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„Организирали сме една глобална цвивилизация, в която най-решаващите 

елементи – транспорт, комуникации и всички други индустрии; земеделие, 

медицина, образование, забавление, защита на околната среда и дори ключовото 

за демократичното установяване гласуване – изцяло зависят от науката и 

технологиите.  

  

Подредили сме нещата по такъв начин, че почти никой не разбира науката и 

технологиите. Това е предпоставка за катастрофа. Може да не обръщаме 

внимание на това за известно време, но рано или късно тази възпламенима смес 

от невежество и власт ще изригне в лицата ни.” 

 

Карл Сейгън 
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     Дисертационният труд “Риск комуникация за намаляване на опасността  

oт индустриални кризи с екологични и здравни последици” е структуриран в 5 

глави, заедно със съдържание, въведение, заключение, приложения и използвани 

източници, с общ обем от 407 страници. Първата и втората глави са теоретични и 

са построени съответно от 12 и 5 подглави. Третата глава е с теоретико-практична 

насоченост и построена в 3 основни подглави. Четвъртата и петата глави са изцяло 

емпирични. Основният текст на дисертацията е от 303 страници, а приложенията 

заемат 76 страници.  

     Актуалността на темата се определя от увеличаващите се в последните четири 

десетилетия рискове от мащабни индустриални кризи със сериозни екологични и 

здравни последици. Такива кризи и рискове съществуват в световен мащаб и без 

разлика в степента на устройство на държавите и развитост на икономиките им. 

Някои от тези кризи са с потенциал да унищожат живота в цели региони за 

десетилетия, да убият и разболеят много хора, да разрушат задълго природната 

среда. Такива са аварията с изпускане на диоксин в химическия завод в Севезо, 

Италия (март, 1976), ядрената авария в Три Майл Айлънд, САЩ (март, 1979) 

катастрофата в химическия завод на Юнион Карбид в Бопал, Индия (декември, 

1984), ядреното бедствие в Чернобил, Украйна (април, 1986), най-големият 

петролен разлив в историята – този в Мексиканския залив при избухването на 

платформата “Дийпуотър Хърайзън” на BP в САЩ (април, 2010), пробивът на 

хвостохранилище на унгарския завод за алуминий MAL (октомври, 2010), ядрената 

мега-криза във Фукушима, Япония (март, 2011) и др.   

    Най-мащабните рискове за големи групи хора в населени места са тези от големи 

индустриални екологични кризи със сериозни здравни последици. Част от тези 

рискове се проявяват например в ядрената енергетика, петролната и газодобивна 

индустрии, химическа, металургична и военна промишленост, заедно с цялата 

инфраструктура, свързана с производствата, доставянето, съхраняването и 

унищожаването на опасни изходни продукти в тези индустрии. Съществува голямо 

разнообразие на индустриални екологични рискове и кризи с екологични и здравни 

последици. Това са големи съоръжения и технологии като: ядрени 

електроцентрали, топлоелектроцентрали, нефтени и газови платформи, сондажни 
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технологии, химически заводи, хвостохранилища, добив на ценни метали с опасни 

химикали (цианиди), безкислородно изгаряне на въглища, подземно нагнетяване на 

CO2 и др.  

     Конкретен обект на изследване в дисертационния труд е комуникацията при 

кризи и рискове в областта на ядрената и газодобивната индустрии. Съвременните 

подходи на корпоративна и институционална комуникация, начело с пъблик 

рилейшънс, показват, че нямат капацитет да се справят с предизвикателствата на 

световното рисково общество. Ефектите от индустриалната епоха и постмодерното 

време на консумеризъм ни отдалечават като хора от връзката ни с природата и 

променят представата ни за реалните човешки потребности. Това е време, в което 

пропагандата на най-големите корпорации в света, притежаващи медии, рекламни 

и ПР агенции, създава свят на нереални нужди, стремежи към харчене, лукс и 

притежание на непотребни стоки, продукти и услуги, обвързани предимно с 

човешкото подсъзнание и с егото. Много от хората, които професионално се 

занимават с комуникация стават съучастници и автори на изкривяването на 

представите за човешките нужди, желания и възможности в създаването на 

настоящия омагьосан кръг от нереалности. Поддържането на системи от 

изкуствени нужди налага извличане и харчене на повече ресурси от планетата, а с 

това идва и поемането на още рискове. Рисковете, спрямо евентуалните ползи, са 

силно асиметрично разпределени в обществото. От десетилетия насам, голямата 

част от практиката във всички дисциплини в науката за комуникация, работят в 

подкрепа на статуквото на тази асиметрия между рискове и ползи. Дори 

кризисната комуникация в практиката е ориентирана предимно към запазване на 

имиджа и репутацията при криза и по-малко към превенция и подготовка. 

