обучаващите се; 

 Обучение по месторабота; 

 Чуждоезиково обучение; 

 Участие в семинари, форуми, международни операции и обучения и други. 

 На базата на извършения анализ изразяваме мнението, че при професионалното 

обучение на служителите от Главна дирекция „Гранична полиция” на МВР липсват 

специалисти по комуникация, които да обучават служители на Гранична полиция в 

комуникативни умения не само на чужд, но и на роден език. С помощта на 

подготвените за целта PR специалисти служителите на Главна дирекция „Гранична 

полиция” на МВР ще се научат да анализират, да информират и убеждават публиката в 

социалната значимост на институцията, която представляват за спечелването на 

общественото одобрение, а също и да изучават и преценяват адекватно създалата се 

кризисна ситуация за вземане на правилното решение.   

2.2 Подготовка за криза и кризисни ситуации на Главна дирекция „Гранична 

полиция” на МВР 

Дейността на ГДГП по време на криза е нормативно уредена с Инструкция за 

дейността на Министерството на вътрешните работи при извънредни ситуации - Рег. № 

1525/23.07.2007 година, която е елемент от дейността на МВР, свързана с 

предотвратяването и овладяването на ситуации с кризисен характер и преодоляването 

на последиците от такива. В ситуация на криза ГДГП разполага с предварително 

подготвени кризисни планове на базата на вероятните потенциални рискове и 

произтичащите от тях заплахи за сигурността на страната и външните граници на 

ЕС. Плановете съдържат алтернативни действия, ключови съобщения и възможни 

сценарии за проиграване в ситуация на криза.  

2.2.1. „Инструкции, планове, концепции, наредби, заповеди”  

Дейността на Гранична полиция по време на криза се организира и контролира от 

предварително сформиран екип, ситуиран в оперативен щаб за координация и 

комуникация в кризисна ситуация. Оперативният щаб се състои от специално обучени 

служители представители на всички стратегически отдели в ГДГП на брой не повече от 

10 души. Той е компактен и включва специалисти на структурните звена. Всеки член от 

кризисния щаб притежава експертно познание в своята област, като решенията се 

вземат съобразно законната процедура.  

Създават се оперативни групи за подпомагане работата на оперативните щабове, 

предвидени са техническото, човешкото и логистично осигуряване, вероятните рискове 

и загуби. При ситуация на криза се поддържа постоянно 24- часово дежурство, с 

локализирани ситуационни центрове, места с оборудвана комуникационна техника и 

създадена организация за непрекъснат обмен на информация и данни за изменение на 
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фактическата обстановка. В ГДГП е организирано и участие на служители в 

подготовката и провеждането на съвместна тренировка по използване на националните 

ресурси за противодействие на незаконната миграция, тероризма, предотвратяване на 

кризи при ядрена или радиационна авария. Всяка година се проиграва от полицейските 

служители критична ситуация на прием на чужденци на територията на страната, 

търсещи временна закрила и оказване на хуманитарна помощ.  

 В Главна дирекция „Гранична полиция” се прилагат европейските стандарти и 

се утвърждават най-добрите практики в областта на управлението на риска при 

гарантиране сигурността на държавната граница. От края на 2009 година се прилага 

моделът за управление на риска CIRAM - Common Integrated Risk Analysis Model, 

заимстван от издание, предоставено в помощ на Агенция „Фронтекс” и страните-

членки при подготовката на анализите. 

2.2.2. Рискови профили:идентификация на рисковете и заплахите 

Отчитайки, че основните причини за възникване на кризисни ситуации за ГДГП са 

свързани с естеството на дейността на организацията, нейните правомощия и основни 

задачи за изпълнение, се изготвят рискови профили и идентификация на рисковите 

профили. Целта е да се подобри качеството на граничните проверки, граничното 

наблюдение на граничните контролно - пропускателни пунктове /ГКПП/ в съответствие 

с кодекса на шенгенските граници и Шенгенския наръчник, за недопускане на 

незаконно преминаване на границата и пресичане на закононарушения в зоната за 

отговорност на ГДГП.  

За ГДГП съществуват следните рискове: оперативен риск; правен риск; риск от 

загуба на човешки ресурси; договорен риск; репутационен риск; финансов риск. 

 Оперативният риск е свързан с изпълнението на задачите по граничния 

контрол (гранични проверки и гранично наблюдение) на ДГ от 

териториалните структури и звената на ГДГП. 

 Под правен риск се разбира създаването на ситуация на риск поради 

недостатъчно хармонизиране на нашето и чуждото законодателство в 

резултат на постоянно променяща се нормативна база, регламентираща и 

въвеждаща допълнителни изисквания за организацията на работа по 

изпълнение дейностите на ГДГП от ЕС и Шенген. 

 Рискът за човешки ресурси в ГДГП се свърза с недостига и текучеството на 

персонал и незадоволителен административен капацитет на същия във 

връзка с изпълнението на поставените цели и задачи. Но по-редно е да бъде 

формулиран като риск от загуба на човешки ресурси в кризисни ситуации 

при изпълнение на професионалния дълг. 

 Договорният риск се свързва с изпълнението на национални и 

международни проекти, операции, дейности и др. в сферата на граничната 
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сигурност и граничния контрол по отношение на доставка и използване на 

технически средства, оборудване, екипировка и т.н.; 

 Репутационният риск е свързан с корупционна или друг вид престъпна 

дейност, извършвана от служителите на ГДГП. 

 Финансовият риск е свързан с липсата на отпуснат бюджет за финансово 

осигуряване НА изпълнението на поставените цели и задачи на ГДГП. 

 Рисковете, тяхната идентификация и вероятно произтичащите от това кризисни 

ситуации за Главна дирекция „Гранична полиция” на МВР произлизат от нейните 

правомощия, функции и задачи като национална специализирана охранителна и 

оперативно-издирвателна структура на МВР за граничен контрол и охрана на 

държавната граница.  

 2.3. „Превенция на нежелани проявления - корупция, незаконна миграция, 

трафик на хора, контрабанда”  

 Анализираме дейността на граничните полицаи и тяхната активност в борбата с 

приоритетните линии на превенционната им работа. 

2.3.1. Превенция на корупцията 

 Разглеждаме термина “корупция” като форма на проявление на недоверието, 

важна част от изследваната проблематика. Тя вреди на имиджа на организацията, руши 

социалната й политика и развитие. Разобличавайки последващите корупционни прояви 

и силата на парите, ясно очертаваме нуждата от промяна в комуникацията и нуждата от 

нови идеи за управлението на човешкия ресурс в Гранична полиция в полза на 

обществото.  

2.3.2. Превенция на незаконната миграция 

 Проследяваме превенцията на незаконната миграция на базата на нормативни 

документи за миграционната политика на институцията , за превенция и интеграция на 

чужди граждани, търсещи убежище и закрила. Важна част от превантивните действия 

на ГДГП е приетата стратегическа програма през март 2011 година за интегрираното 

управление на връщането - важен приоритет на държавната политика с незаконната 

миграция е доброволното връщане на чужди граждани, така наречената „реадмисия”.  

2.3.3. Превенция на трафика на хора 

 Механизмът на явлението “ трафик на хора” свързваме с развоя на превенционна 

дейност на служителите от ГДГП във взаимодействие с други служби на МВР, в 

партньорство с други страни по линия на международното полицейско сътрудничество 

и неправителствените организации, имащи отношение към проблема. Трафикът на хора 

е глобален проблем и добре организирана доходоносна индустрия, която се основава на 
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принуда, насилие и изнудване, захранваща други видове престъпления - корупция, 

организирана престъпност, контрабанда.  

