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УВОД 

В последните години кризисните събития заемат все по-голямо място в живота на 

хората. Свидетели сме на природни катаклизми, терористични актове, войни, 

политически конфликти, технологични аварии, често завършващи с големи материални 

щети, човешки жертви и екологични катастрофи. Всички тези събития будят 

съпричастност, но и страх у милиони хора, бивайки предавани чрез медиите и 

различните канали за комуникация до най-отдалечените точки на света.  

Макар и малка по площ, макар и недостатъчно значим фактор в геополитически и 

икономически план, България също намира място в международния информационен 

обмен, именно (но разбира се не само) заради кризите, които се случват у нас в 

последните години. Евроатлантическите ни партньори, международните медии и 

инвеститори, желаещи да навлязат на нашия пазар, с голям интерес следят посоката, в 

която страната ни се развива, но и как се справя с предизвикателствата на все по-

динамично променящата се реалност. А благодарение на глобализиращия се свят и 

стремглавото развитие на новите технологии, които предлагат хиляди начини за 

задоволяване на жаждата на обществата за информация и комуникация, нищо не би 

могло да остане скрито завинаги. Репутацията на страната ни като цяло, на отделни 

личности или организации, безпрепятствено преминава границите на държавите, 

пренесена от медиите, социалните мрежи, каналите за споделяне на съдържание. Така 

процесът на глобализация, довел и до промяна в информационната среда, усилва ролята 

на слуховете, черния ПР, митовете и стереотипите, изправя институциите пред все по-

големи предизвикателства, а когато налице е и кризисно събитие, то отговорностите за 

неговото овладяване стават още по-големи, а опазването на репутацията – още по-

трудно.  

Тази реалност логично води до засилване на комуникацията на всякакви нива по време 

на криза. Посредством всички канали се предават съобщения, коментират се хипотези, 

търсят се отговорни, иска се помощ, дават се обещания. Какъв обаче ще бъде ефектът 

от това – физически, но и имиджов, зависи от градения във времето назад медиен и 

обществен образ, историята на отношенията с ключовите публики, експертния 

потенциал. Последните са и ключовите фактори, които могат да спрат една възникнала 

реална криза да се трансформира в криза на доверието. Отразявайки кризисните 
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събития, медиите катализират този процес на трансформация, привличайки критичното 

внимание на засегнатите и заинтересовани страни. Комуникацията с медиите, които са 

мостът между граждани и институции, е от основна важност при овладяването на кризи 

от всякакво естество. Ако тя не бъде добре планирана и организирана адекватно, то 

негативите за организациите могат да бъдат много по-големи от тези, предизвикани от 

реалната криза, и да не бъдат преодолени дълго след нейното овладяване, защото 

докато реалната криза предизвиква реални щети, които могат да се отстранят за 

известно време, накърнената репутация и загубеното доверие могат да костват загуби, 

увеличаващи се и непреодолими с години. Именно избягването на този сценарий е и 

най-голямото предизвикателство пред институциите и организациите, а отговорността 

да се справят умело с него е на ПР експертите. Те са тези, които като професионални 

комуникатори трябва да разчетат сигналите, идващи от заобикалящата среда и да ги 

предадат на взимащите решения и определящите политиките на организациите. 

Отговорност на последните пък е да не подценяват тези сигнали. 

Редица събития показват обаче, че у нас подценяването на сигналите, предшестващи 

реалната криза и кризата на доверие, се е превърнало в норма. Това безспорно буди 

недоволство у ключовите публики, което нерядко прераства в протести. Но довежда и 

до възникването на реалните кризи, някои от които взимат и човешки жертви.  

Темата на дисертационния труд е избрана поради увеличаващия се брой реални кризи, 

възникващи в страната ни в последните години. Тя е свързана с възможността 

засегнатите институции и организации да се справят с тях, но и да запазят добрата си 

репутация пред ключовите публики в променената реалност, в която достъпът до 

информация е улеснен от развитието на медиите и технологиите. И тъй като медиите 

често са основен посредник между институции и общество, тяхната роля преди, по 

време и след криза е от ключово значение за нейното развитие и преодоляване. 

Възможностите, които хората имат за непрестанен достъп до електронните, печатни и 

нови медии, но и възможностите те самите да „произвеждат новини“ и да изразяват 

позиции посредством тях, изправя организациите пред голямото предизвикателство 

дадена информация да достига до ключовите им публики и да предизвиква ответна 

реакция мигновено. В двупосочния процес, при който медиите предизвикват обществен 

интерес към дадено събитие, а обществото привлича медиен интерес към позицията си, 

ясно личи ролята именно на средствата за информация при развитието на кризисни 

ситуации и трансформацията им в кризи на репутацията.  
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Актуалността на темата се определя от зачестяването на кризисни събития у нас, 

повечето от които увеличават недоверието на хората към институциите и 

организациите заради невъзможността последствията да бъдат преодолени в приемлив 

за засегнатите срок. На следващо място трябва да отбележим скъсената дистанция 

между медии и общество (като основна ключова публика за институции и 

организации), благодарение на която реалните кризи се превръщат в репутационни, а от 

там и в институционални. Способността на институциите да реагират със същата 

скорост и адекватност на променените среда, навици и очаквания на ключовите си 

публики, с която те самите се изменят, също е фактор, който заслужава внимание. 

Предвид изложеното до тук, следва да отчетем, че авторите, изследващи сферата, са 

концентрирани преди всичко в области като кризисните комуникации, връзките с 

обществеността/ПР, репутацията и доверието, както и убеждаващото въздействие и 

влияние на медиите като отделни аспекти на комуникационното поле. Липсва цялостен 

изследователски поглед, очертаващ ролята на медиите преди, по време и след 

възникването на кризи на репутацията, което определя актуалността на настоящия 

дисертационен труд.   

Практико-приложната стойност на настоящия труд се обуславя преди всичко от 

факта, че все още научните разработки за това какво е „репутационна криза“ и как 

възниква тя, кои са факторите, водещи до нейната поява, са малко, независимо че 

значението и опазването на добрата репутация биват отчитани по отношение на 

организациите в криза. От практическа гледна точка разбирането за репутационни 

кризи и усвояването на комуникационните техники за тяхното овладяване е 

необходимо, особено когато кризисните ситуации се увеличават, а доверието в 

ресорните за овладяването им институции намалява. Необходимо е и задълбочено 

познание за ролята на медиите като основна свръзка на ключовите публики с 

организациите в криза, до което може да доведе разбирането на ефектите и начините на 

въздействие на медиите върху ключовите публики и институциите, но и върху 

развитието и трансформациите на кризите от друга страна.   

Личните мотиви за избора на темата са свързани с интереса на автора към развитието 

на ПР и медийната сфера, и към процесите, протичащи в обществото в последните 

години от една страна, а от друга - към взаимната връзка между тези процеси и 

ефектите, които произлизат от нея.  
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Целта на дисертационната работа е да изследва и докаже, че техниките и похватите, 

използвани от средствата за масова комуникация при медийно отразяване на кризи, 

могат да трансформират една реална криза в репутационна особено, ако комуникациите 

по време на нейното развитие не са планирани, организирани и осъществени адекватно. 

Периодът на изследването обхваща годините 2010-2013 г., като определяща за него е 

наситеността на кризисни събития в страната ни. 

Изследователската теза е, че медиите играят ключова роля при трансформацията на 

реалните кризи в репутационни, посредством техниките и честотата, с които отразяват 

дадено кризисно събитие, а добрата репутация на институциите е в пряка зависимост от 

степента им на откритост към медиите, предвид скъсяващата се дистанция между 

средствата за информация и обществото.  

Настоящият дисертационен труд си поставя следните задачи: 

1. Определяне ролята на медиите при изграждането на публичната репутация на 

организациите/институциите преди, по време и след криза.   

2. Определяне ролята на комуникационната политика на 

организациите/институциите преди, по време и след криза.  

3. Изготвяне на модел на влияние на медиите при кризи.  

4. Изготвяне на препоръки за ефективна комуникация преди, по време и след 

криза.  

5. Определяне и класификация на техниките и похватите, които оказват най-

голямо въздействие при медийното отразяване на кризи за трансформацията  им 

в репутационни.  

Предмет на изследването в настоящия труд са медийните похвати и техники при 

отразяването на кризи, превърнали се в кризи на репутацията, както и ролята на 

медийното влияние за тази трансформация, и комуникационните политики на 

организациите и институциите в криза. 

Обект на изследването са реални, медийно отразени кризи в България, получили най-

широк обществен отзвук в 4-годишния период 2010-2013 г. , а именно: 1. Кризата в 

здравеопазването – честата смяна на здравни министри и лекарските протести в 
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периода 2010 – 2013 г.; 2. Наводнението с. Бисер – 2012 г.; 3. Терористичният атентат 

на летище Бургас – 2012 г.; 4. Земетресението в Перник – 2012 г.; 5. Взривовете край 

Петолъчката - 2012 г; 6. Протестите #ДАНСwithme от 2013 г. срещу назначението на 

Делян Пеевски за председател на Държавната агенция за национална сигурност -  

2013г. 

Ограниченията в изследването са: 

Времеви – обхванат е периодът 2010 – 2013 г. 

На второ място – разгледани са шест кризисни ситуации от различно естество – 

природни бедствия, заплахи за националната сигурност, кризи, предизвикани от 

човешка грешка (взимането на грешни кадрови решения). 

На трето място – анализирани са медийните публикации по съответните кризисни 

ситуации, публикувани на интернет сайтовете на три национални телевизии, а 

именно Българската национална телевизия (БНТ), Нова телевизия (NovaTV), bTV. 

Методите и изследователските процедури, приложени в настоящия дисертационен 

труд са: 

- анализ на специализирана литература в областта на комуникацията, 

журналистиката, медиите, ПР-а; 

- анализ на медийните публикации, посветени на съответните кризисни събития; 

- изследване на случаи (case-studies) на реални кризи, превърнали се в 

репутационни; 

- измерване на кризите посредством броя медийни публикации. 

Информационните източници, използвани в дисертацията, са: специализирана 

литература в областта на журналистиката, медиите, ПР-а, публичната комуникация; 

интернет сайтовете на БНТ, NovaTV, bTV; други онлайн информационни агенции; 

доклади на Европейската комисия.  
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1. Криза, репутация, връзки с обществеността, убеждаване и влияние – дефиниции 

на понятията и развитие на научното поле. 

В първа глава е направен преглед на научната литература в изброените сфери. 

Уточнено е, че понятията „управление на кризи“ и „кризисен мениджмънт“ се 

разглеждат като синоними в дисертационния труд. Отчетено е, на база изследваната 

литература, че понятието „кризисна комуникация“ е разгледано от авторите по-скоро в 

контекста на елементите на нейната ефективност, отколкото да бъде определено самото 

то. Глава първа проследява различните схващания и подходи, използвани при 

развитието науката за кризите и дефинирането на предположенията и практическите 

препоръки на авторите.  

1.1.2 Кризисна комуникация – развитие на полето 

Тази подглава от дисертацията е отделена за анализ на развитието на научното поле на 

кризисната комуникация, която е новост за практици и теоретици в сферата на 

комуникациите, захранвана от различни дисциплини, е обърнато внимание, че всяка от 

тези дисциплини оставя свое отражение върху проблематиката.  

Някои автори, използвайки метода на наблюденията, делят изследванията в полето на 

три категории (Hwang & Lichtenthal, 2000), в които попадат “ad hoc” подходът, 

разработването на типологии за кризите на базата на подобни признаци между тях, а 

третата се основава на дефиниции, характеризиращи кризисната ситуация. Не липсват 

разработки и по метода изследване на случаи, с който се очертават 4 фази, през които се 

преминава, за да бъде овладяна една криза (Shirvastava & Siomkos, 1989).  

Проучванията, основани на дефинитивния подход, описват кризата като 

фундаментален фактор в своите концепции, въз основа на което се доразвива и 

схващането за кризисен мениджмънт. Въпреки че определение за „криза“, около което 

авторите единодушно да се обединят, все още не е изкристализирало в полето на 

науката, то много от тях отбелязват, че кризата може да има както разрушителни, така и 

благоприятни последствия, и че тя крие както опасности, така и възможности за 

организациите. Учените правят и заключението, че с помощта на ефективния 

мениджмънт и комуникация, кризите могат да затвърдят добрата репутация на 

организацията (Fearn-Banks, 2007). 
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В трудовете, разглеждащи факторите, които оказват влияние на причините за кризата 

и на решенията, взети при нейното овладяване, се различават осезаемо. Типологията на 

кризите някои базират на времето, нужно за реагиране на даденото събитие. Други 

включват в концепциите си начините за управление на кризи и ефектите, които 

предизвикват. Всъщност много автори се съгласяват, че дадена ситуация става криза 

тогава, когато една или повече заинтересовани страни я усетят като такава (Coombs, 

2007; Fearn-Banks, 2007). Важна констатация прави и Лербингер (Lerbinger,1997) като 

отбелязва, че когато кризата е последвана от бавно, кумулативно натрупване,  

кризисният праг е по-вероятно да бъде дефиниран от външни групи – медии, власти, 

социални активисти, а още по-вероятно е да включи и мениджъри, които са игнорирали 

ранните предупредителни сигнали. Въз основа на това той дава и 3 психологически 

аспекта, които владеят мениджърите на организацията в криза: недостиг на време за 

реакция; липса на яснота кое е най-доброто действие в дадената ситуация; изненада. 