     Според нас поддържането на тази силна асиметрия чрез конструиране на 

изкуствена реалност от лоши практики на пъблик рилейшънс, маркетинг, 

реклама и пропаганда в публичната комуникация е абсолютно недопустимо, 

когато управлението на организации засяга живота, здравето и нормалното 

съществуване на хора, търпящи индустриални рискове от опасни съоръжения 

и технологии. Опитът показва, че самозабравянето и самодоволството на висшия 

мениджмънт, игнорирането на комуникационни програми за сигурност, 
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допускането на неизправности в сигурността за пестене на пари и усилия, и 

поредиците от човешки грешки заради нисък контрол, демотивация и други 

причини, при настъпване на сериозна криза водят до много повече унищожения, 

материални щети, страдания, болести и смърт. Дисциплините в управлението и 

комуникацията – проблемен мениджмънт (issues management) и риск 

комуникация (risk communication) предлагат най-плуралистични, демократични и 

прагматични насоки за взимане на решения, свързани с проблеми и рискове за 

здравето и природата.   

      В тази връзка, в първа глава предлагаме нов модел на организационна 

комуникация за организации, генериращи рискове и кризи, който интегрира 

отделните комуникационни дисциплини. Предвид обаче изключително нужното 

сега в глобален план прилагане на устойчиво развитие във всяка една човешка 

дейност, моделът е подходящ и за всички други държавни и частни организации. 

Моделът на управление на организационна комуникация, предложен от нас, 

изглежда по следния начин:  

 

 

Модел на управление на организационната комуникация при генериращи рискове организации 

 

В този модел водещо за управлението на комуникацията звено е концепцията за 

устойчиво развитие, разгледана подробно в глава I, заедно с прилежащите ѝ  и 

сродни концепции – екологията на човека, енвиронментализма, зелената 
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икономика и тройния краен баланс в бизнеса. Устойчивото развитие, като водещ 

принцип и посока на организационната комуникация, се поема от пъблик 

рилейшънс, като функция за синхронизиране на интересите и целите на 

организацията с тези на публиките. От ПР организационната комуникация 

преминава в следващото звено – проблемния мениджмънт, за да бъдат проблемите 

с потенциално влияние върху организацията разпознати и определени от рано и да 

се подготви и изпълни стратегически отговор, който да смекчи или да извлече 

полза от последствията. В случай, че проблеми, свързани с рискове остават 

нерешени на дневен ред, организацията трябва да съсредоточи усилията си в 

изготвянето на подробна и продължаваща във времето програма по риск 

комуникация. Програмата по риск комуникация, освен начини, форми и разписания 

за разискване на риска със заинтересованите страни трябва да съдържа принципи и 

инструкции за кризисна превенция и подготовка, с приложени кризисни сценарии и 

планове за управление при кризи – това е мястото на така наречената от нас риск 

комуникация в пред-кризисен етап (глава III). В случаите когато риск се прояви 

като криза се активира следващото звено от комуникационния цикъл – кризисната 

комуникация, която действа в посока кризисен отговор намаляване на последиците, 

общуване с медиите, компенсиране на засегнатите от кризата, демонстриране на 

взети мерки от научените уроци, възстановяване на имиджа и репутацията. От тук 

предмет на публичността отново, по естествен път става устойчивото развитие, с 

новите мерки, практики, идеи и възможности, които трябва правилно да бъдат 

оползотворени в след-кризисния възстановителен етап.  

     Предмет на изследване в дисертацията е именно най-слабо познатото звено в 

този модел – а именно риск комуникацията, както и нуждата от прилагането ѝ  от 

отговорните страни, налагащи рискове. Обект на изследването е некоректната, 

неистинна и манипулативна комуникация заради неетични  намерения и частни 

интереси на бизнеса. Полетата на комуникационна активност спрямо рисковете 

при индустриални кризи са отправните посоки, в които разгръщаме предмета на 

изследването. В дисертацията различаваме следните полетата за изследване на 

комуникационна активност спрямо риска: 1) анализ на политиките при рискове и 

реакциите при кризи, създаващи здравни и екологични опасности; 2) холистичен 
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интердисциплинарен подход към риска с прилагане на подробни програми по риск-

комуникация и 3) игнориране на риск-комуникацията и използване на заместващи 

неетични комуникационни тактики. Тези три типа полета формират композицията 

на дисертационния труд от идеята за проблемната реалност на рисковото общество 

(глава I), към идеята за различните визии за решаване на проблеми с рискове (глава 

II), през достиженията и възможностите за решаване на тези проблеми чрез 

практическата риск-комуникация (глава III) до незадоволителното и лошо 

състояние на българската и световната публична комуникационна реалност 

относно индустриални рискове и кризи (глави IV и V). 

     В проекта на Националния изследователски институт на САЩ от 1989 г. риск 

комуникацията е дефинирана като въпрос на “демократичен диалог”: „Риск 

комуникацията е интерактивен процес на обмен на информация и мнения 

между индивиди, групи и институции. Тя включва многократни съобщения 

относно естеството на риска и други съобщения, не стриктно отнасящи се до 

риска, които изразяват безпокойства, мнения и реакции към съобщения за 

риска или към правни и институционални разпоредби относно управлението 

на риска”. Сийгър създава типология на най-добри практики в риск и кризисната 

комуникация като цялостен интегриран процес, включващ следните отправни 

позиции
1
: „риск и кризисната комуникация е процес, продължаващ във времето, 

изискващ провеждане на предварително планиране, засилване на партньорства с 

публики, сътрудничество и координация с доверени източници, добри отношения с 

медиите, включително отговаряне на нуждите на медиите и оставане на тяхно 

разположение, изслушване на публиките и проявяване на разбиране на 

безпокойствата им, общуване със съчувствие, грижа и емпатия, демонстриране 

на честност, прямота и откритост, приемане на несигурност и двусмисленост, 

осигуряване на съобщения, които подобряват и поощряват лична ефикасност”.  

