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УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

ИНСТИТУТ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИ 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

за дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен 

„доктор“, в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и 

информационни науки (Журналистика, комуникации при криза, ефективно 

управление)“. 

Автор на дисертационния труд: Петър Пламенов Кърджилов 

Тема на дисертационния труд: “Риск комуникация за намаляване на опас-

ността от индустриални кризи с екологични и здравни последици (комуни-

кации при атомните електроцентрали и газодобивната индустрия) ” 

Автор на становището: проф., д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев – дирек-

тор на Институт за научни изследвания и обучение на докторанти в Универ-

ситета по библиотекознание и информационни технологии 

 

1. Актуалност и значимост на разработвания в дисертационния 

труд проблем 

Актуалността на темата за ролята на комуникациите в процесите на реаги-

ране при кризи се определя от нарастващата нестабилност на системите в тех-

носферата на човешката цивилизация. Като неразделна част от системата за на-

ционална сигурност комуникациите влияят пряко върху ефективността на 

провежданите мероприятия и нивата на риска. Постоянното навлизане на но-

ви информационни технологии в социалните системи и глобалната интеграция 

на информационното пространство, налага непрекъснато да се обогатяват и 
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развиват знанията за комуникационните аспекти на сигурността. В този смисъл, 

представеното изследване е посветено на изключително актуалния проблем на 

използването на комуникациите за намаляване на опасностите и рисковете от 

индустриални кризи с екологични и здравни последици. В същото време, лави-

нообразното нарастване на потоците от данни и информация на входа на ин-

формационно – обработващите системи, става все по-трудно да се открият и 

разберат устойчивите връзки и структури в кризисните ситуации и обстановка-

та като цяло. Това затруднява определянето на свойствата, отношенията, връз-

ките в обектите, явленията и процесите. Все по-неефективно се прилагат тради-

ционните методи, модели и инструменти на комуникациите за формиране на 

представа за състоянието на обществото и заплахите за неговата сигурност. Из-

ход от така създалата се ситуация може да бъде намерен само чрез създаване на 

нови концепции и модели на комуникациите в системата за национална сигур-

ност, което предопределя тяхната актуалност и значимост. Именно на тази 

проблематика е посветен представеният дисертационен труд. 

 2. Степен на проникване в проблема и оценка за състоянието на ре-

шаването му към настоящия момент 

Мисията на изследването е да се получи ново знание за ролята и мястото на 

социалните комуникации в намаляването на рисковете от индустриални кризи с 

екологични и здравни последици. Неговия обект е комуникацията при кризи и 

рискове в областта на ядрената и газодобивната индустрии и по-конкретно не-

коректната, неистинна и манипулативна комуникация заради неетични  наме-

рения и частни интереси на бизнеса. Предмет на изследването са концептуал-

ните пораждащи модели на риск–комуникациите. Целта на автора е да създаде 

необходимите научни предпоставки за разработка на нови комуникационни ме-

тоди и технологии за намаляване на риска от индустриални кризи.  

За постигането на формулираната цел в изследването се решават традицион-

ните изследователски задачи: събиране, систематизиране, проучване и крити-

чен преглед на основните знания по проблема; анализ на същността и съдържа-

нието на анализа; разработка на аналитична архитектура; формулиране на пре-
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поръки за използване на нови методи и средства за нейното изпълнение; анализ 

на получените резултати и формулиране на изводи и препоръки. Задачите са 

формулирани с отчитане на глобалните тенденции в съвременното общество и 

характеристиките на възникващите в него технологични индустриални рискове. 

С тяхното решаване се създава модел на риск комуникацията, който може да се 

използва за постигане на стратегическо информационно превъзходство в уп-

равлението. 

Работната хипотеза, при допускането на която се разработва концептуал-

ния модел на риск–комуникацията е, че след критичен преглед на наличното 

знание и добрите практики в тази област, в процеса на обратния синтез ще се 

създаде изравнен и интегриран с различните културни модели на разбирането 

на риска комуникационен модел.  