Лербингер (Lerbinger, 1997) разделя  кризите в изследването си на 7 различни типа: (1)  

природни,  (2)  технологични,  (3)  кризи, причинени от конфронтация,  (4)  кризи от 

злоба,  (5)  изкривени мениджърски ценности, (6) измама, и (7) лошо управление, 

според причините за тяхното възникване.  

Типологизирането на кризите според причините за тях намира място и в други научни 

трудове, като често изследователските заключения се припокриват. Кризите биват 

класифицирани като технологични, обществени, природни бедствия, системни и пр. 

Позовавайки се на влиянието, което кризисните събития оказват върху бизнеса, са 

изведени класификации, според които те обхващат всеки възможен бизнес аспект. Има 

направени и класификация на кризите, според причините за тяхното възникване 

(Mitroff & Anagnos, 2001; Mitroff & Pearson, 1993; Pauchant & Mitroff, 1992), в която се 

отделят 6 групи категории на кризите: (1) Икономически – тук се причисляват стачки 

на работниците в компанията; безпокойство, тревога сред работниците; спад на цените 

на акциите на компанията; рухване на пазара; намаление на приходите и печалбите. (2) 

Информационни – загуба на конфиденциална за компанията информация; невярна 

информация; подправяне на компютърни записи; загуба на информация, отнасяща се до 

клиентите или доставчиците и други. (3) Физически – повреди на оборудването, 

заводите и материалните съоръжения; разрушения в заводите и т.н. (4)Човешки ресурси 

– загуба на висш мениджърски персонал; загуба на ключов персонал; често отсъствие 
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от работа; нарастване на трудовите злополуки; насилие на работното място. (5) 

Репутационни – клевети; клюки, черен хумор; увреждане на корпоративната 

репутация; подправяне/имитация на корпоративните лога. (6) „Психо“ кризи – 

подправяне на продукти на компанията; отвличания; взимане на заложници; тероризъм; 

насилие на работното място.  

В научното поле е отделено внимание и на засегнатата легитимност и репутация на 

организацията, сполетяна от криза (Shrivastava, 1987).  

 1.1.3 Кризисен мениджмънт 

В тази част от Глава 1 са отчетени сходствата в подходите към развитието на науката, 

посветена на кризисния мениджмънт. Първото сходство е, че подходите, приети от 

различни изследователи, имат за цел да развият ефективен план за управление на кризи, 

който може да отговори на различни кризисни ситуации. Второто сходство е, че 

подходите водят до разделянето на кризисния мениджмънт на 3 етапа - предкризисен, 

кризисен и следкризисен. На трето място - кризисният мениджмънт засяга и е засегнат 

от различните организационни политики и функции. Четвърто – плановете са 

разработени сред широко корпоративно поле с използването на големи вътрешни и 

външни за организацията ресурси. Петата обща характеристика се отнася до 

наблягането върху тлеещи и несвързани с конкретни събития кризи, механизми за 

превенция и ПР.  

Предвид отчетения от обзора на научната литература факт, че понятията „кризисен 

мениджмънт“ и „кризисна комуникация“ често биват употребявани от авторите като 

синоними, то трябва да отбележим, че тази подглава е своеобразно продължение на 

анализа на подходите при развитието на дисциплината.  

1.1.3.1Тактическият подход 

Тук се разглежда еволюцията на схващанията за „как да“-подходите за кризисен 

мениджмънт, а като пример за отлична практика в областта е сочен емблематичният 

случай „Тиленол“. Авторите предлагат по-скоро механизирани схеми за действие при 

криза, подчертавайки значението на предварително изготвените планове за действие и 

комуникация, които се развиват линейно, основно в 3 етапа - предкризисен, кризисен и 

следкризисен. 

1.1.3.2 Стратегическият подход  
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След осъзнаването, че сам по себе си кризисният план не е достатъчен, за да доведе до 

край на кризата, авторите обръщат фокуса си към действията за нейната превенция. В 

този параграф се акцентира върху области като проблемния мениджмънт и 

изследването на заобикалящата среда, стратегиите за реакция и съобщенията за 

различните кризи, практическите симулации и възстановяването. Авторите разглеждат 

кризите като съставени от две направления - технически/мениджърски и реторически, 

обвързвайки ги с позиционирането на организацията спрямо нуждите на нейните 

публики, като демонстрират способност да овладеят кризата. По отношение на 

предупредителните сигнали, идващи от заобикалящата среда преди криза, авторите 

акцентират върху нуждата от задълбочен вътрешен и външен мониторинг, но и 

анализите в следкризисния период са застъпени в концепциите им (Fishman, 1999; 

Smallman & Weir, 1999). Постепенно кризисното планиране като форма на 

стратегическото планиране (Burnett, 1998; Ren, 2000) се превръща в преобладаващ 

подход, който се използва широко, дори и за оценка професионализма на 

специалистите по връзки с обществеността (Bronn & Olson, 1999). 

1.1.3.3 Адаптивният подход 

Тук е проследен процесът, при който изследванията в областта започват да обръщат 

внимание на взаимодействието между вътрешни и външни публики, културните 

двигатели на кризата и социалната й конструкция.  

Акцентът се измества върху позитивните връзки с различните групи засегнати страни 

като превантивна мярка или смекчаващ фактор по време на криза (Caponigro, 2000; 

Coombs, 2000; Gonzalez-Herrero & Pratt, 1995). Направено е и заключението (Irvine and 

Millar, 1996), че възникващите организационни кризи не са резултат от технически 

аварии или увреждания на околната среда, а директен резултат от неспособността на 

организациите да развият и поддържат позитивни връзки с ключови вътрешни и 

външни публики. До известна степен това възприятие бива оспорвано, изтъквайки 

схващането, че решенията при криза са резултат от взаимодействието между 

„матрицата“ от променливи повече, отколкото плавната последователност от една или 

няколко променливи (Yarbrough, Cameron, Sallot, & McWilliams, 1998, сс. 40, 41). 

1.1.3.4. Подходът, базиран на типологията на кризисния мениджмънт  

В тази част от дисертацията е разгледана предпоставката, че всяка криза е резултат от 

взаимодействието организация-заобикаляща среда, включително и социалните и 
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технологични фактори (Shrivastava and Mitroff, 1987), на която се базира подходът. На 

тази база се предлага модел на добрите практики за кризисен мениджмънт, който 

включва 5 фактора: типове рискове, механизми, системи, заинтересовани страни и 

сценарии, които трябва да бъдат приложени преди, по време и след криза. Увеличава  

се и съгласието, че кризисният мениджмънт трябва да бъде институционализиран, и 

че във всички ключови бизнес функции трябва да  се включат превенцията и 

управлението на кризи като част от бизнес планирането.  

Постепенно изследователите (NyBlom, 2003) стигат и до извода, че целта на кризисния 

мениджмънт е бизнес организациите да преживеят кризата с непокътната 

репутация и активи, като обобщават, че същността на кризисния мениджмънт е да 

бъдеш подготвен да се справиш с бедата и да минимизираш нейното влияние възможно 

по-ефективно, както и да улесниш управленския процес по време на криза. На 

следващо място изследователите дефинират мениджмънта и комуникацията като 

част от един и същи процес. 

1.2 ПР – дефиниции на понятието, историческо развитие, цели. Антикризисен ПР. 

Съставянето на точна и пълна дефиниция на понятието ПР налага по-широк анализ на 

различни научни и бизнес направления, каквито са психологията, науките за 

комуникация и реторика, медиите, политиката и др. Но пълната представа за това 

„какво е ПР“ според нас може да се добие от обзора на неговите функции и 

приложения. Именно затова в подглава 1.2 е направен този обзор. 

Учените, изследващи полето, подчертават, че ПР датира от Древността, а техниките му 

на въздействие като междуличностната комуникация, речите, разпространяването на 

слухове, се използват именно от този далечен период (Райков, 2003). ПР се разглежда и 

като инструмент за убеждаване и изграждане на общественото мнение, и се определя 

като „социална технология за убеждаващо въздействие в условията на комуникиране 

между различни организации и техните публики, която има за цел да поддържа 

взаимноизгодни отношения между тях“, като средство за възстановяване на влошена 

репутация, но и като средство за пропаганда, които на по-късен етап довеждат до 

негативното възприятие в обществото за ПР и ПР-практиците (Христов, 2007). 

Авторите отбелязват, че като самостоятелно професионално направление, ПР се 

оформя в края на XIX и началото на XX век, най-сериозно в САЩ, и като резултат от 



16 

 

индустриализацията, създаваща потребност от интензивно общуване между различните 

организации и техните публики (Райков, 2003).  

С течение на времето изследователите преминават през осъзнаването на нуждата от 

двустранен поток на комуникацията, идеята за „фабрикуване на съгласие“ (Lippmann, 

1922), схващането, че обществото трябва да бъде манипулирано на подсъзнателно ниво, 

защото е неспособно да взима решения (Bernays, 1928), идеята за управленски елит, 

който да формира общественото мнение чрез пропаганда, за да има стабилна 

демокрация на Харолд Ласуел. Така постепенно ПР навлиза в ежедневна употреба от 

хората, използва се и под формата на жаргон, рядко с позитивен контекст. 

1.2.1 Антикризисен ПР. Роля, цели, техники.  

 Тази част разглежда ролята на ПР като комуникационна техника, основна при 

овладяването и управлението на кризисни ситуации. Фактът, че комуникацията се 

засилва по време на кризи (Христов, 2002), налага в екипа по овладяване на кризата 

задължително да бъде включен и експерт по връзки с обществеността, който да 

управлява комуникационния процес. В подглавата, на база разгледаните в предходните 

параграфи теории, е направено уточнението, че в дисертацията понятията „кризисен 

мениджмънт“ и „кризисен ПР“ ще бъдат разглеждани като синоними в 

комуникационен аспект, предвид еднаквите цели на двете направления, очертани от 

изследователите в областта.  

1.2.1.1 ПР цели по време на криза 

Тук се посочва, че сред основните цели на ПР по време на криза са да управлява 

кризисната ситуация чрез медиите; медиите да се използват успешно в полза на 

фирмата; медиите да се контролират по време на криза, посредством 

информацията, която им се подава, за да не се допусне несъответствия между 

информационните представи, които медиите създават, действията на антикризисния 

екип и фирмената политика (Христов, 2002). Друга цел е да не се позволи да се накърни 

репутацията на организацията, като дори и след кризата публиката трябва да 

продължи да я асоциира с безспорни позитивни ценности (Райков, 2003). 

Други автори наблягат на необходимостта от план за кризисна комуникация, чиито 

основни цели са да събере фактите и да разкаже „вашата история“ (Devlin, 2006). 

Факторите, които ще направят планът ефикасен, са определянето на стратегии за 

реакция на кризисното събитие, достигането, посредством плана, до ключовите 
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публики, излъчването на авторитетен говорител, който да лансира стратегиите. В 

научната литература са очертани и възможните реакции на организациите, по време на 

криза, от които зависи дали дадено събитие ще се превърне в криза с дълготрайно 

негативно влияние, или последиците ще се възприемат от обществото като минимални, 

а случаят ще бъде бързо забравен. Изтъква се, че и в двата случая планирането и 

предварителният анализ на ситуацията вътре и извън организацията са от решаващо 

значение (Barton, 1993). 

В подглавата се достига до заключението, че основна цел на кризисния мениджмънт, 

наред с намаляването на материалните щети и евентуалните жертви и пострадали, 

финансовите загуби и негативното въздействие върху околната среда, остава 

опазването на добрата репутация на организацията. 

1.3. Репутация и доверие 

Подглава 1.3 има за цел да даде представа за значението на репутацията при 

управлението на кризисни ситуации, поради което е разгледана научната литература и 

публикации в тази област. Прави впечатление, че говорейки за репутация, повечето 

изследователи обръщат внимание и на имиджа, доверието и легитимността, която 

организациите имат сред ключовите си публики и обществото като цяло. Не на 

последно място авторите говорят и за корпоративната социална отговорност като 

основен фактор за формирането на добра репутация и постигането на желаните от 

организацията цели, особено по време на криза. 