     Предвид темата на дисертацията, отнесена до опасностите от екологични и 

здравни индустриални кризи, трябва да изясним три основни теоретични понятия 

за риск комуникацията, рамкирани от изследователите. Когато в дисертационния 

                                                 
1
 Seeger, M.W. (2005). Best practices of risk and crisis communication: An expert panel process. Journal of 

Applied Communication Research, 43(3), 323–244. 
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труд се използва понятието риск комуникация, това включва различни аспекти от 

следните три концепции:  

     1. Риск комуникация на кризи и извънредни случаи (crisis and emergency risk 

communication - CERC) е концепция, дефинирана от Рейнълдс (2002), заедно с 

центровете за контрол на заболяванията и превенцията в САЩ (CDCs), като форма 

на обединение на риск и кризисната комуникация в определението, което 

представлява конкретна практика. Според това определение риск комуникацията 

на кризи и извънредни случаи обединява спешността на комуникацията при 

бедствия и нуждата да се говори за рисковете и ползите със замесените страни 

и обществото, особено в една ера на глобални здравни заплахи. „Риск 

комуникацията на кризи и извънредни случаи представлява усилието на 

експерти да предоставят информация и да позволят на отделни хора, 

замесени групи и общността като цяло, да вземат най-добрите възможни 

решения за свое добро, в рамките на почти невъзможни времеви ограничения и 

да помогнат на хората в края на краищата да приемат несъвършената 

природа на изборите по време на криза” (Reynolds, 2002, p. 6). Според авторите, 

този тип комуникация се различава от риск комуникацията заради тесните времеви 

ограничения, възможността за необратимост на решенията, а резултатите са 

несигурни, защото решенията често се взимат при недостатъчна и непроверена 

информация. Различава се също и от кризисната комуникация, защото 

комуникатора не е възприеман като участник в кризата, а експерта по бедствия – 

като посредник за разрешаване на ситуацията. 

     2. Риск комуникацията на околната среда (environmental risk communication) е  

другото понятие и перспектива с централно значение за настоящото изследеване. 

Линдел и Пери (2004) определят риск комуникацията за околната среда като 

подходящ термин да опише риск комуникацията, свързана с технологични 

рискове от опасни съоръжения и транспортиране, както и с природни 

опасности. Абковц (2002) определя риска за околната среда като причиненни от 

човека или естествени инциденти или тенденции, които имат потенциал да 

увредят човешкото здраве и екосистеми, включително физически активи на 

организацията или, в по-широк обхват икономиката. Според него, риск 
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комуникацията на околната среда се отнася до такива инциденти и тенденции в две 

различни категории, които са: А) събития, които биха могли да се случат в 

бъдеще, където на фокус е превенцията и Б) извънредни ситуации, при които 

на фокус е незабавното оповестяване, развитие на смекчаване на последиците 

и други неотложни действия при кризисен отговор
2
.  

     3. Комуникация за околната среда (environmental communication) е третото 

понятие, дефинирано от Манфред Оепен (2000) като: „планиране и 

стратегическа употреба на комуникационни процеси и медийни продукти в 

подкрепа на ефективно правене на политики, публично участие и изпълнение 

на проекти, впрегнати към устойчиво развитие на околната среда” (Oepen, 

2000, p. 41)
3
. Според Оепен, влиянието върху политическия процес е 

определящо при комуникацията на околната среда дотолкова, доколкото 

трябва да гарантира изпълнението на проекти, предвиждащи защитата на 

природната околна среда с участието на обществеността. Той вижда ролята на 

комуникацията на околната среда като образователен и обвързващ процес на 

социално взаимодействие, който позволява на хората „да разбират ключови 

фактори на околната среда и техните взаимозависимости и да действат по 

свързаните с тях проблеми по компетентен начин” (p. 42). Затова, 

комуникацията на околната среда, съвсем не е просто – нито дори главно – 

инструмент за информиране, а е процес, който се стреми към продуцирането на 

„споделена визия за устойчиво бъдеще и изграждане на капацитет в 

социалните групи за решаване или предотвратяване на проблеми в околната 

среда” (p. 42). Според Кокс (2006) добре информираното общество е основен 

принцип на доброто управление, а комуникацията на околната среда е 

точният инструмент за това, защото просвещава, поддържа бдителността, 

убеждава, мобилизира и ни помага да решаваме проблемите на околната ни 

среда. Освен това, според него тя „помага да се създават репрезентации на 

                                                 
2
 Abkowitz, M.D. (2002, March). Environmental risk communication: What is it and how can it work? 

Environmental Risk Communication Summit, Vanderbilt University, TN. 
3
 Oepen, M. (2000). Environmental communication in a context. In M.Oepen & W.Hamacher (Eds.), 

Communicating the environment: Environmental communication for sustainable development (pp. 41–61). 