2.3.4. Превенция на контрабандата 

 Очертаваме ефективните мерки за противодействие срещу контрабандата. За 

превенция на контрабандата се налага едно по-детайлно познаване на явлението, 

неговата организация, слабите и силните страни от характера на престъплението и 

прилагането на превантивни мерки за борба с престъплението. Затова, познавайки 

типологията, характера и проявленията на контрабандата, акцентираме върху 

дейностите на ГДГП, изпълнявани от граничните полицаи като превантивни мерки за 

ограничаване на контрабандата.  

 Обобщаваме, че превенцията, свързана с престъпленията, изисква 

притежаването на висока комуникационна култура, която да неутрализира различията в 

процеса на комуникативния акт. PR специалистът умее деликатно да управлява 

подходите в комуникативния процес, да идентифицира проблема и да създава среда на 

доверие сред целевите публики на организацията. Управлението на комуникациите е 

невъзможно без познаването на публиките, а пъблик рилейшънс може да бъде много 

полезен на „Гранична полиция” на МВР при дефинирането и идентифицирането на 

проблемите и тенденциите за разрешаването на кризисни ситуации. Използването на 

PR специалисти в Главна дирекция „Гранична полиция” на МВР би осигурило 

необходимата адаптация и поддържане на хармонизирани отношения на 

граничните полицаи с техните целеви публики – външни и вътрешни. 

2.4. Комуникация на Главна дирекция „ Гранична полиция” на МВР с 

вътрешните й публики 

 Комуникацията на Гранична полиция с регионалните звена към институцията и 

други дирекции на МВР е нормативно уредена и строго субординирана. Огромният 

запас и обмен от класифицирана и явна информация по посочения модел в Гранична 

полиция изисква от граничния полицейски служител да управлява информационния 

поток с нова култура на комуникационно управление, с повече отговорност, 

инициативност и мотивация, основана на доверие, честност и прозрачност. 

Управлението на комуникацията в Главна дирекция „Гранична полиция” на 

МВР трябва да бъде основано на доверие и консенсус за постигане на 

корпоративен подход при вземане на управленските решения и реализацията на 

полицейската дейност, ориентирана в услуга и полза на обществото.  

 

2.4.1. Комуникация с регионалните звена към Главна дирекция „Гранична 

полиция” и други дирекции на МВР -нормативна уредба 
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 Проследяваме комуникацията с вътрешните публики на Главна дирекция 

„Гранична полиция”, която се осъществява посредством входяща и изходяща 

документация. Предвид спецификата на комуникация в МВР правим някои уточнения, 

за да бъде онагледен комуникационният процес:  

►Под вътрешни публики се разбират: регионалните звена към Главна дирекция 

„Гранична полиция” ; 

►Гранична полиция е с трикомпонентна структура – Главна дирекция „Гранична 

полиция”/ГДГП / – Регионална дирекция „Гранична полиция” /РДГП/ – Гранично 

полицейски участък /ГПУ . В ГДГП е ситуиран и секторът оперативно въздушно 

наблюдение /СОВН/. Към регионалните дирекции /РДГП/ влизат гранично-

полицейските участъци / ГПУ /, които са пряко подчинени на РДГП. Към всяко ГПУ в 

зависимост от географското /си/ разположение има прилежащо ГКПП или база 

гранично бордови кораби /БГПК/ .  

Движението на информацията се извършва своевременно или периодично, с 

определена регулация и реципрочност. Наложените ограничения в движението на 

информацията, използваните съобщения, средствата за нейното разпространение и 

огласяване, каналите за разпространение на съобщенията са съгласувани чрез 

нормативната уредба в централизираната йерархична структура на организацията. В 

процеса на своята дейност Главна дирекция „Гранична полиция” на МВР и 

прилежащите към нея регионални дирекции осъществяват непрекъсната комуникация 

помежду си или с други дирекции на МВР. Информационният поток се движи от ГДГП 

към РДГП – ГПУ и БГПК и дирекции на МВР и обратно, като транслираните 

съобщения са под вид на документи, които се разпространяват към отделните 

регионални или териториални звена на МВР по електронен път или чрез куриерска 

служба. Комуникационният процес е строго рамкиран чрез нормативна вътрешна 

уредба в МВР /Гранична полиция/. При екстремни ситуации в комуникационния 

процес се налага много често използването на устни съобщения, които на по-късен етап 

задължително биват документирани с подпис и печат на съответния компонент по 

посочената авторска схема на комуникационния модел на Гранична полиция с 

вътрешните й публики.  На базата на теоретични и практически познания и след 

обстойно запознаване с нормативната уредба на Министерството изготвен 

авторски комуникационен модел на Гранична полиция с вътрешните й публики.  

 Нормативната уредба на комуникацията в Главна дирекция „Гранична полиция” 

на МВР е само част от изпълнението на новите критерии за членството на Р.България в 

Шенген. По време на подготовката за пълно прилагане на шенгенското законодателство 

пред Гранична полиция се поставят изисквания не само по хармонизиране на 

нормативната уредба и процесите в областта на граничната охрана, осъвременяването 

на техническото оборудване, квалификацията на служителите , но и за изграждането на 

нова комуникационна култура на управление, повишаване мотивацията на служителите 
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за ефективно изпълнение на задачите, формирането на активно отношение към работа, 

повече инициативност и отговорност в управленския процес. 

2.4.2. Анализ на стратегията за оптимизация на комуникацията в системата на 

управление на Гранична полиция  

  Извършен е анализ на стратегията, която предвижда системата на управление да 

включва: корпоративен стил на управление между ръководители и служители чрез 

постоянна комуникация и прозрачност между комуникиращите; делегирането на 

отговорност и задачи на по-ниски ръководни нива; включването на служители в 

процеса на управление; контрол и обективна оценка на работата на служителите. 

 В анализа отчитаме инициативността на ръководството на Гранична полиция за 

възприемане на положителния международен управленски опит на поведение и 

неговото прилагане, но констатираме липсата на ясно изградена медийна политика, а 

също и стил на управление, изграден на базата на доверие и консенсус между страните. 

Считаме, че взаимствеността не трябва да бъде самоцел, без реални резултати и 

постижения. Необходима е намесата на PR науката, която в основата си е дълбоко 

хуманна и предлага адекватни на социалните промени комуникационни подходи за 

ефективно корпоративно управление. Въпреки това и стратегията, и концепцията 

изразяват готовността за повишаване квалификацията на полицейски служители на 

ръководни длъжности в ГДГП, което е осъществимо чрез промяна в ценностите на 

гранично-полицейския служител и разширяване на комуникативните му умения, 

основани на доверие и взаимно разбирателство.  

2.4.3. Промяна в ценностите на граничния полицейски служител – етичен кодекс  

  Разглеждаме езика и маниерите на общуването като част от комуникацията, 

която е отражение на ценностната система. Ако полицейският служител притежава 

необходимата професионална подготовка за прилагането й, той би постигнал не само 

социална, но и интеркултурна компетентност като ценно качество в служба на 

обществото.  

 „Дейността на държавните служители се осъществява при спазване на следните 

етични принципи за поведение: законност; опазване и защита на човешкия живот; 

уважение и зачитане достойнството и правата на гражданите; лоялност; честност; 

почтеност;безпристрастност; политическа неутралност;компетентност;отговорност; 

конфиденциалност; недопускане тормоз на работното място” /Етичен кодекс, 2012: 2-

3/. Някои от тези принципи в Етичния кодекс на държавните служители на МВР са 

определящи фактори за отчитане стойностите за доверие или недоверие – 

компетентност, честност, обществена отговорност. Разминаването между ценностите 

на полицейските служители с тези на обществеността и нейните стремежи могат да 

доведат до криза на доверие, ако Гранична полиция показва с действията си ценности 

на егоистично ориентирана организация.  
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2.5. Комуникация на Главна дирекция „Гранична полиция” на МВР с външните й 

публики и обществеността  

 Очертаваме спецификата на комуникация с целевите външни публики и 

отчитаме някои пропуски за осъществяването на ефективна комуникация между 

страните в комуникативния акт. 