Авторите, работещи в областта, говорят и за „репутационен капитал“, който според 

тях може да има положително влияние върху развитието на дадена организация, 

независимо от размера на останалите й активи (Fombrun, 1996). Налице е и схващането, 

че организацията управлява кризата именно, за да демонстрира и наложи още повече 

ключовите си ценности. Именно репутацията е факторът, който предпазва 

организациите от кризи или критики. Постигането на желаната позиция или добра 

репутация изисква навременно инвестиране в имиджа (Gable et.al, 2008).  

В контекста на научните изследвания, авторите отчитат и ролята на доверието като 

жизненоважен компонент от връзките с публиките, но го разглеждат като различен 

компонент с неизяснена категорично концепция. Заради това повечето експерти по 

кризи се стараят да приемат доверието като увереност и да управляват тази увереност 
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чрез информацията. Стига се до заключението, че доверието е относителна характерна 

черта, която варира динамично и не може да бъде контролирана нито от едната, нито от 

другата страна; до известна степен то се увеличава като резултат на всекидневно 

взаимодействие. Доверието е присъщо за сложните социални системи, защото 

„голямата диференциация и сложност на системата прави невъзможно да се предскаже 

природата на променящото се действие“ (Seligman, 1998, с. 399). 

Впоследствие се появява и теорията, че организациите могат да контролират това, 

което публиките казват и мислят за тях, като един от начините за контрол е чрез 

взаимодействие с тях. Развиват се и модели на добра двупосочна комуникация, според 

които комуникацията с публиките не е въпрос на изпращане на убеждаващи съобщения 

към пасивен реципиент, а по-скоро значи споделянето на впечатления и идеи на 

равномерна основа (Dozier, Grunig, & Grunig, 1995; Fearn-Banks, 2007). 

Изследователите смятат, че именно това взаимодействие може да послужи като 

детектор за откриването на сигналите, предшестващи кризата.  

Концепцията се доразвива в аспекта на факторите, доминиращи комуникацията -  

консенсус, доверие и легитимност, като се отбелязва асиметричното положение на 

комуникатора, чиято комуникационна изява е под организационен контрол, и 

участниците в публиката (Буркарт, 2000:17-19 в Петев, 2004, с.35). Тези концепции 

изхождат от схващането, че комуникативното разбирателство предполага признаването 

и приемането на три универсални ценностни изисквания към съобщението: да е 

действително, истинно, достоверно (Петев, 2009, с.50).  

На следващ етап се развиват концепциите за симетричния подход, който препоръчва 

употребата на регулярна, двупосочна комуникация, за да се помогне на организацията 

да определи очакванията на публиките; и за монологичния подход, според който 

перцепцията за легитимност произхожда от самите публики и не може да бъде 

наложена или вменявана от организацията, защото се появява във времето от 

взаимодействието между многобройни, често конфликтни, вътрешни и контекстуални 

фактори. Затова учените изтъкват важната роля на добрата репутация, изградена преди 

криза, която ще е от полза за лесното й овладяване, след като настъпи (Coombs, 2000; 

Coombs & Holladay, 2001), а важен елемент за нейното изграждане е корпоративната 

социална отговорност. Изтъква се, че именно задоволяването на очакванията на 

публиката към държанието на компанията като съвестен гражданин и запознаването й с 
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ценностите и мисията на организацията, е една от най-важните роли на ПР практиците. 

(Райков, 2003, с. 108).   

1.4. Убеждаване и влияние на медиите 

Разгледана е еволюцията на теорията в тази сфера, за да проследи начините на влияние 

и убеждаване, които медиите използват спрямо обществото. Отбелязано е, че ролята на 

медиите е добре осъзната и умело използвана за предизвикване на конкретни нагласи и 

поведения, които изследователите в областта на комуникациите наричат медийни 

ефекти. 

Подглавата проследява няколко групи теории, изследващи комуникационните модели и 

ролята на медийните ефекти върху обществото.  

Първата акцентира върху моделите за убеждаване и предимно формата на предаването 

на информация, отколкото на това дали тя убеждава. Тук са включени политически и 

пропагандни кампании, както и промяна на отношението и социално моделиране по 

образеца на представеното в масовите медии поведение.  

Втората група разглежда моделите на активната аудитория и обединява в себе си 9 

теории, но не обръща голямо внимание на позицията на индивидите в социалната 

структура.  Характеризира се с многообразието от твърдения за мотивациите и 

психологическите ориентации на членовете на аудиторията, както и на „активната“ 

аудитория. В някои случаи те биха могли да намалят убеждаващия ефект на 

информацията, но в други случаи тези ориентации засилват потенциалните медийни 

ефекти.  

Третата група включва моделите, базирани на социален контекст, които се фокусират 

повече върху дадените социални контексти и това как индивидите, при възприемането 

на съобщенията, се влияят от другите в тяхната социална сфера. 

Четвъртата група авторите наричат обществени и медийни модели. Тя се фокусира 

върху социалните нива и нарастващите нива на индивидуални ефекти за по-дълги 

периоди време. 

Петата група теории, е тази на моделите интерпретативен ефект, включваща свързани 

теоретични аспекти като agenda setting (определянето на дневен ред), прайминга и 

фрейминга, които идват като продължение и изясняване на съществуващите теории. 
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Към шестата група спадат съвременните изследвания върху компютърно-

опосредстваната комуникация и Новите медии. 

Подглавата проследява също и развитието на средствата за масова информация, както и 

на възприятията за действието на медийното съобщение като „магически куршум“, 

схващането за ограничените ефекти на медиите и процесът на научни разработки, 

чрез който се достига до разбирането за наличие на многостепенни потоци на 

комуникация и социално влияние и до хипотезата, че медиите определят най-важните 

въпроси на деня в обществото. Проследени са и съвременните научни теории за 

моделите, които медиите използват за убеждаване на аудиторията.  

1.5 Работни определения 

Първата глава на дисертационния труд завършва с подглава 1.5, в която са направени 

работни дефиниции на понятията за „Криза (реална криза)“, „Репутационна криза 

(криза на доверието)“, „Управление на кризи (кризисен 

мениджмънт/ПР/комуникация)“, като целта е да се улесни разбирането на смисъла на 

понятията, който се влага в дисертацията. 

Втората, третата и четвъртата глава на дисертационния труд представляват анализ 

на случаи (case-studies) на кризите, обект на изследването. Те съдържат описание за 

развитието на съответните кризи, измерването им, посредством  броя медийни 

публикации, и представянето графично на тези данни, с цел да бъдат откроени етапите, 

през които кризисните събития преминават. Измерването е направено по метода, 

предложен от доц. Чавдар Христов в статията „Измерване на кризи“ (Христов, 2010.). 

Кризисните ситуации, обект на изследването, са групирани в съответните глави според 

сходствата им по различни признаци, сред които: причини за възникване; медиен 

интерес; типа заплахи, които предизвикват; комуникационните грешки, допуснати по 

време на тяхното овладяване и други, посочени в началото на всяка от главите. Всяка 

от главите завършва с изводи, позоваващи се на анализа. Такива изводи са направени 

както за всяка криза по отделно, така и за кризисната картина, която очертават техните 

съвкупност и наслагване.  

2. Институционални кризи I (породени от грешни кадрови решения, довели до 

загуба на легитимност и обществено недоверие).  Изследване на случаи (case-

studies) 
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В глава втора са разгледани две от кризите, обект на изследването. Това са: Кризата в 

здравеопазването, дефинирана от лекарските и пациентски протести и честата смяна на 

министри на здравеопазването в периода 2010-2013 година; и политическата криза в 

България, причинена от протестите #ДАНСwithme от юни 2013 година, като към тях е 

добавена кратка предистория на общественото недоволство през годината 

(февруарските протести под надслов „Да запалим монополите“), която според нас е от 

значение за развитието на събитията впоследствие. 

В началото на тази част от дисертационния труд е упоменато, че доказването на 

изследователската теза поражда необходимостта цитираните в тази част на 

дисертацията ситуации да бъдат разгледани и проследени в дълбочина. Това ще изясни 

значението, ефектите и последствията от приложените комуникационни стратегии, ще 

очертае силните и слабите им страни, но и ще послужи за насока за определяне какво и 

как да се комуникира с публиките, за да не се стига до криза или такава да бъде 

преодолявана своевременно. Уточняваме, че по тази причина ще изследваме кризата в 

здравеопазването и протестите #ДАНСwithme, използвайки процедурата case-study, 

тъй като тя дава възможност за проследяване и анализиране на тези аспекти от 

конкретните събития, и поради факта, че „тази процедура се използва успешно, когато 

искаме да разберем и обясним същността на даден феномен чрез конкретен случай“ 

(Бондиков, В. 2014).  

От тук формулираме и нашата цел - да бъдат анализирани и сравнени 

комуникационните политики на институциите в криза и свързаните с тях личности, да 

се отчетат добрите и лошите практики в тази насока и да се определи какво влияние 

имат те за превръщането на една кризата в репутационна или пък за нейното ефективно 

овладяване, преди да е трансформирана в криза на доверието. 

Като задачи на изследването чрез case-study на тези две кризисни събития, са изведени 

даването на информация за самите случаи и тяхното описание, анализ и сравнение на 

комуникационните политики, прилагани при тях, отчитане на последствията за 

засегнатите хора и институции и ефектите върху тях и ключовите им публики, както и 

изясняване медийния образ на засегнатите от кризата. 

На следващо място уточняваме, че начинът, по който провеждаме настоящите case-

studies, комбинира различни елементи от тази изследователска процедура, сред които 

са описанието, наблюдението, анализът и откриването на причинно-следствени връзки 



22 

 

и др. Затова причисляваме подходът ни за провеждане на тази процедура по-скоро към 

няколко от видовете case-study, предложени от различни автори,  цитирани от проф. 

Бондиков в статията „Изследователска процедура case-study“, а именно – аналитично, 

обяснително, линейно, ретроспективно (Бондиков, В. 2014). 

Методите, по които набираме информацията за провеждането на case-study, са: 

преглед и анализ на медийните публикации, поместени на интернет страниците на 

NovaTV, БНТ и bTV; интервюта както със засегнатите от кризисната ситуация 

личности, така и с ключовите публики за институциите, които тези личности 

представляват; преглед на публикации в други медии. Уточнено е още, че при всички 

кризисни ситуации, изследвани в дисертацията, авторът активно е отразявал тяхното 

развитие като журналист, комуникирайки и със засегнатите от кризата, и с ключовите 

за тях публики, като е имал критичен поглед върху развитието на събитията, с цел 

техния анализ при провеждане на настоящото дисертационно изследване.  

Времевият обхват на тази част от дисертационното изследване е от 1 януари 2010 г. до 

24 юли 2013 г.    

Изследването е представително за двете, разгледани в глава втора кризи. То  обхваща 

всички 4275 публикации - 2600 за кризата в здравеопазването и 1675 за протестите от 

2013 г., поместени на интернет страниците на трите, разглеждани в настоящия труд 

телевизии.  

В края на тази част от дисертационния труд съпоставяме и анализираме 

комуникационните политики, водени от засегнатите от криза личности и институции, 

както и грешките в комуникацията, отчетени в рамките на case-study процедурата, на 

база на което правим своите изводи.  

Посочените кризи са обединени в глава 2 според сходството им по следните признаци: 

Първият е, че в своята същност, те са причинени от кадрови грешки на ресорните 

институции и политици. Вторият признак е, че кризите на доверието засягат не само 

конкретно ангажираните с дадения казус персони, но и управляваните от тях 

институции, както и съответните правителства като цяло. Следващо сходство е загубата 

на легитимност на участващите страни както и последвалото недоверие към експертния 

потенциал на засегнатите хора и институции и към възможността им да овладеят и 

разрешат съответната криза. На следващо място е поставен големият медиен и 
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обществен интерес към разгледаните кризи. Освен това анализираните случаи са сходни 

и по комуникационните грешки, които отговорните лица и институции допускат 

спрямо ключовите за тях публики. 

2.1 Протестите на лекари и пациенти и честата смяна на министри на 

здравеопазването (2010 – 2013 г.) 

Тук се проследява детайлно развитието на отношенията между здравните и държавни 

власти у нас и ключовите за сектора публики – медиците и пациентите. Отчетени са 

причините за недоволство от страна на публиките, начините, по които реагира на тях 

ресорното министерство, начините, по които ги комуникира и действията, които 

предприема. Анализът е разделен на четири етапа, определени въз основа 

продължителността на мандатите на всеки здравен министър в периода – д-р Божидар 

Нанев, д-р Анна-Мария Борисова, д-р Стефан Константинов и Десислава Атанасова. 

Направена е характеристика на основните комуникационни грешки на всеки един от 

министрите, а в края на глава 2 е изведена и цялостната, в определена степен 

повтаряща се, комуникационна практика. 