New York: Peter Lang.  <http://www2.gtz.de/dokumente/bib/99-1668.pdf> 
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природата и екологичните проблеми като причини за нашето разбирателство” 

(Cox, 2000, p. 20–21)
4
. 

     Хипотезата, която дисертацията издига е, че в България не съществуват 

никакви адекватни форми на риск комуникация (risk communication) и има 

много слаба, почти изцяло отсъстваща предкризисна информационна 

превенция и подготовка – когато на гражданите се налагат рискове от 

съоръжения и технологии, поставящи различни опасности от големи кризи, с 

вредни последици за много хора и за околната среда. Тезата на дисертацията 

гласи, че комуникационните практики при ядрената енергетика и 

газодобивната промишленост не достигат до ефективни и адекватни   на 

социалното развитие форми за справяне с възникващите рискове. В 

изследваните области на индустрията изглежда не съществува честна 

комуникация със заинтересованите страни и с цялото общество за реалното 

съотношение между ползи и рискове от проекти и технологии, създаващи 

опасности за здравето и околната среда. Според нас има нужда от прилагане в 

българското законодателство на задължително изискване за изпълнение на 

програма по риск комуникация за всеки един индустриален проект, създаващ 

опасности. Това би променило коренно базата за вземане на решения за рискове, 

така че ако се поемат такива, това да е оправдано за всички заинтересовани страни, 

и би могло да засили способността на обществото колективно да се справя с кризи, 

минимизирайки вредните последици.   

     Основна цел на изследването е то да провери издигнатата хипотеза, да 

защити тезата и да повдигне въпроса за нуждата от законово регламентирано 

прилагане на програми по риск комуникация за всички проекти, и 

съществуващи производства, съоръжения и технологии, които поставят рискове за 

околната среда и здравето на хората. Втора цел, която поставяме е да разкрием и 

разобличим повечето от лошите комуникационни практики при налагане на 

рискове и създаване на опасности за здравето и околната среда. Трета цел е да се 

                                                 
4
 Cox, R. (2006). Environmental communication and the public sphere. Thousand Oaks, CA: Sage. 

<http://www.amazon.com/gp/product/1412972116/ref=olp_product_details?ie=UTF8&me=&seller=#reade

r_1412972116> 
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изведе риск-комуникацията като  необходима академична дисциплина и 

основен стратегически подход в управлението на организациите и държавните 

институции. Четвърта цел е изследването да постави начало на актуална серия 

от изследвания на риск-комуникацията в българската практика (доколкото 

такава съществува). Пета цел е да се предложи нов модел на организационна 

комуникация, интегриращ устойчивото развитие, пъблик рилейшънс, проблемния 

мениджмънт, риск комуникацията и кризисната комуникация – предимно за 

организациите, налагащи индустриални рискове за здравето на човека и природата 

в отделни общности.   

     За изпълнението на поставените цели се работи по следните задачи:  

1. Да се изяснят понятията ‘устойчиво развитие’, ‘енвиронментлизъм’, ‘екология 

на човека’, ‘троен краен баланс’ и ‘зелена икономика’; да проследи възникването и 

развитието проблемния мениджмънт, риск-комуникацията и кризисната 

комуникация  и да се обоснове връзката им с горните в управлението (глава I);  

2. Да изложи теорията на риск-комуникацията и да обоснове значението ѝ  за 

обществото (глава II);  

3. Изясняване на практическото приложение на риск-комуникацията при 

екологични и здравни индустриални рискове (глава III);  

4. Изследване на случаите на трите най-големи аварии в АЕЦ; изследване на 

комуникацията в България за планирани ядрени мощности, както и за намаляване 

на опасностите от наличните мощности (глава IV); 

5. Изследване на комуникацията в опита за налагане на нова рискова технология в 

газодобивната индустрия – хидравлично разбиване за шистов газ (глава V).  

 

     Като резултат от някои разрушителни модели на управление и подвеждащи 

комуникационни стратегии, сме изправени пред една нова реалност от 

разнообразни рискове и кризи – различни по големина, обхват и острота на 

последиците, които често са необратими. Технологичните индустриални 

рискове, налагани от големи транснационални корпорации, с помощта на 

национални правителства и международни организации, увеличават 

опасностите за здравето на хората, за природната среда на живот, за водата, 



 14 

прехраната и въздуха на местни общности. В тези условия, от 70-те години на 

XX в. нататък в отделни държави и междудържавни организации започват да се 

появяват нови бизнес политики, ориентирани към отчетност на въздействието на 

бизнеса върху околната среда и социалните структури. В началото на 90-те години 

на XX в. изследователи в сферата на публичната комуникация наблюдават 

революция в енвиронментализма (environmentalism) и персоналното здраве, която 

изисква прилагането на обоснована и отговорна комуникация за промяна на 

личните и колективни поведения, за създаване и разпространяване на 

законодателство и регулация. В глава I разглеждаме концепции, движения и 

дисциплини, които са в директна и индиректна връзка с възникващите и 

развиващите се също по това време като дисциплини риск комуникация, проблемен 

мениджмънт и кризисна комуникация. 