2.5.1. Комуникацията с държави от ЕС и Шенгенската общност по линия на 

международното сътрудничество 

 Акцентираме върху функционирането на НКЦ, ситуиран в ГДГП. Той извършва 

редица важни задачи, включително и по управлението на анализа на риска на 

национално ниво с международните ни партньори във взаимодействие с агенция 

„Фронтекс”, КЦ /контактни центрове/ и други международни партньори. 

 Комуникацията се осъществява по каналите за обмен на съобщения на ГДГП с 

другите държави от ЕС и Шенгенската общност са : Интерпол, Европол, бюро Сирене 

/SIRENE/ SUPPLEMENTARY INFORMATION REQUEST AT THE NATIONAL 

ENTRIES/, ШИС/ Шенгенската информационна система/, офицерите за връзка, 

контактните центрове. Съобщенията са във вид на специални формуляри за обмен чрез 

дирекция „Международно оперативно полицейско сътрудничество” или контактните 

точки за обмен / НКЦ, ЧКЦ, FRONTEX /. Те съдържат данни от фондовете на МВР, 

информация от други държавни органи, местното самоуправление, от юридически или 

физически лица.  

 Комуникацията на ГДГП с външните й публики / чужди страни от ЕС и 

Шенгенската общност/ цели засилването на полицейското сътрудничество между 

договорните страни и стремеж към установяването на обща рамка и стандарти по 

въпросите на ЕС и Шенген, за постигане на активно развитие и институционално 

укрепване на общата рамка в областта на сигурността и борбата с незаконните 

трансгранични престъпления и тяхното предотвратяване или пресичане.  

2.5.2. Интеркултурна комуникация при действия в рискова ситуация с незаконни 

имигранти 

 Интерпретираме интеркултурната комуникация в рискова ситуация на незаконна 

миграция, предвид, правомощията и задачите на Главна дирекция „Гранична полиция” 

на МВР съгласно ЗМВР и Правилника за неговото прилагане. Тук се очертават няколко 

специфични момента: 

►Във всяко подписано споразумение между държавите времето за реадмисия на 

незаконно преминаващото лице е точно фиксирано, а това ограничава възможността от 

сближаване при контакта на граничния полицай с чужденеца за премахване на 

културната бариера.  
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►Когато чужденецът–нелегален имигрант попадне в организационната полицейска 

кохезия, той изпитва недоверие, страх и опасения и схваща предприетите към него 

законови действия за враждебни, което може да породи конфликти и сблъсъци на 

култури и конфликт на интереси. 

►Общата рамка, наложена и приета единодушно от договарящите страни, отчита 

баланса между молещата и приемаща държава, но не отчита социалните очаквания и 

чувствителност спрямо другостта на чуждия гражданин. 

►При изпълнение на професионалните си задължения полицейските служители 

спазват срокове, чиито темпоритъм поражда дисонанс и тревожност в традиционния 

начин на живот на чужденеца. Ограниченото време, с което разполага граничният 

полицай при контакта му с нарушителя на държавната граница, възпрепятства и 

възможността му да осъществи необходимия баланс в диалога между страните в 

комуникативния акт. 

►Предприетите мерки по конкретната създала се рискова ситуация се координират и 

съгласуват между договарящите страни, но те изолират мисловната рамка на 

чужденеца за приемане на тяхната гледна точка. Мисловната рамка включва ценности, 

вярвания, практически опит и нагласи. Използването на мисловната рамка от 

заинтересованите страни, през която чужденецът възприема случващото се, може да 

неутрализира тревожността и паническите действия на задържаните и създаде 

нормални условия за хармоничен диалог между страните.  

 Наред с нежелания феномен „незаконна миграция” нужно е да отчитаме и 

предимствата за възможностите на легалната /законната/ миграция на чужди граждани, 

решили трайно да се установят в Р.България. Не можем да пренебрегваме факта, че 

легалната миграция би могла да внесе допълнителен заряд за присъединяването ни в 

Шенгенското пространство, за справяне с демографската криза, работната сила, 

финансовата криза чрез придобиване на финансови средства, свързани с различни 

програми, субсидирани от ЕС, за убежище, подмладяване на населението и пр. 

Високата степен на информираност и необходимостта от ефективна комуникация при 

контрола на границата ще бъдат наложени от провокирането на кризисните ситуации, 

породени от натиска на чужди граждани или групи от чужденци /незаконно 

преминаващи или такива, търсещи убежище/, от засилен поток от имигранти, 

надвишаващ капацитета за обработка и контрол, трансгранична престъпност.  

 Ключът към успеха за справяне с кризите е не само в задълбочения анализ, 

съпоставката на данни и тяхната интерпретация, оценката и стратегическото 

разузнаване, а и в необходимостта от добре обучени комуникационни мениджъри, 

каквито са PR специалистите. Те притежават необходимите умения и компетенции да 

балансират действията и намеренията на участниците в комуникативния акт в рискова 

ситуация за постигане на желания резултат за двете страни, така че да неутрализират 

всякакъв вид спекулации и манипулации. Те са хората, които могат да говорят уверено, 
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да реагират адекватно на създалата се кризисна ситуация, да преоценяват 

информационната картина, да приобщават не само местното население, но и другите 

целеви групи за постигане на консенсус по отношение на дейността на Гранична 

полиция. 

2.5.3. Комуникация на служителите на Гранична полиция с местното население в 

пограничните райони 

 Отбелязваме, че въпреки положените усилия от страна на Гранична полиция, 

сегашното състояние на комуникацията с пограничното население е недотам ефективна 

и постоянно поддържана. 

 Дейността на институцията в исторически аспект и изнесените данни сочат, че 

старите традиции на Гранична полиция се поддържат единствено от членовете на клуба 

на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Организирано е само едно 

мероприятие на „отворени врати” през 2006 година, което говори за липсата на 

професионална квалификация и подготовка на служителя, отговарящ за „Връзките с 

обществеността” към ГДГП.  

 Важно е непрекъснато да бъдат поддържани интересът и взаимното 

сътрудничество между граничните полицаи и пограничното население за подобряване 

на имиджа на институцията като гарант за сигурност на хората, че са закриляни и 

защитени. По наше мнение прекъсването на издаването на списание „Граница” е друга 

предпоставка за отдалечаване на връзките между граничните полицаи - местната и 

общинската власт – населението в пограничните райони. Чрез изданието се е 

поддържал духът на доверие между организацията и нейните целеви публики. 

Препоръчително е да се обмисли от заинтересованите страни възобновяването на 

списание „Граница” и разпространяването му, за да бъде популяризирана дейността на 

Гранична полиция за поддържане на взаимно разбирателство и доверие на целевите 

публики към граничните полицаи.Практическата намеса на PR специалистите чрез 

добре организирана публична комуникация и приложение на подходящи PR техники би 

спомогнала за солидаризирането на страните в социалния диалог в интерес на 

сигурността на цялото общество. 

 

2.5.4. Комуникация на служителите на Главна дирекция „Гранична полиция” с 

обществеността 

 

 Връзките на МВР/ Гранична полиция/ с обществото са официално регистрирани 

и реализирани чрез проекта „Полицията в близост до обществото”.  