2.1.1. Измерване на кризата в здравеопазването (2010 – 2013 г. ) 

В тази част се позоваваме на 2600 телевизионни репортажа, излъчени в 4-годишния 

период в ефира на телевизиите, обект на изследването. Те са представени в табличен 

вид, в разбивка по общия им брой за всяка отделна телевизия на годишна база, и по 

общия им брой за трите телевизии на годишна база.   

От графичното представяне динамиката на развитие на кризите, е направена 

констатацията, че кризата търпи класическо триетапно развитие, чиято хронична 

фаза се характеризира с висок интензитет и голям брой медийни публикации, 

съизмерим с този от втория етап на кризата. От това е направено заключението, че 

години след нейното начало, ситуацията остава неовладяна и продължава да е основен 

фокус на критичното медийно и обществено внимание. Извеждаме и заключението, че 

медийното внимание, а от там и това на обществото, се засилва и в периодите, в които 

се сменят министрите на здравеопазването (март-април 2010 г., септември-октомври 

2010 г., март 2012 г.). Това отдаваме на очакванията на ключовите публики (лекари, 

пациенти, правителство) за промяна и осъществяване на желаната реформа в сектора. 

Според нас критичното внимание се засилва и в периодите, в които лекари и пациенти 

излизат на протести или декларират подобни намерения.  
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В края на периода на изследването отчитаме рязък спад в броя публикации по темата, 

който отдаваме на събитията в България от средата на 2013 г. – антиправителствените 

протести, които се превръщат във водеща тема за медиите и обществото.  

2.2. Протестите #ДАНСwithme през 2013 г. и политическата криза в България 

Подглава 2.2 проследява кризисната ситуация в страната, предизвикана от 

февруарските протести през 2013 г. срещу високите сметки за ток, която довежда до 

подаването на оставката на премира Бойко Борисов, и последвалата ескалация на 

общественото недоволство, изразена при протестите #ДАНСwithme от месец юни 

същата година. Протестите „Да запалим монополите“ от началото на 2013 г. са 

разгледани накратко, тъй като според нас те могат да бъдат разчетени като моментът, 

отключил критичното мислене и нетърпимостта на българското общество и дал израз 

на желанието за промяна, но тежката институционална и репутационна криза настъпва 

по-скоро вследствие на протестите срещу назначението на депутатът Делян Пеевски за 

председател на Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС). В края на този 

параграф отчитаме и факта, че сред ключовите публики личността на Делян Пеевски 

има спорна репутация, показатели за която могат да се открият назад във времето преди 

настоящия изследователски период, макар и тази своеобразна репутационна криза да е 

в затишие на моменти, в конкретния случай можем да говорим за трансформация на 

репутационната криза в реална такава, която впоследствие отново се трансформира в 

репутационна, засягаща не само Делян Пеевски, но и правителството и институциите, 

които представлява и чиято подкрепа той получава. 

2.2.1. Измерване на политическата криза в България от 2013 г., предизвикана от 

протестите „Да запалим монополите“ и „#ДАНСwithme“ 

За измерването в тази част се позоваваме на 1675 публикации, излъчени в трите 

телевизии, обект на изследването. Те отново са представени в табличен вид, в разбивка 

по общия им брой за всяка отделна телевизия на годишна база, и по общия им брой за 

трите телевизии на годишна база.  

От графичното представяне динамиката на развитие на кризата се отчитат две фази на 

нейното развитие и се отбелязва, че хроничният етап предстои, тъй като кризата 

продължава да се развива към момента на написване на тази част от дисертационния 

труд. Отбелязано е, че първият етап от развитието на кризата (протестите „Да запалим 

монополите“), съвпада по време с оставката на тогавашния премиер Бойко Борисов и 
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назначаването на служебен кабинет, което до голяма степен подхранва публичния 

интерес и измества фокуса от протестите, чиято численост които към онзи намалява. От 

представената в подглавата графика се вижда, че втори пик на развитие на кризата, 

предизвикан от протестите „#ДАНСwithme“, който определяме като втори върхов етап 

на политическата криза в България, но и като криза в кризата, предвид факта, че е 

предизвикана вследствие на февруарските протести, довели до предсрочни 

парламентарни избори, в резултат на които премиер става Пламен Орешарски, взел 

решението за назначението на Пеевски. 

2.3. Изводи  

В началото на този параграф правим уточнение по отношение на генерализацията на 

изводите ни, с които обобщаваме констатациите си от двете кризисни ситуации, 

изследвани в глава втора, а именно - че нямаме за цел да противоречим на мнението, 

съществуващо в научната литература, че използването на case-study като 

изследователска процедура не дава възможност за генерализиране на изводите при 

сравняване на повече от едно изследване, както и че тези изводи са валидни единствено 

за всеки случай по отделно, а подобна генерализация би била условна (Бондиков, В. 

2014).  

Без да имаме за цел да противоречим или оспорим тези научни заключения, в 

настоящия труд ще си позволим да изведем такива общи изводи в тази и в следващите 

части на дисертацията, основавайки се на факта, че всички разглеждани от нас кризи 

имат сходства помежду си, като разбира се, запазват и своите характерни отлики. От 

комуникационна гледна точка според нас разликите по отношение действията на 

институциите и лицата, засегнати от кризи, и техните политики за комуникиране на 

проблемите бихме могли да определим като не особено големи. Що се отнася до 

признаците за сходство, ще отбележим на първо място, че всички изследвани кризи са 

репутационни. На следващо място, в резултат на тяхното развитие, като ефект можем 

да отчетем, че различни по своя характер реални кризи засягат доверието в един и същ 

обект - изпълнителната власт. Натрупването на репутационни кризи, както ще 

обобщим и в следващите глави от дисертационната работа, формира еднопосочен 

кризисен вектор. Тук трябва да отбележим, че въздействието на медиите върху 

обществените нагласи спрямо анализираните в настоящата глава кризи се обуславя не 

толкова от ефекта на отделните публикации, колкото от акумулирания медиен ефект, 
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натрупването на съобщения по съответната тематика във времето. Що се отнася до това 

натрупване, разбира се не бихме могли да пропуснем да уточним, че то се наблюдава не 

само в анализираните в настоящата дисертация три електронни медии, но и в печатни, 

радио, онлайн издания, като има и значителен интензитет има в социалните мрежи. 

„Всъщност не отделните новини, а акумулираният ефект от много еднопосочни 

истории в различни медии за продължителен период от месеци, години или повече 

време формира желано обществено мнение.  При това няма никакво съмнение, че този 

процес се използва за доминация на елитите. Същевременно, пренебрегването на 

акумулирания медиен ефект и медийната симбиоза, не означава нищо друго освен 

манипулация в името на демокрацията, създаващо илюзия за народовластие.“, пише 

доц. Чавдар Христов в статията си „Пропагандната сила на акумулирания медиен 

ефект“ (Христов, Ч. Пропагандната сила на акумулирания медиен ефект. 2014). 

Акумулирането на множество медийни публикации на проблематични теми спомага за 

увеличаването на недоверието към държавната власт като цяло, а конкретните 

ситуации, изследвани в дисертацията, са едни от най-ярките примери за това, но 

разбира се, не са единствените такива. Така като резултат наблюдаваме и 

трансформационния резултат: реална - репутационна - реална криза, последната - 

изразяваща се в оставката на правителството.    

Сходните комуникационни подходи, а и грешки, допускани от една или друга 

институция или личност, говорят по-скоро за тенденция при комуникирането власт-

общество, проявяваща се по време на криза в държавата, което можем да счетем за 

признак, на който също се позоваваме, за да изведем общите си изследователски 

изводи.  

Отчетено е повторението на комуникационни грешки като: липсата на планиране и 

анализ на ситуацията в предкризисния етап и неглижиране на предупредителните 

сигнали за предстоящата криза; неефективни комуникационни стратегии по време на 

развитието на анализираните ситуации, за което говорят отричането на проблемите, на 

обвиненията и невъзможността да се отговори на очакванията на ключовите публики, 

както и тоталната липса на диалог с публиките; не са обсъдени публично и 

предлаганите от отговорните лица и институции промени, което според нас създава 

предпоставката връзката с ключовите публики да бъде нарушена.  
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От така очертаните грешки, констатираме следните резултати: неовладяването на 

кризите води и до загуба на легитимност; довежда до институционални, но и чисто 

политически кризи, един от основните фактори за които са кадровите грешки, лошият 

или липсващият кризисен ПР в предкризисните и кризисни моменти.  

Правим и извода, че се предприема погрешната практика до кризисните ПР-техники да 

се прибягва едва, след като кризата настъпи, което намалява възможността за нейното 

овладяване и за запазване на репутацията на хората и институциите, засегнати от нея.  

Отбелязваме още, че въздействието на медиите върху обществените нагласи спрямо 

анализираните в настоящата глава кризи се обуславя не толкова от ефекта на отделните 

публикации, колкото от акумулирания медиен ефект, натрупването на съобщения по 

съответната тематика във времето, които представяме и графично, за да определим 

общата ситуация въз основа на двете изследвани в глава втора кризи. 

От съвкупността от двете кризи, представена в диаграмата, правим уточнението, че 

наслагването им се забелязва в края на периода, предвид факта, че събитията протичат 

по различно време. От анализа на графиката правим заключението, че интензитетът на 

кризата в здравеопазването до голяма степен е константен предвид факта, че това е 

криза с начало далеч в миналото и необозрим край. Отбелязваме и моменти на 

„успокоение“ на критичното внимание на публиките в периодите, в които се стига до 

решаването на конкретни казуси, станали повод за поредната вълна на недоволство 

(изразени графично в пиковете от представената диаграма). Според нас, след като  

институционалната криза в здравеопазването е факт, към който обществеността до 

голяма степен е привикнала, то този факт е логичната причина фокусът на внимание на 

ключовите публики често да бъде изместван към други кризисни събития в 

изследвания период.  

3. Институционални кризи II (породени от заплахи за националната сигурност и 

заплахи за живота и здравето на засегнатите хора). Изследване на случаи (case-

studies)  

В глава трета са разгледани терористичният атентат в Бургас от лятото на 2012 г. и 

взривовете в склад за боеприпаси край Петолъчката от месец юни 2012 г.  

Аналогично на предходната глава от дисертацията, и тук прилагаме изследователската 

процедура case-study. Това е необходимо, за да докажем и в тази част от изследването 
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тезата си, че: репутацията на институциите зависи пряко от комуникационната им 

политика спрямо основните ключови публики, а медиите са ключов фактор при 

трансформацията на една реална криза в репутационна; проследявайки цитираните 

кризисни ситуации в дълбочина. Като резултат от проведената case-study процедура, 

аналогично на Глава 2, ще се опитаме да изясним значението, ефектите и последствията 

от приложените комуникационни стратегии, ще очертаем грешките и добрите им 

аспекти, което ще ни послужи при определянето на ефективните комуникационни 

политики, които биха предотвратили репутационна криза или нейното навременно 

овладяване.  

Като нашата цел и при тази част от дисертационното изследване определяме  анализът 

и сравнението на комуникационните политики на институциите в криза и свързаните с 

тях личности, отчитане на добрите и лошите практики в тази насока и определяне 

тяхното влияние за превръщането на една кризата в репутационна или нейното 

ефективно овладяване преди това.  

Задачи на изследването посредством case-study отново са описанието и даването на 

информация за двата разглеждани случая, анализ и сравнение на комуникационните 

политики, прилагани при тях, отчитане на последствията за засегнатите хора и 

институции и ефектите върху тях и ключовите им публики, както и изясняване 

медийния образ на засегнатите от кризата. 

Подходът, по който ще проведем изследователската процедура, е аналогичен с този в 

Глава 2 – да използваме в комбинация различни елементи от case-study (Виж Глава 2).  

Методите, по които набираме информацията, необходима ни и при тази част от 

изследването са: преглед и анализ на медийните публикации, поместени на интернет 

страниците на NovaTV, БНТ и bTV; интервюта както със засегнатите от кризисната 

ситуация личности, така и с ключовите публики за институциите, които тези личности 

представляват (Отново уточняваме, че при всички кризисни ситуации, изследвани в 

дисертацията, авторът активно е отразявал тяхното развитие като журналист, 

комуникирайки и със засегнатите от кризата, и с ключовите за тях публики, като е имал 

критичен поглед върху развитието на събитията, с цел техния анализ при провеждане 

на настоящото дисертационно изследване, бел.авт.); преглед на публикации в други 

медии.  
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Времевият обхват на тази част от дисертационното изследване е от 5 юни 2012 г. до 10 

юли 2013 г. Началото на периода поставяме от деня, в който избухват складовете за 

боеприпаси. Неговият край е определен от изясняването на виновника за атентата в 

Бургас – през юни месец 2013 г., макар и това да не е край на кризата и коментари и 

публикации по нея да продължават да излизат (като те са отчетени до 10 юли 2013 г., 

бел.авт.), нуждата от време за написването на дисертацията и зададената й цялостна 

времева рамка.  