Ограниченията наложени върху изследването произтичат от самостоятелния 

характер на докторантските изследвания и лимитираните ресурси. Тези ограни-

чения налагат да се локализира обхвата на изследването в рамките на комуни-

кацията относно атомните електроцентрали и газодобивната индустрия. Теоре-

тичните разглеждания третират универсалния модел на социалните комуника-

ции, като разкриват нови страни на неговата реализация в кризисни ситуации. В 

същото време, обект на критичен анализ са различните аспекти на този модел и 

всички негови подсистеми, компоненти и индивидуални функции на хора и 

групи, имащи пряко или косвено отношение към предсказването и споделянето 

на контекста на кризисната информация. 

3. Относно избраната методика на изследванията 

За постигане на целта на изследването и решаване на неговите задачи са 

събрани и изучени най-известните публикации по темата. Проведени са беседи 

с експерти и е направен ретроспективен анализ на еволюцията на обекта на из-

следването. В тези рамки логически и целесъобразно са съчетани анализа, син-

теза, сравнението и обобщенията. Тяхното прилагане е само в сферата на атом-

ната енергетика и газодобивната индустрия. Останалите компоненти на риск-

комуникациите са взети предвид въз основа на действащите нормативни и пла-
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нови документи, но не се разглеждат по същество. В работата се отчита, че ус-

ловията в сферата на изследването постоянно се променят, поради което се на-

лага да се идентифицират основните специфики и тенденции на развитието на 

риск - комуникациите и да се оценят възможните за внедряване на нови модели 

на тяхната организация и управление.  

Основен източник на информация за изследването са личните наблюдения 

на автора, изследването на случаи, запознаването с достъпните публикации и 

дигиталния web ресурс. Методологията и методиката на изследването са пра-

вилно избрани и нямат силно изразени конкурентни алтернативи. В основата 

им са поставени ретроспективния преглед и аналитичния обзор на наличното 

знание, които са адекватни на целта, проблематиката и спецификата на изслед-

ването. На тази основа логически се извеждат изводи и препоръки, които имат 

теоретичен и приложен характер. 

4. Кратка аналитическа характеристика на естеството и достовер-

ността на материала върху който се градят приносите на дисертаци-

онния труд 

Материалът, върху който се градят приносите на дисертационния труд, е 

представен под формата на завършено, самостоятелно научно изследване, в 

конкретна, тясна област на човешката практика, а именно – анализа на кризис-

ната информация. Той е с общ обем от 410 страници и е структуриран в пет 

глави, увод, заключение, приложения и списък на използваните и цитирани из-

точници (в общ обем – 353 позиции). Всяка от главите е обособена част от ра-

ботата, като връзката между тях е осигурена от логиката на изложението и поз-

волява да се придобие цялостна представа за научното изследване. Резултатите 

са изложени логично и изчерпателно. Теоретичните разсъждения и обобщения 

показват високото експертно ниво на подготовка на техния автор. Заключение-

то съответства на съдържанието. От него се вижда, че авторът успешно е решил 

стоящите пред него задачи. 

Достоверността на получените резултати се потвърждава от изследването на 

конкретни случаи и проведените събеседвания с експерти, имащи отношение 
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към проблемите на комуникациите при кризи и свързания с тях модели и тех-

нологии. 

Детайлното запознаване с дисертационния труд позволява да се проследят 

логиката и връзките между анализа, синтеза и експеримента, при което не оста-

ват съмнения относно оригиналността и достоверността на представения нау-

чен труд. Доброто оразмеряване на обхвата на темата, мащабите на целта и ог-

раничаването на авторските претенции, са позволили да се изпълнят всички на-

учни задачи на дисертационната работа и да се докаже работната хипотеза. 

5. Основни научни и научно - приложни приноси в дисертационния 

труд (същност и характер) 

Приносите в дисертационния труд могат да бъдат определени като:  

 Създадена е концепция и концептуален модел на риск комуникациите в сфе-

рата на атомната енергетика и газодобивната промишленост, разкриващи 

връзките между различните аспекти на уязвимостите, опасностите, рискове-

те и работата на системата за сигурност в условията на криза. 

