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С Т А Н О В И Щ Е 

  
на доц. д-р Рада Пенева Кършакова 

(Русенски университет „Ангел Кънчев“) 
за дисертационния труд на  

 
Илия Христов Вълков 

 
„Комуникация на граждански движения: каскадни ефекти при криза. 
Конфликтни зони в триангулацията движения-организации-медии“, 

с научен ръководител проф. д-р Тодор Петев, 
 

представен за присъждане на ОНС „доктор“ 
в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и 

информационни науки 
  (Журналистика. Комуникация при криза – ефективно управление) 

пред научно жури към 
Катедра на ЮНЕСКО „Комуникации и връзки с обществеността“,  

Факултет по журналистика и масова комуникация 
на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 

 
 Дисертационният труд на Илия Вълков е структуриран от увод, четири 
глави, заключение с изведени приноси и приносни моменти, библиографски 
списък на използваната литература и приложение. Изложението е в обем от 270 
стр., към него е добавено резюме на български и английски езици. Използваната 
литература наброява 272 заглавия, от които 101 на български и 142 на 
английски. Онлайн източниците са 12, използвани са 31 статии от вестници и 
списания. Приложението съдържа: три таблици; представяне на протестните 
граждански мобилизации и организации за периода 2007-2012 г. в сферата на 
екологията, национализма, свободата в Интернет, политическата сфера, 
потребителската сфера и социалната сфера – общо 21; интервюта с Борислав 
Сандов - екоактивист, Иво Христов – журналист, и Румяна Бъчварова - началник 
на кабинета на премиера Бойко Борисов. 
 Представеният към дисертационния труд Автореферат от 50 стр. е 
отлично структуриран и оптимално информативен относно предмета на 
проучването, неговия емпиричен фокус, работната хипотеза на автора, целта и 
задачите на разработката, теоретичния фундамент и концептуалната рамка, 
дискутираната проблематика, постигнатите теоретични и приложни резултати. 
Съдържа всички задължителни атрибути според приетите стандарти за този 
представителен за дисертационния труд текст. 
 Актуалност на темата. Темата е актуална и от теоретична, и от приложна 
гледна точка. Днешният български социален и политически контекст е вероятно 
най-очевидният аргумент в полза на потребността от това изследване. А 
солидният брой анализирани от автора чуждестранни и български публикации в 
научната област на дисертацията ясно разкриват теоретичната дълбочина на 
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заявения изследователски фокус и неговата проекция в социалното управление 
и публичните комуникации. Изхождайки от дефинирането на съвременните 
общества като „общества на граждански движения“, авторът формулира 
основната теза на проучването си – „гражданските движения са чувствителен 
индикатор (лакмус) за възникващи социални противоречия и проблеми, които 
трябва да бъдат включени в обхвата на социалното управление“ – с. 6. От тук се 
извеждат целта и задачите на дисертационния труд. 
 Първа глава анализира обществото като динамична социална среда от 
организации, движения и институции. Като изключим излишно подробното по 
моя оценка описание на организации и институции в 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4, 
гражданските движения са анализирани в широк спектър характеристики, 
представени са отношенията им с партии, организации и други колективни 
действия.  

Специално бих откроила разглеждането на субкултурите и общностите 
като ядро на гражданските движения, систематизацията на субкултурите у нас и 
представянето на българските граждански движения. Сред най-съществените 
изводи на тази глава според мен е извеждането на социалната чувствителност и 
социалната отговорност като фактори на социалното управление и управлението 
на бизнеса. Тяхната липса напълно аргументирано е определена като 
стимулатор на протести и социална промяна. 
   Втора глава разглежда възможните фактори за протестни граждански 
мобилизации и движения, както и мотивацията за участие в тях. Авторът е извел 
основните мотивации в българските граждански мобилизации за периода 2007-
2012 г., както и т.нар. „протестен репертоар“ – различните форми на протест. Въз 
основа на анализите си той предлага подход от четири стъпки за съставяне на 
комуникационна стратегия на протеста и постигане на максимална ефективност 
от него, който има стойност на приложим практически модел.  
 Друг съществен акцент в тази част на труда е предложената система от 
индикатори-измерители на социалната чувствителност към процесите в 
социалната среда, чрез която могат да се идентифицират актуални фактори за 
генериране на протест, както и да се оценят нагласите за протест. Авторът е 
разработил четиристепенна „скала на социалното напрежение“ според нагласата 
за участие в конкретен вид форма на протест – с. 132-134. Скалата също е 
напълно приложима и е адресирана към системата на социалното управление, 
която в България е очевидно неподготвена и тромава в реакциите и 
комуникациите при граждански мобилизации. 
 Втора глава представя и изключително задълбочен анализ на вътрешните 
характеристики на гражданските движения – социални роли; лидерство; 
компетенции; вътрешни взаимоотношения по модела на хоризонтализма; 
социалните мрежи като канал за комуникация, платформа за споделяне и 
търсене на съмишленици, както и среда за „спонтанна само-организация“ – 
с.140-141. 
 Изследователският проблем в Трета глава са отношенията между 
гражданските движения, медиите, политически агенти и други публични субекти 
и взаимното влияние на техните дневни редове. Направеното от автора 
емпирично проучване върху българския медиен дневен за периода май-юли 



3 

 

2012 г. в шест национални ежедневника показва доминиране на няколко теми и 
констатира „преливане на тематичния профил“ на изследваните вестници. 
Независимо че проучването не е представително, неговите изводи се 
потвърждават от отлива на част от гражданството като потребител на 
традиционните медии. В социалните мрежи се развива все по-интензивно 
онлайн активизъм от граждански сайтове и радиа. Така социалните мрежи 
реално се превръщат в алтернативна публична среда и комуникационен терен. 
 Фокус на Четвърта глава са конфликтите и каскадните ефекти при криза. 
Опирайки се на концепцията за „каскадно“, „нелинейно“ и „асиметрично“ 
развитие на процесите при социална промяна (Т. Петев) и изследвания на други 
автори, Илия Вълков анализира каскадните ефекти в случаите на граждански 
мобилизации и извежда „намесващите се променливи“, които ги предизвикват: 
конкретен икономически, финансов или властови интерес; социален фактор, 
включване на граждани в протестна мобилизация за разрешаване на обществен 
проблем; промяна на властово статукво. Авторът предлага подхода „Навигация 
на каскадните ефекти“, чрез който в социалното управление процесите и 
взаимодействията при криза могат да бъдат прогнозирани и омекотявани. 
 Научните приноси и приносните моменти – с. 270, са формулирани 
коректно и точно. Но по мое мнение дисертационният труд представя пълна 
аналитична картина на гражданските движения в България за изследвания 
период, което само по себе си е съществен принос в социалната наука. 
Изложението цялостно се базира върху реалната фактология на проучената 
социалната динамика и съм убедена, че ще стимулира още по-силен научен 
интерес към проблематиката. 
 Тъй като изследваните пет протестни граждански мобилизации не са 
представени в дисертацията като самостоятелни случаи от практиката, 
препоръчвам на Илия Вълков да го направи, защото могат успешно да се 
използват в учебния процес на студенти по Журналистика и Връзки с 
обществеността. 
 Въз основа на изложеното становище смятам, че дисертационният труд 
има качествата на приносна научна разработка, която да бъде официално 
защитена за придобиване на  ОНС „доктор“ в професионално направление 3.5. 
Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика. Комуникация 
при криза – ефективно управление). 
 
22.05.2012 г. 
Русе                                                доц. д-р Рада Кършакова: 
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