 Иновативен подход в обучението на служителите на МВР, в това число и на 

Гранична полиция, е проектът SOCOPOL, стартирал от месец ноември 2011 година. 
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Проектът SOCOPOL, стартира от месец ноември 2011 година. Той е спечелен през 

месец септември на 2010 година от института по психология на МВР по програма 

„Учене през целия живот”, секторна програма „ Леонардо да Винчи” , дейност 

„Трансфер на иновации” на тема SOCIALLY COPETENT POLICE NEAR TO SOCIETY 

– SOCOPOL. Неговата цел е развитие на социалните и граждански учения на 

полицейските служители, като елемент от цялостната им подготовка за професионална 

реализация, за по висока-адаптация към условията на работната среда и ефективност от 

взаимодействието с граждани и институции. Пилотният проект започва от ноември 

2011 година в седем обособени центрове , един в град София и шест в регионалните 

структури на ИП на МВР в страната до финализирането му през месец март 20102 

година. Предаването на методиката се провежда от 16 обучени психолози. Обучението 

включва осем модула: ефективна комуникация; решаване на проблеми; управление на 

стреса; сътрудничество; ефективност; планиране и организиране; адаптивност и 

гъвкавост; учене през целия живот.  

 Но наред с постигнато се отчитат : 

 Спад в интереса на обществеността към организираните срещи с полицейски 

представители. Той е нисък, особено в градските райони, където полицията е загубила 

ефективността си и не отговаря в този си вид на потребностите на гражданите. По този 

начин се прекъсва обратната връзка от обществото към полицията. 

 Корупционно поведение от страна на редица служители и неспазване на 

полицейската етика и правата на човека, прояви на полицейско насилие. 

 Липсата на ясно изградена медийна политика за популяризиране дейността на 

полицията, изградени ясни стандарти и правила в полицията за прием на граждани и 

подкрепа на жертви на престъпления, липса на обучени лектори за различни целеви 

публики. Много често лектори изнасят теми, които не са в тяхната професионална 

компетентност, например в комисиите за социален диалог в регионалните дирекции на 

ГДГП няма участници с професионална квалификация по комуникация, а също и в 

проекта „SOCOPOL”, особено в обучението по компетенцията „ефективна 

комуникация”;   

 Необходимост от обучение на бъдещите служители на МВР в Академията на 

МВР в София и прилежащите й звена от специалисти по „Връзки с обществеността”, 

въпреки че от 2005 година има организирано дистанционно обучение на бакалаври и 

задочници в Академията на МВР. Препоръчително е обучителите за кадрите в МВР да 

отговарят по образователен ценз и квалификация по дисциплината, по която 

преподават, за да се постигне желаният положителен резултат при обучавания. 

 Трябва да се подобри системата за подбор, обучение и оценка на обучители и 

обучаеми, с оглед унифициране на използваните обучителни практики и модули в 

отделните структури, ангажирани с работата по проекта „ Полицията в близост до 

обществото”. Професионалната намеса и помощ на PR специалистите за ефективното 
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функциониране и изпълнение на проекта „Полицията в близост до обществото” чрез 

прилагането на PR техники и тактики ще положи основата на доверието между 

партньорите, възможност за повече споделяне и съпричастност към проблемите, 

ефективност, информираност и прозрачност между страните, споделяне на общата 

грижа и отговорност за цялото ни общество, премахване на отчуждението и страха сред 

целевите групи и най-вече доверие към Главна дирекция „Гранична полиция” на МВР и 

удовлетворение от тяхната работа. 

  

ТРЕТА ГЛАВА: „Сравнителен анализ на медийни публикации в пресата за 

дейността на граничните полицаи” обобщава приложението на метода на изследване 

– контент–анализ на медийни публикации, анализ на документи и анализ на случаи от 

практиката.  

3.1.Контент-анализ на публикации в български печатни издания за дейността 

на Главна дирекция „Гранична полиция” на МВР за периода 2009 – 2011 година  

3.1.1Обща характеристика на изследвания емпиричен масив 

 Емпиричният масив от публикации е от български печатни медии, конкретно от 

централния печат - вестник „24” часа, и от регионалния печат - вестник „Черноморски 

фар”. Те са подбрани поради това, че журналистите от редакциите на разглежданите 

медии имат възможност за пряк поглед върху дейността на Гранична полиция и 

комуникацията с нейните служители. Изследваните 275 публикации отразяват имиджа 

на Гранична полиция и отчитат дейността на граничните полицаи по конкретни 

приоритетни линии, събития, личности, обекти.  

Извършен е качествен анализ на 275 публикации. Целта е да бъде анализирана по-

задълбочено дейността на Гранична полиция. Извадката отразява пряко медийното 

излъчване на събития, касаещи разкриваемостта на престъпленията по следните 

приоритетните линии на работа за Гранична полиция: незаконна миграция; трафик на 

хора; контрабанда и други трансгранични престъпления.  

Информационните бележки отчитат реално резултатите на институцията по 

контрола, наблюдението и охраната на вътрешните и външните граници. По избраните 

приоритетни линии на работа приемаме като индикатор за форма на проявление на 

недоверие дали отчитаме разкриваемост на престъплението или неразкриваемост. 

Измерените показатели посочват степента на общественото доверие към Главна 

дирекция „Гранична полиция” на МВР. Контент-анализът на публикациите в 

българската преса за периода 2009 – 2011 година е извършен по следните ключови 

думи и клъстъри към тях: 

 Гранична полиция – клъстъри / РДГП, ГПУ, ГКПП, МВР /; 
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 Гранични полицаи – клъстъри /граничен полицай ,полицейски служител 

/и/, държавен /и/ служители; служители 

 Нелегална /незаконна/ миграция клъстъри - нелегални , емигранти , 

трафиканти, групи, нарушители;  

 Контрабанда – клъстъри - контрабанден внос, контрабандни цигари, 

недекларирани цигари, алкохол, гориво ; 

 Трафик на хора - клъстъри - жертви на трафик, проституция, трудова 

експлоатация  

 Корупция -клъстъри – уволнен, повдигнато обвинение, уличен, подкуп, 

рушвет 

 Шенген – клъстъри – подготовка по Шенген, оценка по Шенген , гранично-

полицейско сътрудничество, Шенгенско пространство, ШИС, корупция, 

организирана престъпност, Фронтекс, Европол, Сикрет сървис 

 Превенция  

 Доверие  

 Обществена оценка 

 Протести на полицейски служители - клъстери – СФСМВР, синдикат на 

МВР. 

Изследваните 275 публикации отчитат извършената дейност от Гранична 

полиция. Те се отнасят за конкретната тема, засягаща комуникацията с вътрешни и 

външни публики. Честотата им на поява не е висока. В рамките на две календарни 

седмици се публикуват от 1 до 3 материала в регионалния и централния печат в 

зависимост от събитието. Въпреки значимостта на информационните бележки за 

нашето изследване, на тях не им е обърнато сериозно внимание и са изведени в колони 

или пък заемат едва 1/10 от страницата. Това показва, че липсва прилагането на 

правилно организирана медийна политика по отношение на Гранична полиция, в 

резултат на която работата на граничния полицай остава неоценена от обществената 

аудитория.  

Заглавията на публикациите показват акцентите в авторските текстове и 

интенцията на изпратеното съобщение към читателската аудитория. Отразени са 

различни публични изяви на Гранична полиция- такива, свързани с разкрити 

престъпления, по линия на международното сътрудничество, логистични нужди – 

техническо осигуряване и оборудване, обучение, обществени изяви, дейност по 

превенция на престъпността, свързани с проекта „ Полицията в близост до обществото” 

- връчване на награди полицейски служители и други, протести на служителите на 

СФСМВР, посегателства над полицейски служители или случаи на полицейско 
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насилие, корупция на гранични полицаи и корупция в държавата като цяло. 