 Представени са мерките и мероприятията за ефективно противодействие на 

разглежданите кризи на основата на изследване на случаи и експертен ана-

лиз. Те се предлагат за разкриване, предотвратяване, пресичане, ограничава-

не и неутрализиране на вредните последици, които евентуално биха се полу-

чили като следствие от неефективни и дезинформиращи риск комуникации. 

 Разкрити са условията и предпоставките за изграждане на високоефективни 

риск комуникации, гарантиращи ефективно реагиране на кризи в атомната 

енергетика и газодобивната индустрия. 

 Разкрити базовите фактори за успех и са въведени основните индикатори за 

мониторинг, оценка и контрол на риск комуникациите в системата за управ-

ление при кризи. 

 Доказана е работната хипотеза на изследването, като е създаден модел на 

риск–комуникациите с който се постига по-високо ниво на информираност 

за ситуациите в атомната енергетика и газодобивната индустрия. 
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 Разработеният концептуален модел на риск комуникации е верифициран с 

помощта на метода на изследване на случаи и метода на експертните оценки, 

като е доказана ефективността му в атомната енергетика и газодобивната 

индустрия. 

6. Оценка на авторското участие в получаването на приносите 

Личният принос на докторанта в получаването на резултатите в дисертаци-

онния труд е неоспоримо. Авторството му е без съмнение. Изброените по-горе 

научни приноси са изцяло негово лично дело. 

7. Използване на получените в дисертационния труд резултати и 

препоръки за бъдещото им внедряване 

Приложимостта на получените приноси е безспорна. Проведеното изследва-

не и получените от него резултати ще представляват интерес преди всичко за 

управлението на държавата при кризи. Те ще са от полза и за всички специа-

листи, учени, дипломанти, специализанти и докторанти, работещи по тази на-

учна тематика. Препоръчително е изследването да продължи с цел – внедряване 

на създадения концептуален модел в информационните системи на системата за 

национална сигурност. 

8. Преценка на публикациите по дисертационния труд 

Получените в дисертационния труд резултати са представени изцяло в 4 на-

учни и 7 журналистически публикации. Те позволяват да се получи цялостна 

представа за проведеното изследване и получените резултати. Публикациите 

осигуряват необходимата публичност на научните приноси и авторските пре-

тенции. 

9. Относно автореферата към дисертационния труд 

Авторефератът вярно и точно отразява заглавието, целта, задачите, съдър-

жанието, изводите, препоръките, приносите и публикациите, към дисертацион-

ния труд. Като цяло, той изпълнява функциите си съгласно изискванията на 

ЗРАСРБ. 
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10. Критични бележки 

В процеса на рецензирането на представения дисертационен труд са забеля-

зани редица терминологични неточности и някои недостатъчно изяснени въп-

роси. Те не намаляват приносите в представения дисертационен труд, поради 

което не възниква необходимост да се обсъждат в настоящото становище. 

11. Други въпроси 

Няма други въпроси, по които да се вземе отношение. 

12. Заключение 

Цялостната оценка на дисертационния труд позволява да се стигне до зак-

лючението, че той има всички необходими качества на дисертация за присъж-

дане на образователната и научна степен “доктор”, а именно: 

 Той е актуално и значимо, самостоятелно научно изследване, в което са 

получени научни актуални и значими научно – приложни резултати. 

 Изследването доказва, че неговия автор е постигнал следващото, след 

„магистър”, ниво на образователна квалификация и компетентност. 

 Получените резултати илюстрират способностите на автора за аналитич-

но, системно мислене на стратегическо ниво и усвоените от него нови 

умения за формулиране и решаване на научни задачи.  

Така изброените качества на представения дисертационен труд, получените 

в него приноси и показните от докторанта качества на експерт и учен, дават ос-

нование да дам положителна оценка и да гласувам положително за даване на 

Петър Пламенов Кърджилов на образователната и научна степен „доктор“, в 

професионалното направление 3.5. Обществени комуникации и информацион-

ни науки (Журналистика, комуникации при криза, ефективно управление).  

  

Автор на становището:           

_____________________________ 

/Проф. д.т.н. инж. Ц. Семерджиев/ 