     Развитието на информационните и комуникационни технологии започва да 

повишава съзнаването и будността на хората за индустриалните рискове и кризи. 

Повишават се възможностите за информираност на гражданите и за обосновано 

гражданско противопоставяне срещу свързаните с оценяването на риска научни, 

икономически и политически публични изявления за рискове. Това засилва ролята 

на риск и кризисната комуникация като възможности за ограничаване на 

конфликтите и подпомагане на просветен избор чрез диалог и комплексни 

действия в обществата. Изявленията и дебатите относно рискове обаче се правят 

според различни културни модели на разбиране за риска, различни по критерии за 

възприятие, поносимост и оценяване на риска. Всеки от тези културни модели, 

разгледани в глави II и III, има своите застъпници в публичното говорене за това 

доколко даден риск е приемлив и поносим в икономически, научен, социален и 

политически контекст. Различните застъпници разполагат с различно 

представителство, средства и канали за информиране, убеждаване и общуване. 

Най-влиятелна е групата на предприемачите (entrepreneurs), които разполагат с 

най-голям финансов ресурс, достъп до медии и собствени медии и най-активно 

създават рискове. Решенията относно рисковете далеч не зависят само от 

експертни оценки на инженери и други учени в точните науки, но са проблем на 

институционална отговорност и контрол, на политическа и културна визия, на 
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отстояване на ценности и възгледи за света. Проблемността на риска определя 

интердисциплинарната му природа, която значително обогатява и усложнява 

дебатите. Тези зависимости на риска от различни дискурси, налагащи нуждата от 

риск комуникация в обществото ще прегледаме в теориите и изследванията от 

учени в полето на комуникацията и други хуманитарни науки в теоретичната глава 

II.  Риск комуникацията като диалог за съвместно съществуване се развива в 

кратката си история от информираща към приобщаваща парадигма. В          

условията на световното рисково общество  тя разширява риск шлиянието си в 

областите на наука, политика и реторика. Обосновава се върху културна теория, 

формира мултидисциплинарния характер на риска и поставя на дневен ред 

принципа на етична ефективност на комуникацията за рискове. Извежда легалното 

прилагане на предпазния принцип в международно и национални законодателства 

с цел защита от непоносими и нежелани от обществата индустриални рискове.  

     Основен проблем обаче остава практическата приложимост на риск-

комуникацията на достаъчно високо ниво в отделните държави, именно заради 

икономическата зависимост на политиките, на законодателната, изпълнителната, 

често и на съдебната власт. Кризисната комуникация, от своя страна, там където я 

има, обръща внимание предимно на контакта с медиите и заинтересованите 

страни (stake holders) по време на криза и на възстановяването на публичния образ 

(image) и репутацията (reputation) на организацията. Комуникаторите в ПР отдели 

и агенции почти винаги са зависими от конюктурата на наложената отгоре 

организационна култура, от бюджета и идеологията, определяни от висшия 

мениджмънт. Така практиките на комуникаторите се основават върху старите 

познати инструменти на маркетинга, рекламата и корпоративния PR, в които 

водещa практика е еднопосочното убеждаване и облъчване на обществото като 

стрелба по мишена (target) – метод, типичен именно за пропагандата от началото на 

XX в. В България този начин на работа е силно проявен, което, заедно с липсата на 

свободни медии и журналистическа автоцензура и/или некомпетентност, 

добринася за една обща дезинформираност, а оттам и незащитеност на гражданите 

от индустриални рискове и кризи.  
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    В тази връзка, в глава III ще предложим голяма част от практическите 

изисквания и тактики, събрани от изследователите, които трябва да се изпълнят в 

една качествена програма по риск-комуникация (заместваща пъблик рилейшънс на 

еднопосочното убеждаване) при взимането на решения относно индустриални 

рискове. Практическата риск комуникация при екологични и здравни 

индустриални рискове делим в глава III на 1) основните прозрения и изисквания за 

успешни комуникационни програми по риск комуникация, 2) риск и кризисна 

комуникация в предкризисен етап, и 3) изготвяне на кризисни сценарии. Към 

първата част спадат главните контекстуални променливи (трите нива на дебати за 

рискове, различните култури на риск, различните типове публики) и функциите на 

риск комуникацията (просвещаваща, генерираща доверие, приобщаваща, 

напътстваща). Към втората част разглеждаме дейностите по кризисна превенция, 

подготовка и възприятието на рисковете според Разширения модел на паралелен 

процес. Ще дадем и най-важните насоки в подготовката и превенцията на кризисни 

ситуации, които трябва да се изпълнят, за да се намали опасността и максимално да 

се ограничат вредните последици – т. нар. риск-комуникация на кризи и 

извънредни ситуации. В третата – методите за изготвяне на кризисни сценарии. 