Отношението на редакционния екип на вестник „Черноморски фар” е в по-голяма 

степен критично в заглавията, но за сметка на това с повече публикации за 

положителната дейност на Гранична полиция.  

Активна е дейността на определени журналисти от централния и от регионалния 

печат за работата на граничните полицаи. В централния печат това са журналистите 

Стефан Ташев, Павлина Ташева, Павлина Трифонова, Блага Георгиева , Николай 

Грудев. Активна е дейността на кореспондентите в Брюксел- Йовка Димитрова, 

Германия – Капка Тодорова, Атина - Бойка Атанасова през 2011 година, които 

съобщават на българската общественост за събития, действия, личности, обекти, 

съвместни операции, международни партньорства с наши и чужди служби по темата за 

Шенген. От регионалния печат са активни авторите Ирина Генова, Севдалина Пенева, 

Станислава Кодева, Тодор Ставрев и Борислав Пенков. 

И в двете медии (от централния и регионалния печат) има журналисти, които са 

автори на публикации, свързани с дейността на Гранича полиция. Двама от тях са с 

най-много публикации за дейността на организацията, за централния печат- Стефан 

Ташев с 16 публикации и за регионалния печат- Ирина Генова с 13 публикации. И 

двамата журналисти са с принос в разследващата журналистика най-вече за обективно 

отразяване на проблемите на граничните полицаи на централно и регионално ниво.  

Освен по темата за Гранична полиция изявилите се журналисти имат 

публикации и за цялостната дейност на МВР – корупция на полицейски служители, 

контрабанда, незаконна миграция, трафик на хора, други престъпления, кадрови 

промени, финансиране и пр. В регионалния печат се използват публикации на текстове 

в рубриката „Теза за деня” предимно чрез онлайн комуникацията на автори чрез 

мнения на блогъри и др., като болшинството от тях са известни личности и 

общественици. В рубриката се изявяват авторите Иван Папакочев, Иван Бакалов, 

Николай Радулов, Стефан Черноколев, Румен Михайлов – експерт по борба с 

корупцията.  

В централния печат те са по-малко на брой, тъй като журналистите от вестник 

„24 часа” практикуват прекия контакт с личности под формата на интервю. Такива са 

експертът Хараламби Анчев; д-р Неделчо Стойчев – началник на института по 

психология; експертът Даниела Доковска - председател на Висшия адвокатски съвет; 

Георги Ангелов–икономически експерт на „Отворено общество”, професор Драган 

Драганов; Николай Спасов - ръководител на инспектората на МВР; Матис Хьопфнер – 

посланик на Федерална Република Германия в нашата страна ; Филип Отие – посланик 

на Република Франция у нас, Жозе Барозу – председател на Европейската Комисия ; 

Джон Бренън – ръководител на Сикрет сървис; министърът на вътрешните работи 

Цветан Цветанов; главният секретар на МВР Калин Георгиев; директорът на Главна 

дирекция „ Гранична полиция” на МВР старши комисар Захарин Пенов и др.  
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Анализираните публикации от централния и регионалния печат за периода 2009 

– 2011 година се характеризират със следното жанрово разнообразие: информационни 

бележки, коментари, репортажи, интервюта, статии. Те се разпределят в следните 

жанрови групи : информационни и интерпретативни. Най- голям брой в жанровата 

характеристика на текстовете са информационните бележки – 162: в централния печат – 

74 и 88 в регионалния печат или 56,06% и 61,53 % в полза на регионалния печат, което 

е 58,90% от всички изследвани публикации. Голям брой от тях са от особена важност за 

извършване на анализа, тъй като отчитаме конкретни резултати по дейността на МВР 

/Гранична полиция / според приетите формите на проявление на недоверие /разкрити и 

неразкрити престъпления /.  

Второ място в анализа заемат интерпретативните текстове: коментари; 

аналитични репортажи; проблемни интервюта; статии.  

Най-голям брой са репортажите - общо 58. От тях 24 в централния печат и 34 в 

регионалния печат. Това е 8,72% в централния печат и 12,36 % в полза на регионалния 

печат , което е 21,09% от всички изследвани публикации. Като преобладаващ брой са 

събитийните репортажи, спадащи към групата на информационните жанрове, пред 

проблемните репортажи – 22 събитийни репортажа за централния печат и 14 за 

регионалния печат докато проблемните репортажи спадащи към групата на 

аналитичните жанрове, са 2 в централния печат и 10 в регионалния печат.  

Следват коментарите - общо 41. От тях 20 са в централния печат и 21 в 

регионалния печат . Това са 15,15 % в централния печат и 14,68 % в регионалния печат, 

което е 14,90% от всички изследвани публикации.  

Интервютата са общо 18. От тях 11 са за централния печат и 7 за регионалния 

печат. Това са 4 % в централния печат и 2,54 % в регионалния , което е 6,54 % от 

всички изследвани публикации.  

Статиите са общо 7. От тях 4 са в централния печат и 3 в регионалния печат. 

Това са 3,03% в централния печат и 2,09 % за регионалния печат, което е 2,54 % от 

всички изследвани публикации. 

Ключовите думи не могат да бъдат открити пряко в самото заглавие. Поради 

спецификата в дейността на Гранична полиция, която е различна от тази на другите 

дирекции на МВР, е трудно да бъдат открити ключовите думи от страна на 

читателската аудитория, която не е запозната с дейността на граничните полицаи. Най-

често срещаните в употреба клъстъри са : ГКПП - 42 в централния печат и 43 за 

регионалния печат. В повечето случаи в изследваните публикации в текстовете 

дейността на Гранична полиция се отъждествява с тази на цялото министерство, което 

и определя честотата в използването на клъстърите – МВР – 26 в централния печат и 43 

в регионалния печат ; полицейски служители – 15 в централния печат и 19 в 

регионалния печат. Най-малко се открива ключовата дума доверие, само в 4 от 
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публикациите на изследваните медии, което е 1,45% от целия изследван масив. Чрез 

нея отчитаме доверието в МВР въобще, респективно към Гранична полиция. 

Иконичната информация на текстовете е представена чрез фотографии от 

събития, портретни фотографии, колажи, карикатури. Българските печатни медии 

използват ефекта на фотографиите, за да засилят въздействието на публикациите си 

върху читателската аудитория. В 31 публикации са илюстрирани със снимки на 

министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов по темата за Гранична полиция в 

участия в различни събития – международни срещи, оценки по Шенген, протести на 

полицаи, организационна политика на МВР, кадрови реформи и други. Те онагледяват 

образно 11,27 % публикациите в изследвания масив. Репортажните фотографии, 

съпътстващи репортажите, са 18,18% от изследваните публикации. Иконичната 

информация на текстовете – колажи или карикатури се използват предимно в 

журналистическите жанрове проблемни репортажи и статии. 

Събитията са разгледани в сферата на комуникацията с вътрешните и 

външните публики, като проявата на отрицателните или положителните 

обществени мнения сравняваме съответно - положително мнение с индикатор за 

доверие и отрицателно мнение с индикатор за недоверие към образа на Главна 

дирекция „Гранична полиция” на МВР .  