Уточняваме още, че изследването е представително за двете, разгледани в настоящата 

глава кризи. То  обхваща всички 757 публикации - 120 за взривовете край Петолъчката 

и 637 за терористичния атентат на летището в Бургас, поместени на интернет 

страниците на трите, разглеждани в настоящия труд телевизии.  

В края на настоящата част от дисертационния труд ще бъдат съпоставени и 

анализирани комуникационните политики, водени от засегнатите от криза личности и 

институции, както и грешките в комуникацията, отчетени в рамките на case-study 

процедурата, на база на което ще направим своите изводи. 

Двете цитирани кризисни ситуации са обединени в тази част от дисертацията, 

аналогично на предходната, по сходството им по следните признаци: тяхната 

безпрецедентност; човешките жертви като резултат от кризисните събития; отговорни 

за тяхното овладяване са едни и същи институции; изискват специфични действия и 

умения от страна на ресорните органи за тяхното овладяване; големият медиен и 

обществен интерес, който предизвикват; грешките при овладяването на двете кризисни 

събития.  

Двете кризи, както и общата кризисна ситуация, са измерени и анализирани по метода, 

приложен в глава втора.  

В края на глава трета е направена характеристика на основните комуникационни 

грешки на отговорните институции, изведена е и цялостната кризисна картина, както и 

специфичната комуникационна практика. 

3.1. Взривовете в склад за боеприпаси край Петолъчката  

В тази част е направен преглед на развитието на събитията, действията на 

институциите и комуникацията им с ключовите публики при кризата с взривените 

складове за утилизиране на боеприпаси. Отчетени са причините за недоволство от 
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страна на публиките и начините, по които реагират на тях ресорните ведомства, както и 

комуникационните грешки, които допускат при овладяването на кризата. 

По аналогия на предходната глава, и в тази прилагаме процедурата case-study за 

проследяване и анализиране на комуникационните аспекти от двете цитирани събития.  

Като нашата цел и при тази част от дисертационното изследване определяме  анализът 

и сравнението на комуникационните политики на институциите в криза и свързаните с 

тях личности, отчитане на добрите и лошите практики в тази насока и определяне 

тяхното влияние за превръщането на една кризата в репутационна или нейното 

ефективно овладяване преди това.  

Задачи на изследването посредством case-study отново са описанието и даването на 

информация за двата разглеждани случая, анализ и сравнение на комуникационните 

политики, прилагани при тях, отчитане на последствията за засегнатите хора и 

институции и ефектите върху тях и ключовите им публики, както и изясняване 

медийния образ на засегнатите от кризата. 

Подходът, по който ще проведем изследователската процедура, е аналогичен с този в 

Глава 2 – да използваме в комбинация различни елементи от case-study.  

Методите, по които набираме информацията, необходима ни и при тази част от 

изследването са: преглед и анализ на медийните публикации, поместени на интернет 

страниците на NovaTV, БНТ и bTV; интервюта както със засегнатите от кризисната 

ситуация личности, така и с ключовите публики за институциите, които тези личности 

представляват (Отново уточняваме, че при всички кризисни ситуации, изследвани в 

дисертацията, авторът активно е отразявал тяхното развитие като журналист, 

комуникирайки и със засегнатите от кризата, и с ключовите за тях публики, като е имал 

критичен поглед върху развитието на събитията, с цел техния анализ при провеждане 

на настоящото дисертационно изследване, бел.авт.); преглед на публикации в други 

медии.  

Времевият обхват на тази част от дисертационното изследване е от 5 юни 2012 г. до 10 

юли 2013 г. Началото на периода поставяме от деня, в който избухват складовете за 

боеприпаси. Неговият край е определен от изясняването на виновника за атентата в 

Бургас – през юни месец 2013 г., макар и това да не е край на кризата и коментари и 

публикации по нея да продължават да излизат (като те са отчетени до 10 юли 2013 г., 
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бел.авт.), нуждата от време за написването на дисертацията и зададената й цялостна 

времева рамка.  

Изследването е представително за двете, разгледани в настоящата глава кризи. То  

обхваща всички 757 публикации - 120 за взривовете край Петолъчката и 637 за 

терористичния атентат на летището в Бургас, поместени на интернет страниците на 

трите, разглеждани в настоящия труд телевизии.  

В края на настоящата част от дисертационния труд ще бъдат съпоставени и 

анализирани комуникационните политики, водени от засегнатите от криза личности и 

институции, както и грешките в комуникацията, отчетени в рамките на case-study 

процедурата, на база на което ще направим своите изводи. 

3.1.1. Измерване на кризата с взривовете край Петолъчката 

 За измерването на тази криза се позоваваме на 120 медийни публикации, по аналогия 

на глава втора, отново представени в табличен вид.  

От предложеното в подглавата графично представяне на етапите на кризата, отново 

отчитаме класическо развитие на кризата в 3 етапа. Вследствие на направения цялостен 

анализ на кризисната ситуация, констатираме, че фокусът на медийните публикации в 

началния етап е върху трагедията на пострадалите и техните близки, както и върху 

действията на институциите по овладяването на кризата. От графиката е видно, че 

публикациите във върховия етап, са по-малко на брой от тези в хроничния. Това 

отдаваме преди всичко на спецификата на кризата, заради която не се допускат 

журналисти на мястото на инцидента, с цел тяхната безопасност. Друга причина за тази 

тенденция откриваме и във факта, че няма яснота относно отговорността на ресорните 

институции, а разследването на случая се забавя. 

Отбелязваме, че кризата навлиза в хроничната си фаза 9 месеца след своето начало, 

когато обект на интерес за ключовите публики стават повдигнатите съдебни обвинения 

по случая и недоволството на жителите в района на складовете. Броят публикации в 

тази фаза намалява от една страна заради отлагането старта на съдебното дело за 

доразследване, а от друга заради събитията в държавата през първото полугодие на 

2013 г., анализирани в глава втора на дисертационния труд, които според нас изместват 

фокуса на вниманието към себе си. 
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3.2. Терористичният атентат на летище „Бургас“ 

В този параграф се проследява, по принципа, очертан в предходните параграфи, 

развитието на кризата, възникнала вследствие на извършения терористичен акт. В тази 

част от дисертацията отбелязваме факта, че самоубийствените атентати са прецедент за 

страната ни, който изправя ресорните институции и обществото пред 

предизвикателството да се справят с тях, поражда различни притеснения, страхове и 

колебания, води до появата на спекулации. Отчитаме и факта, че спецификата на 

разследването на подобни престъпления е по-различна от тази на традиционните, тъй 

като съдържа класифицирана информация, която не би могла да се съобщава на 

обществеността от съображения за сигурност и за да не възпрепятства работата на 

разследващите. Подчертаваме и международното внимание, което предизвиква кризата, 

което от своя страна също е изпитание за националните ни служби за сигурност и 

дипломацията ни. 

3.2.1. Измерване на кризата с терористичния атентата в Бургас 

Измерването на разглежданата кризисна ситуация отново стъпва на методиката, 

избрана за измерване и анализ на етапите, през които кризата преминава в развитието 

си. В изследвания период, стартиращ в деня на атентата на бургаското летище (18 юли 

2012 г.), телевизионните публикации по темата в трите медии, обект на анализ, са общо 

637, представени систематизирано в таблица. На база публикациите е предложена и 

графика, от която ясно се вижда класическото триетапно развитие на кризата, 

включващо начална, върхова и хронична фаза. Отчетен е спад в броя медийни 

публикации по темата между началната и върховата фаза на кризата, който обясняваме 

със спецификата на ситуацията, спомената по-горе. Върховият етап на кризата настъпва 

с обявяването на групировката „Хизбулла“ като виновна за атентата, което предизвиква 

критичното внимание на ключовите публики, както в България, така и в международен 

план. В следващия кризисен етап вниманието на публиките се концентрира върху 

външната политика на страната ни, вследствие на тази новина. 

3.3. Изводи 

И тук направим уточнение, аналогично на това в Глава 2 по отношение на общите 

изводи. Правим ги, позовавайки се на сходствата между разгледаните кризисни 

ситуации, използваните при тях комуникационни политики и ефектите, които 
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предизвикват, без да оспорваме съществуващите научни заключения (Виж Глава 2, т. 

2.3 Изводи). 

Изброяваме следните наблюдения: че анализираните случаи са класически реални 

кризи, трансформирали се в репутационни; че при двата случая се наблюдава загуба на 

доверието към институциите, което отдаваме на комуникационната грешка, допусната 

и в двата случая, а именно - липсата на анализ и планиране на мерките за сигурност и 

кризисния потенциал на съответните сфери; че ключовите публики са имали съмнения 

относно мерките за сигурност преди настъпването на кризите; неглижирани са 

рисковете, характерни за двете сфери, засегнати от кризите, а от там и мерките за 

предпазване живота и здравето на хората, което според нас е основна грешка в 

предкризисния етап; забавят се информациите за случващото се и действията, които 

предприемат отговорните институции за овладяването на кризите. 

В подглавата е представена и обобщаващата кризисната ситуация диаграма. От нея 

констатираме превес на медийните публикации по темата с терористичния атентат в 

Бургас, който според нас е логичен, предвид факта, че това е прецедент в най-новата ни 

история, че при него има повече жертви, и че предизвиква международен отзвук. 

Според нас натрупването на медийни публикации допринася за увеличаването на 

обществения интерес както и за повишеното недоверие и критичност към 

институциите, имащи отговорност за изясняването и решаването на двата случая. 

Отчитаме и появата на редица журналистически разследвания и коментари на експерти 

в сферата на сигурността, които влияят на общественото мнение, но не срещат ответна 

реакция предвид факта, че информацията по темата с атентата има секретен характер.  

Така по наше мнение медиите упражняват и своето въздействие върху възприятията на 

своята аудитория – продължават да разработват казусите със свои източници на 

информация, независимо че официалната такава е малко. Акумулирайки значителен 

брой публикации, те не позволяват на зрителите да оставят случаите встрани от 

дневния си ред, както и да смекчат критичното си възприятие спрямо институциите. 

Това от своя страна не позволява на властите бързо да се справят с институционалната 

и репутационна криза. 

4. Институционални кризи III (породени от природни бедствия). Изследване на 

случаи (case-studies) 
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По аналогия на предходните две части от дисертационния труд, разглеждаме кризите, 

причинени от наводнението в село Бисер от зимата на 2012 г. и земетресението в 

района на Перник от пролетта на 2012 г.  

Отново, за да докажем тезата си, и предвид възможностите, които дава изследването 

чрез процедурата case-study, както в предходните две глави, и тук използваме нея. 

Целта на тази част от изследването отново е да бъдат анализирани и сравнени 

комуникационните политики на институциите в криза и свързаните с тях личности, да 

се отчетат добрите и лошите практики в тази насока и да се определи какво влияние 

имат те за превръщането на кризите в репутационни или да бъдат овладяни преди това. 

Задачите на изследването – да дадем информация за случаите и те да бъдат описани, да 

направим анализ и да сравним комуникационните политики, прилагани при тях, 

отчитайки последствията и ефектите за засегнатите от кризите и ключовите им 

публики. 

Начинът, приложен от нас при провеждането на процедурата case-study, отново е 

съвкупност от различни нейни елементи. 

Методите, по които набираме информацията за целите на изследването и източниците, 

които използваме, са аналогични на предходните две глави от дисертацията.  

Времевият обхват на тази част от дисертационното изследване е от 6 февруари 2012 г. 

до 8 юни 2013 г. Началото на периода поставяме от деня на наводнението в село Бисер. 

Краят му определяме по времето, в което излизат последните медийни публикации по 

темата за земетресението преди написването на тази част от дисертацията. 

Изследването е представително за двете, разгледани в настоящата глава кризи. То  

обхваща всички 615 публикации – 203 за наводнението в село Бисер и 412 за 

земетресението в района на Перник, поместени на интернет страниците на трите, 

разглеждани в настоящия труд телевизии.  

В края на настоящата част от дисертационния труд ще бъдат съпоставени и 

анализирани комуникационните политики, водени от засегнатите от криза личности и 

институции, както и грешките в комуникацията, отчетени в рамките на case-study 

процедурата, на база на което ще направим своите изводи. 
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Двете кризисни ситуации са обединени според сходството си по следните признаци: 

причините, довели до криза са природни бедствия; мащабът на бедствията и 

последствията от тях; сходните начини на овладяване на двете кризисни ситуации; 

отчетените вследствие на направения анализ еднакви грешки в действията на ресорните 

институции; предизвиканият медиен и обществен интерес. 