Конструирането на кризисни сценарии е част от пред-кризисния етап, по принцип 

прилагано като вътрешен за организацията метод, предшестващ писането на плана 

за управление на кризата. Според нас кризисните сценарий имат ключова роля не 

само при подготвянето на плана за  и ефективността на кризисния отговор, но 

насочва към същността на проблемния мениджмънт и трябва да съпътства 

изготвянето на всяка добра програма за риск комуникация със заинтересованите 

страни. 

     Актуалността на темата на дисертацията – да се спрем именно върху две от 

индустриите в енергетиката – ядрената енергетика и газодобивната индустрия с 

новата технология за добив на шистов газ, се предопределя от коренно 

различното разбиране и реакции в обществото на тези две високо рискови 

индустрии. Протестите на хиляди граждани срещу шистовия газ, от една страна, и 

масовата неосведоменост и неактивност по темата за ядрената енергия, от друга, 

говорят за сериозна липса на държавен комуникационен подход, включително 
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умишлено скриване на информация, като и в двата случая се създават опасности за 

обществото. Тези дисонанси говорят за това, че гражданите са безгласни да 

направят информиран избор за рисковете и са безсилни да се защитят в случай на 

криза. Затова, като обект на изследването в България ще се фокусираме върху 

начините на комуникация при два от най-актуалните проблеми в последните 

три години – гръмко прокламираното строене на нови мощности в ядрената 

енергетика и опита за налагането по манипулативен начин на технологията 

хидравлично разбиване за шистов газ. Емпирично изследваме комуникацията на 

налагащите рискове институции, компании и лобиращи политически партии (в 

глави IV и V), която, както става ясно, е точно обратно явление на коректната, 

достоверна и подробна програма по риск комуникация (разисквана в глава III). По 

тези причини, нуждата от промяна в начините на комуникация в случаите на 

опасности от индустриални рискове с екологични и здравни последици и 

заменянето им с професионални програми по риск комуникация е предметът 

на настоящия дисертационен труд.  

     Периодът, който изследването обхваща е април 2010 – януари 2013 г. По-

конкретно, началото на периода се определя от датата на заявяване на интерес за 

добив на шистов газ в България от страна на корпорацията Шеврон – 7 април, 2010 

г., а краят условно е датата на националния референдум за нова ядрена 

електроцентрала – 27 януари, 2013 г.  

     В изследването под “риск-комуникация” за намаляване на опасността от  

индустриални кризи ще имаме предвид както управлението на организационната 

комуникация при рискове, така и кризисния комуникационен мениджмънт в 

неговия предкризисен период. Кризата и рискът са неделими същности  и 

взаимнозависими понятия, особено когато става въпрос за екологични рискове и 

кризи, които пряко или косвено засягат живота и здравето на населението. В тази 

връзка ще използваме комбинация от методи на изследване.  

     От една страна, нуждата от превенция и подготовка за индустриални екологични 

и здравни кризи чрез комуникация може да бъде издирена и прозряна в процеса на 

случване и приложената кризисна реакция (crisis response) при съществуващите в 

момента, както и вече отминали екологични кризи. В този случай, на първо място 
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ще вземем под внимание емпиричния метод на качественото изследване на 

случаи
5
 (Case Study), като изследваме предкризисните периоди (включително 

пренебрегване на ранни предупредителни сигнали
6
), самата кризисна реакция, 

последиците от кризата като въздействие (impact) и (не)научените уроци (lessons 

learned). Изследването на случаи прилагаме в глави IV и V чрез най-големите 

ядрени аварии в света и проблемите с технологията за шистов газ. От друга страна, 

превенцията и подготовката за индустриални кризи със здравни и екологични 

последици простират своите корени в културологията, социологията,  

психологията, статистиката, математиката и много други науки. Сега познанието от 

всички тези науки е недостатъчно използвано при тълкуването, възприемането, 

управлението и комуникирането на рискове, изискващи интердисциплинарен 

подход и дискусии, достъпни за всички заинтересовани страни. За тази цел 

възприемаме като метод проучването на летература и документи, съдържащи 

предимно теоретично познание, но и практически насоки в областта на риск и 

кризисната комуникация в глави I, II и III.  

     Отправна цел с отношение към предмета на изследване е да вникнем в нарочно 

манипулираната или некомпетентно изпълнена комуникация, заедно с  

неглежирането на риск-комуникация със засегнати страни при налагане на 

рисковете от опасни технологии в енергетиката. За тази цел използваме метода на 

мониторинг и анализ на материали в медиите (вкл. графичен модел за реалните 

и медийно отразени кризи на Христов, 2002
7
), както и специфичния метод на 

включено набюдение с участие (Петев, 2009). Авторът е участващ напълно 

наблюдател в Българската антиядрена коалиция и в Гражданската инициатива 

срещу хидравличното разбиване за шистов газ. Резултатите от тези методи могат да 

бъдат проследени в глави IV и V.  

                                                 
5
 Петев, Т. Комуникационната спирала. Трансформации и конфликти. Аскони-Издат, София, 2009. 