От включените в анализа 275 публикации /от тях /: 

 положителни са общо 134 /48,72% / - от тях в централния печат 62 и 72 в 

регионалния печат. В централния печат 46,96 % са С положителни/те/ оценки, а 

в регионалния печат са 50,34 % . Анализът показва, че положителното 

обществено мнение и доверие на регионално ниво е по-голямо от това на 

изследваните публикации в централния печат. Общо в процентно отношение 

положителното обществено мнение и доверие към образа на Гранична полиция е 

48,72 % . 

 неутрални общо са 27 - от тях 18 в централния печат и 9 в регионалния печат, 

което в проценти е 13,63 % в централния и 6,29 % в регионалния печат.  

 отрицателни общо са 87 / 31,63% / - от тях 36 в централния печат и 51 в 

регионалния печат. В проценти анализът показва 27, 27 % за централния печат 

срещу 35,66 % за регионалния печат. 

 Преобладаващи са положителните оценки, които са 48,72 % или с 17,09% повече 

от отрицателните оценки. 

 В 27 от публикациите /централния печат – 16 и регионалния - 11/ се застъпват и 

положителната, и отрицателната оценка. Тя показва комуникацията между 

вътрешните и външните публики в областта на сигурността, като се коментират 

темите за корупция в държавата, присъединяването ни към Шенгенското 

пространство, протестните изяви на служителите на СФСМВР, полицейско 

насилие и произвол над полицейски служител с последващото нараняване или 

смърт, превенция на организираната престъпност, организационна политика на 

Гранична полиция и комуникацията между МВР, прокуратура, съд, следствие и 

парламента.  
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 В много малка част от изследваните публикации е отразена комуникацията на 

институцията с външните й публики - съд, следствие, прокуратура, парламент. 

Темата е засегната в 5 публикациите, като 3 за централния печат и 2 за 

регионалния печат, което е 1,81 % от всичките изследвани публикации. 

Материалите с противоречивата оценка са свързани предимно с явлението 

„корупция” и връзката му с организираната престъпност, което е израз на 

загриженост и скептицизъм от страна на международните ни европейски 

партньори, що се касае за приема на страната ни в Шенген. 

  

 

 От направения контент-анализ на изследваните 275 публикации, от 

разнообразните по жанр и подтеми материали в централния и регионалния печат 

можем да заключим, че имиджът на Гранична полиция в изследваните медии е 

положителен . От всичките 275 публикации положителни са общо 134 (48,72%) от 

тях в централния печат 62 ( 46,96 % ) и 72 ( 50,34 % ) в регионалния печат. Най-

голям процент нарушена комуникация отчитаме в тази с вътрешните публики, общо 

41 или 14,90 % от материалите в централния и регионалния печат. От тях 14 или 

10,60 % от публикациите са в централния печат и 27 материала или 18,88 % от 

публикациите са в регионалния печат. За нарушения в комуникацията с външните 

публики има общо 25 материала или 9,09 % от централния и регионален печат. От 

тях 11 или 8,33 % от публикациите са в централния печат и 14 или 9,79% от 

публикациите са в регионалния печат. 

 

В комуникацията с вътрешните публики се отчитат: 

 

 пропуски в организационната политика на Гранична полиция по отношение 

подбора на кадри, обучението и др. Те се предпоставят от прояви на неетично и 

нелоялно поведение към организацията от страна на отделни служители, 

отразени в медиите.  

 Другият фактор за нарушена комуникация е в организационната култура в 

Главна дирекция „Гранична полиция” на МВР. Извършеното изследване отчита 

примери за ниска култура на работното място, демотивация за работа и 

неудовлетвореност от извършваната дейност. Ако граничните полицаи са добре 

информирани, толерантни във взаимоотношенията със своите колеги, те ще 

внушават с поведението си доверие и ще представляват убедително имиджа на 

организацията. Способността на пъблик рилейшънс специалистите да 

организират, да направляват и подкрепят служителите в Гранична полиция би 

повлияла в голяма степен за съхраняване на най-ценния капитал за всяка 

организация – доверието между служителите и доверието на целевите й 

публики.  

 В отношенията между ръководството на Гранична полиция и нейните 

служители съществуват стереотипи и предубеждения, които пречат на 

социалния диалог с вътрешните и външните публики. Сред тях са тези, свързани 

с третирането на служителите според званието; начинът на израстване в 

службата; мястото на жената в полицейските структури и позицията на 

заеманата от нея длъжност и др. 

 В изследването на анализираните медийни публикации се извеждат и други 

причини за нарушената комуникация с вътрешните публики: 
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 Съществува двоен стандарт към служителите и дори към цели структури в 

зависимост от близостта им до определен ръководител;  

 Ниско заплащане на служителите; лоши битови условия;нежелание за постигане 

на консенсус между стачкуващите полицаи и ръководството на МВР; липсата на 

материална осигуреност, заради която служителите не могат да изпълняват 

задълженията си;недостатъчно заплащане на нощния труд; грешна кадрова 

политика; недостатъчно упражнен управленски контрол; прозрачността в 

изразходването на средствата по приемането на страната в Шенген. 

 Следващият основен проблем в комуникацията с вътрешните публики е 

възможността за изразяването на мнение, различно от това на ръководството и 

останалите служители на Гранична полиция. Това не бива да поражда негативно 

отношение, а да бъде поощрявано като израз на плурализма на полицейските 

мнения в демократичното общество. 

 Прекаленото администриране затруднява служителите да изпълняват бързо и 

навреме задачите си, защото то прекъсва връзките на граничните полицаи с 

целевите публики и влияе отрицателно върху разкриваемостта на престъпления 

като незаконна миграция, трафик на хора, контрабанда и други.  

  

В комуникацията с външните публики са отчетени следните проблеми: 

 

 Корпоративният имидж на Главна дирекция „Гранична полиция” на МВР с 

партньорите й от ЕС се формира на базата на дейността й по защитата на 

сигурността по външните граници на Европейския съюз. Недоверието на 

международните партньори е породено най-вече от наличието на корупция и 

организирана престъпност, спъващи приемането на Република България в 

Шенген. Начинът, по който Гранична полиция се справя с неутрализирането на 

незаконната миграция, трафика на хора, контрабандата и други трансгранични 

престъпления, е предпоставка за положителния имидж на организацията. 

Положителното позициониране на имиджа на институцията в публичното 

пространство влияе позитивно и върху оценката за България по приема й в 

Шенгенското пространство. 

 Очакванията на външните публики са те да бъдат защитени и сигурни. 

Корупцията и престъпността са сериозни проблеми, с които е необходимо 

страната ни да се справи. Но корупцията не е явление, което трябва да се 

ограничава единствено с дейността на МВР. То е свързано с по-широк спектър 

от причини, пропуски и грешки в държавното управление, нехармонизираното 

законодателство с точно визирани в закона наказания, без възможности за 

оправдаване на корупционните действия, независимо от техния размер.  

 Прекалената показност на полицейската дейност посредством въздействието на 

масмедиите е другият проблем в нарушената външна комуникация. Медийната 

показност на определени събития, личности и действия на МВР предизвиква по-

скоро обратен бумерангов ефект. Вместо да бъде спечелено доверието на 

обществената аудитория към полицията, се увеличава недоверието на 

гражданите поради невъзможността й да се справи с престъпността. Съществува 

грешен PR подход в представянето на различни етапи от сферата на дейност на 

организацията. Причината за това е липсата на цялостна медийна политика на 

МВР. 
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3.2. Анализ на данни от отчетите на Главна дирекция „Гранична полиция” на 

МВР по рискове за периода 2009 – 2011 година  

3.2.1. Незаконната миграция като приоритетна задача от сферата на дейност на 

Гранична полиция 

 От анализа по репутационния риск и риска за човешкия ресурс посочваме най-

честите причини, които стоят за разрешаване в ситуация на комуникация при криза 

на доверие: 

 

 От анализа по оперативния риск: 

 Изследването показва, че при нарушенията на границата преобладаващ е броят 

на гражданите на трети страни. Поради това е необходимо да се акцентира върху 

езиковото обучение на граничните полицаи в съответствие с числеността на 

нарушителите на границата. Нужно е да се изследва постоянно потокът от чужди 

граждани на базата на опитите за нарушения през границата, като проведеното 

изследване. Целта е да се следи промяната по посока обучението на съответните 

езици. Или според интензитета на преобладаващи народности от нарушители, да се 

залагат съответните езикови промени в обучението на служители на МВР.  