4.1 Наводнението в село Бисер 

В този параграф са проследени събитията при развитието на кризата по методиката, 

установена в предходните части. Отчетени са причините за възникването на кризата, 

действията на институциите и грешките допуснати при тях, нагласите на ключовите 

публики, комуникационните грешки.  На база анализа, правим заключението, че 

действията на правителството в началото на кризата с наводнението в село Бисер са 

бързи и адекватни, но впоследствие доверието, изградено от институциите, намалява 

в следкризисния етап. Причините за това намираме в бавното изграждане на новите 

домове в Бисер, непрозрачният начин при разпределянето на финансовите помощи и 

дарения, и най-вече бавното разследване и липсата на виновни за инцидента. 

Последното довежда до предприемането на действия от жителите на наводненото 

село, целящи да внесат яснота по случая. Друга, отчетена от нас грешка на ресорните 

институции, е липсата на превенция за подобен вид инциденти. Констатираме, че за 

превенция се заговаря едва след като дадена криза настъпи, което е вторият фактор, 

предизвикващ обществено недоверие, спекулации и страх. 

4.1.1. Измерване на кризата с наводнението в село Бисер 

В тази част се позоваваме на 203 репортажа по темата, излъчени в телевизиите, обект 

на изследването. Те са представени в таблица и разбити по брой в съответните медии. 

Етапите на кризата проследяваме графично и анализираме, по избрания за 

дисертационния труд метод. На база анализа, отново отчитаме протичането на кризата 

в начален, върхов и хроничен етап, от които първият – с голяма продължителност, 

която отдаваме на големия медиен и обществен интерес към съдбите на засегнатите, 

пострадалите и загиналите при наводнението. На по-късен етап вниманието се насочва 

към заплахата от наводнения в цялата страна, състоянието на водоемите в национален 

аспект, както и мерките за превенция на подобни бедствия. От графиката констатираме 

спад в броя на медийните публикации по темата в периода май-юни 2012 г., който 

обясняваме с факта, че страната ни е сполетяна от друго природно бедствие – 
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земетресението в района на Перник, което привлича фокуса към себе си заради 

голямата си сила и нанесени щети. 

Отчитаме и взаимовръзката между провеждането на предсрочни парламентарни 

избори в България, както и последвалите ги антиправителствени протести от месец юни 

2013 г., които довеждат до рязък спад в броя медийни отразявания по темата към края 

на изследвания период. 

4.2. Земетресението в района на Перник 

По аналогичен на предходните параграфи начин правим обзор на труса в Пернишко. 

Тук отново отчитаме, че отговорните институции предприемат адекватни и навременни 

мерки за овладяване на кризата и успяват да спечелят доверието на ключовите публики 

в началния етап. Подобно на анализирания случай с наводнението в село Бисер, 

констатираме, че доверието към институциите бързо спада поради редица фактори, 

сред които основният е забавянето в действията на институциите да изпълнят дадените 

от тях обещания за подкрепа на засегнатите от труса. Отчитаме, че неспазвайки 

дадените обещания навреме, управляващите губят доверие два пъти при идентични 

кризисни ситуации – земетресението в Перник и наводнението в село Бисер. Затова 

определяме тази констатация като повтаряща се комуникационна грешка при двете 

кризи, която освен до спад в репутацията, води и до съмнения за легитимността на 

управляващата партия и до съмнения за нейния експертен потенциал и възможност да 

се справи с овладяването на ситуацията. 

4.2.1. Измерване на кризата със земетресението в Пернишко 

В табличен вид представяме разбивка на броят публикации по темата със 

земетресението. Разгледаните публикации са 412. Представяме публикациите в 

графика, от която отчитаме 3-етапно развитие на кризата, от които началният е с 

голяма продължителност, което отдаваме на продължаващите вторични трусове. 

Според нас пикът на общественото и медийно внимание бива изместен от самото 

събитие към бавните действия на институциите за неговото овладяване, което 

отчитаме, че остава основна тема и във втория етап от развитието на кризата. 

Констатирани са няколко акцента в хроничната фаза от развитието на кризата. На 

първо място отказите за даване на обезщетения, които жителите в пострадалия район 

получават и последвалите от тях съдебни обвинения. На следващо място недостигът на 
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средства за подпомагане на пострадалите, както и нарастващото недоволство на 

жителите в засегнатия от земетресението район, изразяващо се в организирането на 

протести.  

4.3 Изводи 

Тази част от дисертацията представя изводите, направени от анализа на двете 

бедствени ситуации в четвърта глава. Аналогично на Втора и Трета глава, отново 

уточняваме, че правим общи за кризите изводи, позовавайки се на сходствата между 

тях, отбелязани по-горе в настоящата част от дисертацията, използваните 

комуникационни политики и ефектите, които предизвикват, без да оспорваме 

съществуващите научни заключения (Виж Глава 2, т. 2.3 Изводи и Глава 3, т. 3.3 

Изводи). 

Сред констатациите ни са посочени адекватните действия на институциите в началните 

етапи от кризите, водещи до изграждането на първоначално доверие към тях, което 

впоследствие се губи заради ненавременните им действия. Друга основна грешка на 

институциите, отчетена в рамките на изследването, е липсата на действия по превенция 

на кризите. Именно тази грешка, в съчетание със струпването на две идентични 

кризисни събития в рамките на няколко месеца, според нас довежда и до сериозен спад 

в репутацията на държавните институции, но и до загубата на легитимност. 

В подглава 4.3 представяме графично етапите на общата кризисна ситуация, 

породена от анализираните в четвърта глава кризисни ситуации. Констатираме 

институционална криза, позовавайки се на концентрираното медийно и обществено 

внимание върху тези събития, очертано от броя медийни публикации. Нарастващото 

недоверие към институциите определяме като повод който използват медиите, за да 

продължат да работят по кризите, сравнявайки ги една с друга. В този контекст 

отбелязваме, че в репортажите, показващи трудностите и обратите в живота на 

засегнатите страни, почти няма персонажи, които да одобряват работата на държавата 

или да имат доверие, че ще изпълни поетите ангажименти. 

5. Обща кризисна ситуация за периода. Влияние на медиите при кризи. 

Журналистически техники и похвати. Модел на медийното влияние. Изводи и 

препоръки. Обобщение. 
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Тази глава от дисертационния труд има за цел да обобщи резултатите от изследването 

на случаи, направено в предходните три глави, за да очертае общата кризисна 

ситуация в периода 2010-2013 г. За целта отново е използван методът на графично 

представяне на кризите, който според нас дава точна представа за интензитета, 

честотата и развитието на кризисните ситуации.  

На второ място, в пета глава от дисертацията, разглеждаме техниките и похватите, 

чрез които електронните медии (в частност телевизиите) привличат публичното 

внимание по време на кризи и влияят на общественото мнение. За да бъде разбрана 

терминологията, която използваме, предлагаме работни определения за конкретните 

похвати, жанрове и техники, използвани в телевизионната практика. Проследяваме и 

влиянието, което всеки отделен телевизионен похват оказва върху зрителския интерес, 

като ги класифицираме в зависимост от етапа на развитие, в който е кризисното 

събитие. В глава пета извеждаме алгоритъм (модел) на влияние на медиите по време на 

реална и репутационна криза, който представяме графично. Вследствие на работата по 

дисертацията, предлагаме и препоръки за комуникация с медиите и обществото по 

време на кризисно събитие, които разделяме за всеки етап от кризата.  

5.1. Обзор на общата кризисна ситуация в страната през изследвания период 

спрямо анализираните кризи  

Подглава 5.1 започваме с графичното наслагване на всички анализирани в 

дисертацията кризи, за да представим и анализираме общата кризисна ситуация в 

страната, вследствие на което правим извода, че тя се характеризира с честота, 

динамика и насищане на подобни събития, особено във втората половина на периода. 

Правим уточнението, че разгледаните кризи са сред най-знаковите за периода, 

предизвикали голям интерес, но не изчерпват събитията, които можем да определим 

като кризи. Графиката показва акумулирането на медийните публикации на кризисна 

тематика, от което правим констатацията, че натрупването на кризи, а от там и медийни 

публикации за тях, са в фактор, допринасящ за възникването, но и кореспондиращ с 

институционалната криза в страната. 

Въз основа на графичното изображение, забелязваме нарастване на броя медийни 

публикации с всяка следваща настъпваща криза, като отчитаме приноса на спецификата 

на отделните случаи за това. Отчитаме, че своеобразният връх в кризисната картина в 

страната ни през изследвания период бележат протестите #ДАНСwithme от 2013 г. 
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Според нас това се дължи на факта, че те са форма на „събуждане“ на гражданското 

общество, която се изразява най-силно след началото на демократичния преход в 

България. Отбелязваме още, че понятието „институционална криза“ става част от 

речника на политиците, които отчитат ниското доверие на обществото в тях и 

определят като най-спешна задачата да възстановят доверието в себе си и да направят  

институциите „работещи“.  

Базирайки се на цялостните резултати от преведеното изследване, излагаме мнението, 

че обществената сензитивност и критично внимание нарастват в резултат от 

техниките, които медиите прилагат при отразяването на кризи, а като подкрепа на 

тезата си, отчитаме увеличения брой на извънредните информационни емисии, преките 

включвания от мястото на събитието, разширените репортажи с проблематична 

тематика. В тази връзка посочваме, че те обикновеният човек започва да става все по-

голяма част от новинарските формати, с което печели повече поддръжници и 

съпричастни към своите проблеми и гледни точки. Според нас това донася двустранна 

полза – на самите медии и на обществото, а в резултат се образува взаимодействие 

медии-общество-медии-институции-съпричастни-общество, представен графично 

следващ параграф от глава пета.  

Отчитаме и зависимостта, породена от факта, че не държавните институции, а 

медиите са последната инстанция, към която обществото се обръща с молба за 

съдействие, поставя институциите в положение на репутационна криза, а на това  

според нас се дължи увеличеният брой репортажи на кризисна проблематика, като не 

пропускаме и честотата, с която се случват кризи. 

По наше мнение, това потвърждава наличието на криза на национално ниво, 

предизвиканата от поредицата неовладени и водещи до недоверие в институциите 

проблеми. Правим и заключението, че медийните политики, предприемани вследствие 

на осъзнатата сила на въздействие, се базират на принципа колкото повече са 

проблемите, толкова повече гласност да им бъде давана, за да може да настъпи 

промяна, която да е от полза на всички обществени слоеве. Тази промяна според нас 

настъпва чрез „медийното събуждане“ на ключовите публики, които от своя страна да 

упражнят и натиска си върху отговорните за ситуацията организации.  
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5.2. Журналистически техники и похвати за оказване на медийно влияние при 

кризи 

Тази част се състои от работни определения, изведени в отделна подглава, и от 

класификация на влиянието, което оказват журналистическите похвати в различните 

етапи от кризата, също обособена в самостоятелен параграф. Тук до голяма степен се 

позоваваме и на опита на автора като телевизионен журналист. 

5.2.1. Работни определения  

Ето и работните определения, които даваме в следващите параграфи: 

5.2.1.1. Извънредна емисия новини 

В нея даваме следната дефиниция за понятието: 

„Извънредната емисия новини“ е една от утвърдилите се и най-често използвани 

телевизионни практики за отразяване на кризисни събития. „Извънредността“ се 

определя от факта, че подобни новинарски формати се излъчват, без предварително да 

са заложени в програмната схема на конкретния телевизионен канал, което налага 

нейната своевременна промяна и прекъсването на излъчваните в дадения момент 

предавания. Извънредните новини имат различно времетраене, а съдържанието им е 

концентрирано само върху кризисното събитие, което се отразява. В зависимост от 

спецификата на конкретното кризисно събитие и неговото развитие във времето, 

извънредните емисии новини в програмата на телевизиите могат да бъдат от една до 

няколко на брой“. След това разглеждаме факторите, които новинарите взимат 

предвид, преди да прибегнат до излъчването на извънредна информационна емисия. 

Отчитаме и факта, че броят извънредни новини намалява с напредването на етапите на 

развитие на кризата. 

5.2.1.2. Преки включвания или „живи“ връзки 

Определението, което даваме на термина е следното:  

„Преките включвания, наричани на телевизионен жаргон „живи“ връзки, са един от 

най-предпочитаните от телевизиите начини за предаване на информация от мястото на 

събитието. Те се осъществяват със специална техника за предаване на видео и звуков 

сигнал чрез сателитна или интернет връзка. Най-често този тип репортажи се 

обозначават с надпис на екрана „На живо от…“.  
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Характеризираме и съдържанието на преките предавания, техните предимства, 

ситуациите, в които поставят репортерите, както и факта, че подобна форма за 

поднасяне на новини напоследък се превръща в приоритет на телевизиите. 