с. 307–311.  
6
 Mitroff, Ian, Gus Anagons. Managing crises before they happen. What every executive and  manager 

needs to know about crisis management. New York: AMACOM, American Management Association, 

2001. pp. 99–112.  
7
 Христов, Чавдар. Измерване на кризи // Год. СУ „Св. Климент Охридски”. Фак. журналистика и 

масова комуникация. Т.17 (за 2010). София, 2011, с. 213-232. 
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     За да докажем липсата на качествена работа по комуникация за подготовката за 

реакция в случай на криза, използваме проучване на източници в Интернет, 

заедно с метода на емпирично проучване чрез анкетна карта с въпроси относно 

реакцията на гражданите при кризисна ситуация с повишена радиоактивност – в 

глава IV. Тук получаваме резултати за отсъствието на всякаква предкризисна и 

риск-комуникация за извънредни ситуации.  

     Основните източници, върху които стъпва дисертацията са научна българска и  

англоезична литература по риск и кризисна комуникация, пъблик рилейшънс, 

журналистика и други, институционални документи, достъпни в Интернет, статии 

в периодичния печат, предавания и филми от ефирни телевизии и в Интернет, 

друга научна литература, записки, статии, видеоматериали и други данни от 

включеното наблюдение с участие на автора.  

     В дисертационния труд приемаме следните ограничения: далеч не предлагаме 

всички подходи, методи, и модели в риск комуникацията, целта е по-скоро да 

маркираме основите и най-съществените ѝ  отлики от пъблик рилейшънс и 

кризисната комуникация, да разберем че е различна и конкретна като подход. Не 

проучваме и съществуващото законодателство в страната, тъй като от резултатите 

от двата обществени казуса – АЕЦ “Белене” и шистовия газ, е ясно, че не 

съществуват качествени законови регламенти за дебати, свързани с индустриални 

рискове. Не търсим лично позиците на отговорните мениджъри и оператори, 

управляващи в двете изследвани индустрии в енергетиката, защото целта ни е да 

наблюдаваме пасивно тяхната комуникация и резултатите, които тя произвежда в 

обществото.   

    Дисертационният труд не засяга имиджа и репутацията на организацията сами по 

себе си – управлението им при случването на кризата и в следкризисния 

възстановителен период. Върху тази тематика по принцип е основана по-голямата 

част от литературата по кризисна комуникация и пъблик рилейшънс. Там се 

разглеждат и прилагат техники и тактики, за които може да се каже, че все още 

работят добре, излизат по-евтино в краткосрочен план, но не носят развитие и не 

засилват доверието в организациите и взаимодействието им със замесените страни. 

Риск-комуникацията прави именно това, но с обратен знак – чрез консенсус и 
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многостранен контрол относно риска, чрез превенция и подготовка за възможно 

най-добрата реакция при криза. Според нас, корените на устойчивите имидж и 

репутация са предимно в грижливо подготвената почва на предкризисния 

период – облагородена с постоянно общуване със заинтересованите публики и 

цялото общество в посока на: кризисна превенция, развиване на сценарии, 

кризисно планиране и мерки за смекчаване на последиците при невъзможна 

превенция. Последните активности, от своя страна, са в пряка връзка с 

управлението и комуникацията на рисковете (risk management and 

communication) и управлението на проблемите (issues management). За да 

разберем дълбочината и широкия обхват на риск-комуникацията с ключовото ѝ  

значене за доброто ни (и по възможност безкризисно) съвместно живеене в 

настоящето и бъдещето, трябва да осъзнаем нуждата от включване, 

активизиране и предаване на достъпен език към широката публика на 

познание от различни науки и дисциплини, с отношение към дебатите за 

сериозни индустриални рискове – в локален и глобален план.  

     В тази връзка, комуникацията е единствената наука, която може да осмисли, 

подреди и реализира процеси на общуване, в които да получават гласност, яснота, 

разбиране и обратни връзки значенията и смислите на отделните оценки и 

тълкувания относно риска. Тя трябва да приеме и поощри комуникационни 

инфраструктури, с които да успокои  и пречисти вълненията, спонтанните приливи 

и отливи от диалог в монолог и обратно – във все по-усложненото социално море 

на разнопосочни течения, идеи, становища и изразни средства. Комуникацията 

трябва да разбере и да обясни гласа на науката и решенията на мениджмънта. При 

нужда – да потърси промяна и да инициира прецизиране в гледната точка, 

методите и решенията на последните, така че да се съгласуват с интересите и 

сигурността на гражданите и с общата природна среда на живот. Затова можем да 

кажем, че комуникацията поема най-голямата професионална, научна и морална 

тежест от всчки науки в дебатите за рискове.  

 

    Принципите на риск-комуникацията могат да бъдат приложени в България като 

законови изисквания към компании инвеститори по всички модели и условия, 
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предложени от изследователите в тази подчертано интердисциплинарна по 

характер дисциплина. Така гражданите в отделните общини в страната ще могат да 

направят информиран избор дали да поемат даден риск или не; ще бъдат много по-

подготвени и способни да защитят своя живот, здраве и природна среда в случай на 

криза, заради рискове, които бизнеса и властта им налагат.            