 Друг аспект, върху който е нужно да се обърне особено внимание, е обучението 

в областта на интеркултурната комуникация на служителите. Освен опазването на 

сигурността по външните граници се поставя и въпросът ,дали Граничната полиция е 

готова в комуникативен план да отговори на миграционния натиск от чужди граждани 

– нарушители или желаещи убежище и закрила.  

От анализа по репутационния риск изследването отчете :  

 Неефективна комуникация; 

 Авторитарен стил на управление; 

 Дефицит на време; 

 Незачитане етичните правила и норми на поведение; 

 Липсата на доверие по йерархичната стълбица;  

 Толериране на определени служители и неправомерно разпределение на 

задълженията на работното място; 

 Злоупотреба със служебното положение и власт; 

 Разпространение на зловредни слухове и дезинформация; 

 Ниско заплащане и морална неудовлетвореност; 
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 Натрупване на стрес, напрежение и умора, от там занижаване на бдителността и 

адекватните реакции при ситуация на риск; 

 Разминаване в очакванията на комуникатор и реципиент поради неправилно 

декодиране на съобщението. 

 По останалите рискове - правен риск; договорен риск; финансов риск, дейността 

на ГДГП е приоритетно организирана, като за целта се прилагат най-добрите 

практики на държавите членки за успешно изпълнение на препоръките в докладите 

за оценката по Шенген на Р. България. Тази дейност включва реализирането на вече 

изготвените стратегии за развитието на Гранична полиция след присъединяването 

на България към Шенгенското пространство, въвеждането и прилагането на нови 

комуникационни и технически средства и технологии за граничен контрол и 

наблюдение; изпълнението на програми, финансирани от ЕС, Световната банка и 

националния бюджет за оптимизиране структурите на МВР. Сигурността по 

вътрешните и външните граници се осъществява чрез ефективен граничен контрол 

при строго спазване принципа за свободно движение на лица и стоки и готовност за 

противодействие на различни трансгранични престъпления в рискова ситуация, 

свързани с феномена „граница”.  

3.2.2. Корупцията като факт от сферата на организационната дейност 

Корупцията в МВР /Гранична полиция/ е факт, който въпреки предприети 

превантивни мерки и антикорупционни програми е част от сферата на 

организационната й дейност. За изследването са отделени само публикации за гранични 

полицаи, уличени в корупция, и такива, отказали подкуп от отчетите на ГДГП, сайта на 

Пресцентъра на МВР и печата – централния и регионалния. Пресцентърът на МВР е 

публикувал за периода 2009 – 2011 година 24 информации за корупция на гранични 

полицаи. От тях за 2009 година са 9 прессъобщения, съответно 8 за уличени в корупция 

и 1 за отказан подкуп от граничен полицай. Увеличен е броят на опити за корупционни 

практики от служителите през туристическия период, поради по-високия интензитет на 

пътникопотока през границата към вътрешността на страната. Движението на хора и 

стоки е предпоставка за различни прояви на корупция – от малките подаръци и 

рушвети до участие в корупционни схеми по висшите етажи на властта .  

В разглежданата проблематика има две условия за наличие на корупция -

злоупотребата с власт или служебно положение и личната изгода или облага. През 2010 

година регистрираните случаи на наличие за корупция са 7 на брой . Но тук вече са 

налице пет отчетени случаи, в които гранични полицаи отказват подкуп. Те са 

съобщени чрез Пресцентъра на МВР в дните - 14.01.2010 г.; 15.02.2010 г. ;21.03. 2010 г.; 

30.04.2010 г.; 10.08.2010 г. Само в 7 случая през изследователския период граничният 

полицай е отказал подкуп. Възможно е да има и други , които поради недостатъчна 

активност на МВР / Гранична полиция / да не са оповестени публично.  
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Данните в отчетите на Гранична полиция сочат наличие на корупция през 2009 

година на 16 служители; през 2010 година - на 8 служители ; през 2011 година - на 3 

служители. Налице са фактори за по-високи –стойности на доверие като компетентност 

за решаване на проблема корупция, комуникативна компетентност и прозрачност. 

Главна дирекция „Гранична полиция” на МВР отчита чрез публичната информация 

стойности на доверие като комуникативна прозрачност и комуникативна 

компетентност. Анализът показва, че Гранична полиция е обществено отговорна с 

действията си по намаляване и ограничаване на корупцията в организацията и 

демонстрира нужната етика на отговорността. От публикациите в централния и 

местния печат отчитаме по-ниски стойности на доверие, характерно и за двата 

вестника. Има известна разлика по отношение броя на публикациите във вестник 

„Черноморски фар” с този във вестник „24 часа” или 7 към 5 - в полза на централния 

печат. Утилитарните измервания на явлението „корупция” в печата се основават на 

субективизма на журналистите от редакциите на съответните медии и техните 

предпочитания, насочени към избрана целева читателска аудитория.  

В резултат стигаме до следните заключения: 

1. Отчитането на по-голям брой високи стойности на доверие се дължи на спада 

на случаите за корупция на гранични полицаи и наличието на индикатори за промяна в 

поведението на служителите от Гранична полиция, изразени под формата на откази за 

корупция  

2. Дейността по превенция с явлението „корупция” със служителите на Гранична 

полиция започва да дава добри резултати и това ясно се откроява в анализа. 

3. Не се популяризират достатъчно положителните прояви на граничните 

полицаи и най-вече тези по отказ от корупция чрез медиите в публичността, което в 

известен смисъл ограничава знанието на обществеността за добрите практики по 

превенция на явлението и би могло да ограничи зловредните слухове за корумпирани 

граничари от ГКПП. Това е лош показател за обществената дейност на организацията и 

за работата й с представители на медиите. 

В подглава : 3.3. Изследване на случаи от практиката (case studies) на 

Главна дирекция „ Гранична полиция” на МВР са разгледани три случаи от 

практиката на Гранична полиция; 

3.3.1. Интеркултурна комуникация в рискова ситуация ( анализ на случай 

от практиката на Регионална дирекция „Гранична полиция” на МВР -Бургас ): 

Задържане на камерунски граждани от служители на ГПУ –Бургас при РДГП –

Бургас 

3.3.2. Нелегалната миграция–заплаха и предизвикателство за националната 

сигурност на Република България:Задържане на незаконни имигранти от 

Палестина от служители на ГПУ –Царево при РДГП-Бургас. 



 

 

40 

3.3.3. Комуникация на Главна дирекция „Гранична полиция „ на МВР с 

вътрешните и външните публики в случая на трафик на хора: Трансгранично 

престъпление в случаи на трафик на хора на Главна дирекция “Гранична 

полиция” на МВР 

 Разглежданите три случаи от практиката на Гранична полиция 

потвърждават тезата за необходимостта от използването на професионален посредник 

/PR специалист/ за постигане на обществено доверие, консенсус и разбирателство с 

публиките -вътрешни и външни.  