 

5.2.1.3. Разширени репортажи 

Предложено е следното определение за термина:  

„Разширените репортажи съдържат всички компоненти на традиционните новинарски 

репортажи. Характеризират се преди всичко с по-голяма продължителност, която в 

повечето случаи варира между 5 и 20 минути (Времетраенето на един стандартен 

новинарски видеоматериал е средно 1.30-2.00 минути). Освен това разширените 

репортажи съдържат по-голям брой гледни точки по проблема, което дава по-пълна 

представа и обогатена информация на зрителя по конкретната тема. В повечето случаи 

този тип разширени репортажи се излъчват като отделна новинарска рубрика, един или 

два пъти седмично (Пример за това са рубриките „В кадър“, „Темата на Нова“ и „bTV 

Репортерите“, излъчвани по анализираните в настоящата дисертация телевизии). 

Възможно е разширените репортажи жанрово да се доближават и до документалните 

филми, което е въпрос на творческо решение и авторско виждане за проблема.“  

Отново коментираме съдържанието и творческите възможности, както и 

възможностите за въздействие, които има разширеният репортаж. Коментираме и 

етапите от кризата, в които медиите най-често прибягват до тази новинарска форма. 

5.2.1.4. Human story 

Тази подглава дава следното определение за термина: 

„Human story“ (В превод от английски език „човешка история“) или казано накратко на 

новинарски жаргон само „story“ е новинарски жанр, който се причислява към т.нар. 

„меки новини“. Той обединява в себе си новината, но и портрета като начин на 

презентиране на дадена информация. Този тип репортажи са силно персонализирани - 

основният фокус в тях пада върху конкретна личност, отделни нейни преживявания, 

затруднения, реакции по даден проблем. В болшинството от случаите чрез сторита се 

цели да се покаже на аудиторията как дадено политическо решение, промяна в закон и 

не на последно място кризисно събитие, се отразява на „обикновения“ човек. Трябва да 

отбележим също, че изброените случаи далеч не изчерпват тематиките, които 
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репортерите представят на зрителите чрез човешки истории. По този начин 

аудиторията по-лесно проектира собствените си разбирания за проблема върху „героя“ 

от екрана, което спомага за по-лесното възприемане на предаваната информация.“ 

 В подглавата отчитаме силата на въздействие на тези разработки, етапите от 

кризисното събитие, при които те се предпочитат от новинарите, съдържанието им и 

ефектите, които предизвикват. 

5.2.1.5. Рейтинг 

Съдържа дефиницията ни за понятието, за която се позоваваме на речника „Език на 

медийната регулация“ : 

„Рейтинг на програмата е отношението между всички зрители/слушатели (в 

национален, регионален или друг мащаб) и зрителите/слушателите на програмата. 

Рейтинг на часовия пояс е отношението между всички зрители/слушатели и 

зрителите/злушателите в часовия пояс.“ (Табакова, Лозанов, Нейкова, Попова, 2004, с. 

121.). Предлагаме и авторовото допълнение на дефиницията с формулировката на 

понятието „пазарен дял“: „За разлика от рейтингите, които са количествен показател, 

пазарният дял е качествен показател, резултат на отношението между всички 

зрители/слушатели в определен момент (часови пояс) и зрителите/слушателите на 

програмата, т.е. между рейтинга на пояса и рейтинга на програмата. В този смисъл 

представата за персонален рейтинг (на водещи, журналисти и пр.) и за рейтинг на 

предавания е по-близка до пазарен дял, отколкото до рейтинг.“. (Пак там). 

5.2.2 Калсификация на влиянието на журналистическите похвати при 

отразяването на кризи 

Позовавайки се на направения анализ на телевизионните жанрове и техники, 

използвани при отразяването на кризи, както и на професионалния опит, извеждаме 

класификация на оказващите най-силно влияние телевизионните единици при криза, 

подредена от най-въздействащата към най-малко въздействащата форма, според трите 

етапа на развитие на кризите. Разбира се, правим и своевременен коментар защо 

поставяме дадения жанр на съответното място. Класификацията е следната: 

В началния етап на кризата: 

1. Извънредни новинарски емисии и преки включвания ; 
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2. Човешки истории; 

3. Разширени репортажи. 

Във върховия етап на кризата: 

1. Човешки истории; 

2. Разширени репортажи; 

3. Преки включвания; 

4. Извънредни новинарски емисии. 

В хроничния етап на кризата: 

1. Човешки истории; 

2. Преки включвания; 

3. Разширени репортажи; 

4. Извънредни новинарски емисии. 

5.3. Модел на медийното влияние при кризи 

Тук представяме модела, по който медиите оказват влиянието си при кризи, до който 

достигаме на база дисертационното изследване, след което обобщаваме очертаните от 

модела взаимовръзки и зависимости. Моделът, предложен от нас, е следният: 
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КРИЗИСНА 

СИТУАЦИЯ

Засегнати/пострадали 

хора

Материални щети

Екологично 

замърсяване

Институции

Организации

Медии

Брифинги

Пресконференции

Интервюта

Прессъобщения

Извънредни емисии 

новини

Преки включвания – 

“живи връзки”

“Human stories”

Разширени репортажи

ЧУВСТВА:

Съпричастност

Страх

Паника

Проектиране на образи

Недоверие

доверие

ПОВЕДЕНЧЕСКИ МОДЕЛ:

Доброволчество/благотворителност

Превантивни мерки

Обвинения

Търсене на помощ:

Ø информация чрез медиите

Ø близки/познати

Ø институции

Ø кризисни центрове/ горещ телефон

Ø съпричастните

РЕПУТАЦИОННА 

КРИЗА

 

Въз основа на така предложения модел, правим следните обобщения:  

Че при кризисна ситуация са налице различни по вид (в зависимост от спецификата на 

кризата) щети. Те могат да бъдат материални, финансови, да засягат човешки ресурс 

(жертви, пострадали, техните семейства и близки). От спецификата на щетите, 

предизвикани от кризисното събитие, се определя и броят на засегнатите страни. 

Именно засегнатите страни предизвикват вниманието и действията от една страна на 

отговорните за овладяването на кризата институции и организации, а от друга 

медийния интерес. При отразяването на кризи медиите насочват своето внимание в 

следните посоки: към засегнатите страни и към действията на отговорните за 

овладяването на кризата институции и организации. Вследствие на този своеобразен 

натиск от страна на медиите и засегнатите страни, институциите организират 

различни по вид медийни събития за информиране на обществеността – брифинги, 

пресконференции, интервюта. Подаването на регулярна информация от страна на 

ресорните експерти и институции е от полза от една страна за самите тях (така те 

показват, че по проблема се работи, че се интересуват от съдбата на пострадалите, че 

имат ресурсите и компетенциите да се справят с кризата), от друга страна е от полза за 
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медиите (увеличава техния рейтинг и доверието в тях, доказва професионалните 

качества на новинарския екип да подава адекватна, навременна и полезна за 

обществото информация), и от трета страна е полезно както за засегнатите страни, така 

и за широката общественост (те получават нужната им информация за преките 

опасности или липсата на такива вследствие от кризата, за техни близки, пострадали 

при нея, за действията по овладяването на инцидента, а от там могат да формират 

своето мнение и нагласа, и да направят информиран избор какви действия да 

предприемат вбъдеще). Най-често брифингите и пресконференциите биват отразени в 

медиите под формата на извънредни новинарски емисии, преки включвания, а в тях 

намират място и репортажи от типа „човешка история“, както и разширени 

репортажи. Посредством медиите и избора на похват за отразяване на дадена реална 

криза, в обществеността и засегнатите страни се пораждат различни чувства – на 

съпричастност, страх, паника, проектиране на образи, доверие или недоверие, които от 

една страна рефлектират върху и са насочени към отговорните за овладяването на 

кризата организации, върху възприятието за самата ситуация, и върху засегнатите 

страни. Предизвиканите чрез медиите чувства, формират поведенчески модел в 

обществото и засегнатите страни: доброволчество и благотворителност; вземането на 

превантивни мерки; отправянето на обвинения; търсене на помощ и информация чрез 

медии, близки, институции, кризисни центрове, горещи телефонни линии. Тези 

поведенчески реакции от своя страна рефлектират върху институциите и 

организациите, които кризата е сполетяла и които са отговорни за нейното овладяване; 

рефлектират и върху засегнатите от кризисното събитие страни; и върху медиите 

(спечелват им по-висок зрителски интерес, по-голямо обществено доверие в тях, по-

голяма социална значимост); отразяват се неминуемо и на самата кризисна ситуация, 

превръщайки я в репутационна.  

5.4. Изводи и препоръки 

От представения модел на въздействие, както и на база цялостното изследване, в тази 

подглава от дисертацията предлагаме изводите и препоръките си.  

5.4.1. Изводи 

- Основната роля на медиите при репутационни кризи е именно превръщането на 

реалното кризисно събитие в криза на доверието или репутационна криза; 

- Медиите приемат и нова роля по време на криза – да помагат; 
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- Медиите стават все по-достъпни за обществото, което постепенно свиква да се 

допитва до тях и да търси съдействие; 

- Има зависимост между репутацията на институциите и взаимодействието им с 

медиите; 

- Достъпните за медиите организации или личности, се ползват с повече доверие в 

обществото и ключовите си публики; 

- Двустранната връзка медии-общество и общество-медии, е в състояние да 

предизвиква събития, да стартира социални и политически процеси и промени; 

- Владеенето на диалога, наличието на достъпност и контакт с обществото 

посредством всички медийни канали е ключов фактор за спечелването на доверие, а 

липсата му води до обратния резултат; 

- Неправилната комуникация с медиите, а чрез тях и с обществото, е основен фактор, 

увеличаващ мащабите на последствията от дадено кризисно събитие и превръщащ 

реалната криза в репутационна; 

- С намаляването на медийните публикации, свързани с дадено кризисно събитие, 

намалява и обществената сензитивност към проблема. 

Базирайки се на тези изводи, в следващата част на дисертацията извеждаме и някои 

препоръки за ефективна комуникация преди, по време и след настъпването на криза. 

5.4.2. Препоръки 

Правим нашите препоръките за ефективна кризисна комуникация при всеки етап от 

развитието й:   

5.4.2.1. Преди настъпването на криза: 

- Да бъде изготвен анализ на рисковете и план за действие при криза преди такава да 

настъпи; 

- Да бъде изготвен антикризисен план, който да съдържа мерки за: техническа 

безопасност; финансова устойчивост; за справяне с метеорологични и климатични 

аномалии и екологични заплахи; предизвикани от човешкия фактор; тероризъм (като 

правим уточнението, че разписаните мерки се определят от спецификата на всеки 

различните рискове, застрашаващи дадена организация, а изброените от нас са съвсем 
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общи). На следващо място антикризисният план, според нас трябва да съдържа и: 

комуникационна стратегия и правила; определени експерти, които да станат част от 

един бъдещ екип за овладяване на кризата;   

- Антикризисните планове да бъдат регулярно актуализирани спрямо промените в 

заобикалящата среда; 

- Персоналът на организацията да бъде запознат с кризисните планове и да бъде 

трениран за действие при криза; 

- Изграждането и запазването на добра репутация, посредством добрите 

комуникационни практики. 

5.4.2.2. По време на криза: 

- В максимално кратки срокове да бъде задействан антикризисният план, да бъде 

свикан екип за овладяване на кризата, да се установи връзка с държавните 

институции; 

- Да бъде обособен периметър за сигурност, в случай, че се налага; 

- При първата налична информация да се уведомят семействата на загиналите или 

пострадали хора; 

- Да бъде предоставено лице за контакт; 

- Да бъде организиран пресцентър за медиите; 

- Да се обособи кризисен телефонен център;  

- Да се изготви и график, по който ще бъдат давани изявления за медиите; 

- Да се представи официален говорител и да се планира първото изявление пред 

медиите; 

- Да бъде записано видеообръщение, което да се публикува в социалните мрежи и 

онлайн платформи; 

- Да бъде разпространено официално становище; 
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- Последващите действия на звената, отговорни за овладяването на кризата, както и 

комуникацията с медиите и ключовите публики, да бъдат навременни и адекватни на 

ситуацията. 

На следващо място в подглавата очертаваме и основните принципи, върху които според 

нас е добре да стъпва кризисната комуникация, за да бъде ефективна. 

5.4.2.3. В следкризисния период: 

- Дейностите по кризисния мениджмънт не трябва да бъдат прекратявани изведнъж 

след края на кризата; 

- Да бъдат увеличени ПР-дейностите в посока възстановяване, затвърждаване или 

подобряване репутацията на организацията в криза; 

- Да се направи анализ на действията на организацията в кризисния етап и 

последствията от тях; 

- Да се състави ПР-стратегия за увеличаване на доверието в институцията или 

организацията.  