 

    Дълбоката философия на последните изследвания в науката за комуникацията е 

свързана с мисленето на кризата предимно през полето на риска, което все още не 

се случва на практика във водещата в областта страна САЩ, и тепърва си проправя 

път в страните от ЕС. Комисията по възприемане и комуникация на риска при 

Националния изследователски съвет (NRC) фокусира едно от изследванията си 

върху подобряване на оценяването и на решенията за риска на правителствено 

равнище, но не успява адекватно да адресира резултатите към отговорните страни 

и затова изришно посочва, че „основен елемент в управлението на риска в 

демократичното общество е комуникацията за риска”. Така до днес и в САЩ, 

и в европейските страни компании и институции залагат предимно на кризисния 

отговор и възстановяването от криза, вместо на предотвратяване, превенция и 

смекчаване на последиците още на ниво “риск” и даже по-рано – на ниво 

“проблем”.  

    Ефективното управление на риска като логична основа за обществените процеси 

и дейности е крайно необходимо, защото днес опасностите в индустриите са 

повече, отколкото в годините когато риск и кризисната комуникация се формират 

като научни дисциплини. Много от индустриалните рискове, които ни заобикалят 

имат кумулативен ефект и силен потенциал да се проявяват като кризи. Защо се 

случват кризите обаче и как реагират на тях съответните замесени страни и лица, са 

въпроси изключително в сферата на риск и кризисния мениджмънт и комуникация. 

Поради това, всяка една адекватна на времето си организация и държава трябва да 

прилага честно техните управленски и комуникационни подходи и модели (някои 

са описани от нас в глава III), като част от своето стратегическо управление и 

блансиране за безопасно съществуване. 



 22 

    Управлението и преодоляването на кризите и рисковете е колективна грижа на 

цялото общество. За да се ограничи възможността за проява на рисове като кризи, 

да се намали тяхната големина, опасността от тяхното разгръщане и да се смекчат 

негативните им последици, гражданите биха били много по-способни да 

управляват рискове, ако ги осъзнават по-правилно и са по-добре осведомени за 

тяхното съществуване. Възприемането, анализа, управлението и 

комуникацията на риска не са тривиални или инцидентни аспекти в обществения 

живот, а напротив – те са крайно необходими елементи за съществуването на 

всяка общност. Според културната теория за риска общността служи като логична 

основа и инфраструктурна база от средства за колективно управление на риска.  

    Дисертационният труд “Риск-комуникация за намаляване на опасността от 

индустриални кризи с екологични и здравни последици” има конкретен научен 

принос, на първо място чрез представянето и анализа на риск-комуникацията, 

като неизследвана досега дисциплина в България, с широк набор научни 

подходи в обществената комуникация. Ние твърдим, че този подход може да се 

използва в различните индустриални области в полза на доброто и устойчиво 

развитие на организациите и обществото като единна система. Риск комуникацията 

се простира отвъд публичната информация и пъблик рилейшънс, и предоставя 

възможност за съгласувано постигане на приемлива от всички страни визия за 

развитието и безопасността чрез широка публичност и диалог. При този факт, друг 

ясен принос на дисертационния труд е новият модел на организационна 

комуникация, интегриращ новите и старите комуникационни дисциплини в услуга 

на устойчивото развитие на бизнеса и света.  

    Същественият приносен момент подчертан в дисертацията е, че принципите 

на риск комуникацията могат да бъдат приложени като законови изисквания 

към компании инвеститори по всички модели и условия, прозряни и 

предписани от изследователите в тази наука (част от тях посочихме в глава III). 

Така гражданите в отделните общини в страната ще бъдат много по-подготвени и 

способни да защитят своя живот, здраве и природна среда
 

от реалните и 

потенциални индустриални рискове, които им се налагат. Но, най-вече ще могат 

сами да правят информирани избори за това какви рискове да търпят срещу 
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определени ползи, на базата на истинни преценки и равнопоставени дебати и 

диалози между всички заинтересовани страни. Както обобщава Ортуин Рен, 

крайната цел на риск комуникацията се изразява в два важни момента, пряко 

сързани един с друг: да помогне на замесените страни и широката общественост за 

разбирането на логичната основа на решение, свързано с риск; да стигне до 

балансирана преценка, отразяваща знанието и фактите по обсъждания предмет, във 

връзка с интересите и ценностите на тези, които правят преценката. За тази цел 

професионалните програми по риск комуникация трябва да бъдат 

прецизирани като формати и съдържание за всеки тип рискова дейност и да 

станат задължителни, като залегнат в националното законодателство.                

    В крайна сметка и преди всичко останало, общата цел на всички заинтересовани 

страни – правителство, бизнес, НПО, учени, комуникатори и всички граждани – 

трябва да бъде намаляването на опасностите за здравето на хората и околната среда 

на живот, чрез използването на всички възможности пробемите да не се решават 

чрез създаване на твърде големи рискове, а създадените рисковете да се управляват 

така, че да не се проявяват като кризи. 

 