 Прилагането на трите метода, осъществени в процеса на изследването, 

сочи, че: 

 Осигуряването на сигурност и справянето с престъпността и корупцията 

са в основата на високите стойности на доверие към Гранична полиция. 

 Комуникацията в Гранична полиция се осъществява в условията на 

непрекъсната потенциална криза на доверие, която има нужда да бъде 

преодоляна с помощта на PR специалисти. 

 Необходимостта от присъствието на специалист по PR, практикуващ 

успешно интеркултурната комуникация, се обуславя спецификата на 

риска в дейността на Главна дирекция “Гранична полиция”. 
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Заключение 

 

 В процеса на работа изследователската теза, че с помощта на технологията и 

техниките на пъблик рилейшънс може да бъдат подобрени комуникативната дейност на 

Главна дирекция „Гранична полиция” на МВР и нейният имидж пред обществеността, 

бе доказана.  

 Образът на Гранична полиция в изследваните медии е предимно положителен 

заради високата разкриваемост на престъпленията – незаконната миграция, трафика на 

хора, контрабандата и други престъпления на границата. При решаване на поставените 

задачи в изследването се очертават проблемните зони и фактори, влияещи негативно на 

комуникацията на институцията с вътрешните и външните й публики.  

 Въз основа на направения анализ в настоящото изследване към комуникативната 

дейност за подобряване на корпоративния имидж на Главна дирекция „ Гранична 

полиция” на МВР могат да бъдат отправени следните препоръки: 

 Публикациите за Главна дирекция „Гранична полиция” на МВР са твърде малко 

като количество, но въпреки това положителни за дейността й. Според нас е 

необходимо да се увеличи броят на публикациите, посветени на организацията, 

чрез активизиране на дейността на PR специалистите в състава на Гранична 

полиция и Пресцентъра на МВР. 

 Имиджът на МВР до голяма степен се свързва с имиджа на вътрешния министър 

на МВР. Така дейността на останалите структури в МВР, особено на Гранична 

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

министъра рефлектира и върху цялата структура на МВР. Ето защо е 

необходима по-голяма активност от страна на ръководството на Главна 

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

определени служители, но най-вече PR специалисти, които периодично да 

комуникират в публичното пространство свършеното в организацията и нейните 

бъдещи планове.  

 Слабостите във вътрешната комуникация на 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 външната комуникация на Гранична полиция могат да бъдат 

преодолени чрез обучение на ресорните журналисти от съответните медии от PR 

специалисти конкретно в спецификата на дейност на организацията.  
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 По отношение на темата за приема на Република България в Шенген е 

необходимо да се обучат експерти– наши и чужди, които да комуникират 

квалифицирано проблемите по Шенген с широката общественост. 

 Необходимо е да се информира обществото за помощта, която оказват 

неправителствените организации по превенцията на различните видове 

престъпления и засегнатите страни. Тази дейност е важна и следва да бъде 

отразена в медиите, за да бъдат ограничени страхът и социалната изолация на 

жертвите, проявленията като ксенофобията, поляризацията на страните или 

омраза, отчуждението, конформизмът.  

 Тъй като дейността на Гранична полиция се осъществява в непрекъснато в 

условията на потенциална криза на доверие, предвид спецификата на рискове, на 

които са изложени ежедневно граничните полицаи на базата на проведеното 

изследване обединяваме изграждането и функционирането на комуникационната 

дейност на Главна дирекция „Гранична полиция” на МВР в разгледаната 

проблематика, съобразно с нейната специфика на дейност.  

 Ето как изглежда нашият комуникационен модел на обществено доверие за 

изграждане на положителен имидж на Главна дирекция „ Гранична полиция” на 

МВР в публичното пространство.  
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 Комуникационният модел представлява кръгов процес, в който участниците 

взаимно си взаимодействат и влияят, като си предават информация, предизвикваща 

реакции и поведение. Министерството издава заповеди, нормативни актове, чрез които 

то регламентира дейността на Главна дирекция „Гранична полиция” на МВР. 

Приоритетните линии на дейност на институцията определени чрез Закона за МВР и 

Правилника за неговото прилагане - незаконната миграция, трафика на хора и 

контрабандата, отразяват дейността на граничните полицаи по контрола и охраната на 

външните граници на ЕС. Тези дейности на Гранична полиция приемаме за форми на 

проявление на недоверие към институцията. Начинът, по който се справят граничните 

полицаи с разкриваемостта на посочените престъпления, се отразява от журналистите 

на съответните масмедии и достига до външните публики и общество. Изнесената 

публична информация, за резултатите от дейността на граничните полицаи предизвиква 

в целевите публики реакция на високи или ниски стойности на обществено мнение и 

доверие. Между участниците в комуникативния акт съществува обратна връзка 

непрекъснат обмен на информация /feedlack/, която не е механична, а се основава на 

изграден морален консенсус, на базата на приемане, познание и баланс с предварително 

утвърдени между тях общи ценности и добродетели. Така извършената дейност от 

страна на служителите на Главна дирекция „Гранична полиция” на МВР ще бъде 

популяризирана, приета и оценена с положително обществено мнение и доверие от 

цялата група участници в комуникационния процес.  

 Считаме, че въвеждането на щатна длъжност PR специалисти не само в Главна 

дирекция „Гранична полиция” на МВР, а и във всички дирекции на МВР, се 

потвърждава и предпоставя ефективна комуникационна дейност, съобразена с 

европейските и световните стандарти за качество, за да бъде социалната система 

защитена от множеството предизвикателства, потенциални заплахи и рискове. Налице е 

сериозна необходимост от засилване на комуникативността, в която Главна дирекция 

„Гранична полиция” на МВР ще бъде постоянно във фокуса на обществения интерес. 

PR е науката, която може да предложи ефикасен стил на управление и ефективна 

комуникация с вътрешните и външните публики, която да е адекватна на социалните 

промени и трансформации, така че да формира положително обществено мнение и 

обществено доверие в полза на институцията с крайна цел постигане на 

взаимноразбиране и консенсус между граничните полицаи и обществеността.  
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ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. Дисертационният труд е първото по рода си у нас изследване на дейността на МВР - 

Гранична полиция, в което спецификата на работата й е анализирана от гледна точка на 

науката за комуникацията и на пъблик рилейшънс . 

2.Очертани са проблемните зони на Гранична полиция с вътрешните и външните й 

публики и се предлага използването на целия инструментариум от стратегии и техники 

на PR , за да се изгражда и поддържа положителен имидж на институцията.  

3. Чрез контент-анализ на 275 публикации в българската преса са откроени проблемите 

и причините за нарушена комуникация на Гранична полиция в ситуацията криза на 

доверие.  

4.Извършен е сравнителен анализ на данни от пресата с анализ на отчети на Главна 

дирекция „Гранична полиция” на МВР през периода 2009 – 2011 година и съобщения 

от Пресцентъра на МВР, които открояват условията за формиране на проблемни зони 

на комуникацията на граничните полицаи в ситуацията на криза на доверие. 

 

ПРИНОСНИ МОМЕНТИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. Предложено е работно определение на приликите между обществено мнение и 

обществено доверие, допринасящо за по-точно измерване на стойностите на 

общественото доверие към служителите на Гранична полиция сред българското 

общество.  

2.На базата на теории за общественото доверие е изготвен авторски модел на 

комуникацията на Главна дирекция „Гранична полиция” на МВР. 

3.Предложен е начин, по който различните видове риск в дейността на Гранична 

полиция са разгледани от комуникационна гледна точка и са очертани проблемите по 

оперативния риск, репутационния риск и риска за човешките ресурси.  
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