5.5. Обобщение 

В този параграф представяме цялостния си поглед върху констатациите, направени в 

рамките на дисертационния труд. Сред тях са нашите твърдения, че  управлението на 

кризи е непрестанен процес, който обхваща целия период на развитие на дадена 

организация, започващ от нейното създаване. Въпреки това, според нас кризисният ПР 

не заема централното си място в политиките на организациите и институциите, 

анализирани в изследването, а се прилага след настъпването на реална криза и след 

„вдигането на медиен шум“. Друго наше мнение е, че отговорните лица и институции 

пропускат множество важни елементи и стъпки в сферата им на дейност, основно в 

предкризисния, а в някои случаи и по време на кризисния етап на събитията.  

По отношение на следкризисния период забелязваме и „затишие“ в говоренето по 

темите, предизвикали криза, липса на разкриваемост на виновните за нейното 

настъпване, липса на конкретни мерки, които да послужат за превенция вбъдеще. На 

база увеличената обществена чувствителност и противопоставяне по редица теми, 

които отчитаме в рамките на изследването, констатираме, че държавната власт и 
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институциите в страната страдат от огромна загуба на доверие и са в състояние на 

тежка репутационна криза.  

Отбелязваме и наблюдението си, че ресорните институции и техните ръководители 

подценяват предупредителните сигнали за предстоящо настъпване на криза, 

пропускат предварителните анализи за състоянието на сектора си на дейност и 

нагласите на ключовите публики към него, не актуализират антикризисните и 

кризисните си планове. Това според нас води до липса на ефективна организация на 

действията по овладяване на реалните кризи, а от там и до загуба на легитимност, 

съмнения в експертния им капацитет.  

Установяваме и липсата на диалог, чрез който организациите могат да получат обратна 

връзка от засегнатите страни след кризисното събитие, което според нас се дължи на 

погрешно определяне на приоритетите.  

Отчетената липса на диалог с ключовите публики и в предкризисния период, по наше 

мнение подтиква ключовите публики към ултимативно говорене и протестни 

действия, които те припознават като единствен инструмент за постигане на целите си. 

Медиите, които дават все по-голяма трибуна на обществото, също се превръщат в 

ключов участник в процесите, предизвикващи репутационни кризи, тъй като са 

основният канал, по който минава комуникацията между институциите и обществото.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Кризисната комуникация е обширно поле, включващо в себе си аспекти като връзките с 

обществеността и медиите, управлението и анализа на рискове, кризисния 

мениджмънт, изграждането на добра репутация и спечелването на обществено доверие. 

Поставена в контекста на съвременната реалност, кризисната комуникация се превръща 

в тема, която не бива да бъде пренебрегвана както от практиците в сферата на ПР-а и 

медиите, така и от обществеността, която се превърна във фактор, налагащ дневния ред 

на специалистите в сектора.  

Що се отнася до нейната ефективност, то за да бъде такава, кризисната комуникация 

безспорно трябва да води началото си дълго преди реалната криза да възникне и да 

засегне дадена институция или организация. Съставянето на стратегиите за 

комуникация при криза трябва да започне още от създаването на организацията, да се 

актуализира регулярно по време на нейното развитие в съответствие с промените, 

които настъпват в нагласите и поведението на ключовите публики и заобикалящата 

среда. За да стане това, отговорност имат както ПР-експертите, така и мениджърите на 

най-високо ниво.  

От значение за успеха на овладяването на всяка една кризисна ситуация са както 

навременните действия за отстраняване на физическите щети и възможността за 

предотвратяване на човешките жертви, така и контролът и присъствието в 

комуникационните канали, които използват ключовите публики, откритостта, 

навременността и достоверността на съобщенията, които достигат до тях. Една от 

задачите на ПР-експертите е да изградят емоционалната връзка, основана на доверие 

между публиките и организацията, която да се използва по време на криза, за да бъде 

преодоляна тя по-лесно, а последващите загуби да бъдат ограничени.  

Като резултат от настоящото изследване могат да бъдат направени следните изводи: 

Предвид факта, че комуникацията между институциите и ключовите им публики е 

опосредствана основно от медиите, то именно средствата за комуникация са 

основният фактор, превръщащ една реална криза в репутационна. Като основен играч 

на полето на кризите, медиите до известна степен изземват една от функциите на 

ресорните ведомства, а именно – да оказват помощ на засегнатите страни, 

благодарение на въздействието, което постигат посредством всички техники и похвати, 
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чрез които вършат работата си (да предават информация на аудиторията). Осъзнавайки, 

че когато са от полза за обществото, медиите са от полза и за себе си, те продължават 

да предлагат повече начини достъп на обикновения зрител до тях, изграждат връзка с 

него, въвличайки го в различни инициативи и поощрявайки неговото участие.  

Стойността на тази взаимовръзка трябва да оценят и разберат организациите и да 

потърсят начин да станат част от нея в процеса на печелене на доверието на ключовите 

си публики. Не на последно място организациите трябва да съумеят да контролират 

диалога с тях и да бъдат достъпни, за да увеличат ползите си. Комуникацията, 

базирана на грешни принципи и ценности, невалидни за обществото, може да има 

пагубен ефект върху организацията, особено при настъпването на криза. Закъснялата 

откритост и късно потърсеният диалог, също. Примери в тази посока можем да 

намерим в изследваните в настоящия труд събития, при които мълчанието, 

заобикалянето на въпросите, поставени от ключовите публики, опитите за прикриване 

на истината, довеждат до срив в доверието и появата на нарицателни, които по наше 

мнение ще останат дълго в обществената памет. 

В този контекст се обуславя и нуждата от реновиране поведението на институциите. В 

днешната променена среда, те не биха могли да работят, без да са адекватни на 

нагласите на своите публики, чието внимание към детайлите постепенно се обостря, а 

границата им на търпимост се понижава.  

Предвид натрупването на редица еднотипни кризи в последните години, можем да 

твърдим, че от корекция и актуализация се нуждаят не само комуникационните 

политики на организациите, но и реалните мерки за овладяване, а още повече за 

превенция на кризите. За целта е нужно предупредителните сигнали да не бъдат 

пренебрегвани. 

Изследователската теза, че медиите са основният фактор, превръщащ реалните кризи 

в репутационни, бе доказана, като в дълбочина бяха разгледани техниките и честотата, 

с които се отразяват конкретните кризисни събития, и които спомагат за тази 

трансформация. Твърдението, че добрата репутация на институциите е в пряка 

зависимост от степента им на откритост към медиите, предвид скъсяващата се 

дистанция между средствата за информация и обществото, също бе потвърдено в 

рамките на изследването. В подкрепа на тезата беше очертана общата кризисна 

ситуация в България по време на изследвания период. Съпоставяйки броя на медийните 
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публикации с повтарящите се комуникационните грешки, отчетени при изследването 

на отделните случаи и взимайки предвид социологически данни и доклади на ЕС, 

направени през изследвания период, можем да твърдим, че необходимостта 

институциите и организациите у нас да се съобразяват с дневния ред и 

комуникационните навици на ключовите си публики, ще нараства във времето. 

Нарастващият брой извънредни информационни емисии, преки включвания от мястото 

на събитието и репортажите тип „човешка история“, затвърждават мнението ни, че 

показаното в медиите привлича общественото внимание и съпричастност, и 

предизвиква поведение в аудиторията, а доказателство за това са многобройните 

успешни благотворителни и доброволчески кампании. 

Практико-приложната стойност на дисертационния труд откриваме в обобщаването 

на научните и практически наблюдения върху понятия като ПР, медии, кризисна 

комуникация и репутация, и очертаването на взаимодействието и връзката между тях. 

Предложеният от нас модел на медийно влияние при кризи би спомогнал за разбирането 

на процесите, протичащи между организациите, ключовите им публики и медиите, и би 

дал основа за изграждане на ефективни комуникационни планове. Препоръките, 

изведени на база отчетените при изследването комуникационни грешки, биха 

послужили и улеснили работата на ПР-практиците и мениджърите при разработването 

на плановете за овладяване и управление на кризисни ситуации във всеки етап от 

тяхното развитие. Приложими в практиката според нас е и използваният в 

дисертационния труд метод за измерване на кризи. Той би могъл да послужи на 

държавните институции и бизнеса при анализа на процесите, протичащи в 

заобикалящата ги среда и целевите им публики. Работните определения според нас 

биха могли да намерят приложение при обучението на студенти по специалности като 

журналистика, връзки с обществеността, реклама, тъй като са базирани както на научни 

публикации, така и на професионалната практика.  

Промените, настъпващи във външния свят, навиците на обществото и новостите, които 

предлага комуникационната среда, не биха могли още дълго да останат извън дневния 

ред на институциите и организациите. Пренебрегването на тези фактори би довело до 

възникването една след друга на кризи, способни да разрушат из основи репутацията на 

институциите, които са неадекватни на заобикалящата ги реалност, недостъпни за 

диалог с медии и общество, пропускащи предупредителните сигнали, които идват от 

тях. За да бъдат избегнати кризите на доверието, е необходимо разбиране на процесите 
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на комуникация, осъзнаване на факторите, които им влияят, причините, пораждащи 

заплахи, желанията и нагласите на ключовите публики.  

Адекватните и навременни действия след настъпването на реална криза вече не биха 

могли да бъдат достатъчни тя да не прерасне в криза на репутацията, затова 

подготовката за действие започва от предприемането на превантивни мерки, анализа на 

нагласите и постоянната работа за утвърждаване на организацията като разпознаваем и 

отговорен пред заинтересованите партньор, който присъства и активно участва и търси 

обратна връзка чрез всички канали, в които те обменят мнения и идеи. 
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ПРИНОСИ И ПРИНОСНИ МОМЕНТИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

ПРИНОСИ: 

 

1. Дисертационният труд е научно-изследователско проучване, което дава 

липсващия до момента цялостен подход на анализ и разбиране за 

комуникационната взаимовръзка между реалната криза, институционалната 

репутация, обществото като ключова публика и медиите, очертаващ 

зависимостите между тях и ефектите за всички страни от тяхното 

взаимодействие при криза. 

 

2. Аргументирана е необходимостта комуникационните стратегии на 

институциите и организациите да бъдат разработвани и актуализирани в 

съответствие с променящата се заобикаляща среда, навици и нагласи на 

ключовите публики, предвид възникването на все повече реални кризисни 

събития, водещи до разрушаване на институционалната репутация и до 

институционални кризи на доверието.  

 

3. Чрез анализ на конкретни кризисни ситуации, техники за медийно влияние 

и очертаване на общата кризисна ситуация в страната е доказана ролята на 

медиите като ключов трансформатор на реалните кризи в репутационни за 

засегнатите организации, посредством скъсяването на дистанцията с обществото 

и влияейки на неговите възприятия и чувства.  

 

4. На база протичащите между медиите, институциите и обществото 

взаимодействия и процеси, е изведен модел на медийно влияние, спомагащ за 

тяхното разбиране от една страна, и доказващ функцията на медиите като 

основен канал, опосредстващ комуникацията между институциите и обществото 

от друга, спомагащ за постигането на желаните ефекти. 
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ПРИНОСНИ МОМЕНТИ: 

 

1. Анализирани са реални кризи, превърнали се в кризи на доверието към 

институциите, като потвърждение на тезата, че зле планираната, организирана и 

осъществена комуникация по време на криза, която не е основана на ясни принципи и 

правила, може да нанесе на организациите по-големи загуби, отколкото реалната криза. 

 

2. С помощта на резултатите от изследването на 6 реални кризисни ситуации, 

посредством анализа на над 5600 публикации, и измерването и съпоставянето им, 

се доказва тезата, че добрата репутация на институциите е в пряка зависимост от 

степента им на откритост към медиите, предвид скъсяващата се дистанция между 

средствата за информация и обществото, а медиите играят ключова роля при 

превръщането на реалните кризи в репутационни. 

 

3. Класифицирани и дефинирани според степента им на влияние са 

журналистическите техники, използвани при отразяването на кризи. Направени са и 

препоръки за ефективна комуникация преди, по време и след настъпването на 

кризисно събитие, с помощта на които при неговото възникване директно могат да 

бъдат задействани кризисните планове, а това да бъде стъпка към превенция на 

превръщането на реалната криза в криза на доверието. 
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2. 23.02.2013, София – участие с доклад и презентация в научната конференция за 

докторанти по програмата - Интегрирана програма за обучение и подкрепа на 

докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

социален фонд на ЕС.  

 

3. 08-10.03.2013, София – участие с доклад и презентация в 20-та годишна 

конференция „Език, идентичност и култура в езиковото обучение“ на Международната 

езикова асоциация в партньорство със СУ „Св. Климент Охридски“. 

 

 

 


