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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Актуалност на проблема 

Климатичните промени и ефектите, които оказват те върху хората и 

икономиките, са една от най-дискутираните теми на днешния и на 

утрешния ден. След като са натрупани достатъчно доказателства за 

съществуването на климатични изменения  и за приноса на човешката 

дейност към тях е важно да се предприемат мерки за преодоляването им.  

Икономическата криза сложи своя отпечатък и върху този проблем. 

В голяма степен ефектите от кризата са противоположни. Единият е 

увеличаване на рационалността в потребителското поведение на всеки 

човек. От друга страна възниква логичният въпрос – можем ли да се 

справим с кризата и едновременно с това да прилагаме мерки, които да 

ограничават измененията в климата. Преведено на икономически език, 

тази дилема звучи така – дали да има растеж (респективно повишаване на 

доходите, увеличаване на благосъстоянието на хората) или пък да се 

хвърлят средства в ограничаване на климатичните промени.  

Ключов аспект от съвременната политика по преодоляване на 

климатичните промени е комуникирането на явлението. Повечето знание 

дава поне шанс на всеки от нас да се ангажира с лични мерки за 

намаляване на своето въглеродно потребление. В последните години 

проблемът с климата се дискутира изключително сериозно и по отношение 

на ролята  и мястото на медиите. 

 

2. Цел и задачи на работата 

 Явлението климатични промени има комплексен характер и е обект 

на изследване както от естествените, така и от обществените науки. 

Доколкото предметът на научните изследвания се фокусира върху част от 

обекта и цели добавяне на знание, предметът на настоящото изследване 

може да се определи като надграждане над постигнатия научен консенсус 
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за антропогенните фактори на явлението и по-специално, като търсене на 

решения за противоречието общество-природа в теоретичния фундамент 

на икономиката и на комуникационната наука. Целта е да се подготви и 

предложи за целите на икономическата журналистика в България ново 

знание за един нов клон в икономическата теория, икономика на 

климатичните промени, а през постиженията на комуникационната наука 

да се направят препоръки за журналистическата практика. 

 Основната теоретична база, използвана за обяснение на явлението от 

макроикономически аспект, откъдето и произтичат неговите ефекти, е 

неокласическата теория за общото равновесие. Работата анализира 

множеството модели, базирани на теориите на общото равновесие, като 

очертава ясно недостатъците им и необходимостта от допълнително 

теоретично знание за обяснение на явлението. Анализът използва 

инструментариума на новата институционална икономика и на 

поведенческата икономика, за да преодолее ограниченията на 

неокласическото пропазарно мислене и да предположи промяна в 

поведението на хората и на институциите. За да се осъществи тази 

промяна, е необходима проактивна политика от страна на 

институциите и медиите за комуникиране на проблема за 

климатичните промени, съобразена с представите на индивида за 

лична и обществена полза. Това всъщност е научната теза на тази 

разработка. За потвърждаването й се използват теоретични концепции от 

областта на икономиката, на социологията и на комуникационната наука. 

Направени са две емпирични изследвания, които имат за цел да докажат 

две хипотези. Първата е, че знанието за климатичните промени в 

българското общество е недостатъчно, което възпрепятства сериозен 

обществен дебат по темата и формулирането на ефективни национални 

политики; че липсата на достатъчно знание не предизвиква гражданите да 

предприемат лични действия за борба с явлението. Втората хипотеза е 
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свързана с разбирането, че досега медиите не участват достатъчно в 

процеса на комуникиране на мерките за борба с климатичните изменения.  

 В дисертационния труд се установяват на теоретично и емпирично 

ниво основните препятствия пред комуникирането на измененията в 

климата и се формулират идеи как те да бъдат преодолени. 

 Първата задача на този дисертационен труд е да представи дългата 

дискусия и спорове между учените по физическите аспекти на 

съществуването на явлението климатични промени. Проследява се 

развитието на дебата във времето – от въпроса – дали съществуват или не 

изменения в климата, до определянето на човека, наред с други фактори, 

като основен причинител за появата на измененията. 

 Втората изследователска задача търси отговор на въпроса могат ли 

пазарно базираните модели (основани на теорията за общото равновесие), 

да дадат достатъчно ясен отговор на комплексно явление като 

климатичните промени. Ако те се окажат недостатъчни, то тогава 

промените в климата водят и до промяна в основите, на които е стъпила 

съвременната либерална икономика. Въпросът е какво е отражението на 

поведението на хората и каква е цената на действието и на бездействието 

за преодоляване на климатичните промени.  

 Третата основна задача  цели да разбере обществените ефекти от 

явлението. Как може да се предприемат мерки срещу измененията в 

климата в общество, в което гражданинът е станал потребител? Каква е 

ролята на демократичната държава в реализирането на политиките, 

свързани с преодоляване на климатичните промени? 

 Четвъртата изследователска задача е чрез емпирични изследвания да 

се докаже хипотезата, че медийното покритие на промените в климата е от 

ключово значение за формиране на нагласи и за подготовка на гражданите 

в България да участват в мерки за посрещане на климатичните промени.  
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3. Метод на изследване 

Методът на изследването комбинира историческия с други методи на 

научното познание, което позволява да се подходи към разглеждания 

проблем в неговата взаимообвързаност. Може да се определи и като 

системен подход, разглеждащ взаимовръзките на социалните подсистеми с 

природата. Фундаменталният принцип, с който се дефинират 

обществените цели, е принципа за ограничеността на ресурсите и за 

индивидуалния избор на потребителя-гражданин.   

 Теоретичната част в различните глави стъпва на метода на 

взаимовръзките от причинно-следствен характер. Много ясно е очертана 

логиката за това, как ефектите от явление като климатичните промени 

преливат един в друг, като за много от последствията е трудно да се 

прогнозират цялостно. Трудът се опира и на различните теоретични идеи, 

които подкрепят „мигрирането” на явлението от областта на 

геофизическите науки към икономическата теория. Оттам се проследява 

пътят към обществените теории и медийната теоретична рамка. В някакъв 

аспект именно това „движение” в различни научни области и теории 

показва, че явлението няма да се ограничи в описаните в дисертационния 

труд ефекти от икономико-обществено-социално-медиен аспект. 

 За емпиричното изследване са използвани два метода. Първият е на 

допитване до населението по темата за климатичните изменения в 

България. Вторият метод е контент анализ на национални, регионални 

електронни, печатни и интернет базирани медии.  

 

4. Научна новост 

 Научна новост е многоаспектното и междудисциплинарно 

изследване на проблема с климатичните промени и тяхното комуникиране. 

По своята същност така се обвързва явление, възникнало в сферата на 

физическите науки, с неговите импликации в икономиката и 
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икономическото моделиране, през обществените и политически аспекти до 

възможната теория за комуникирането му. Ясното описание на причинно-

следствените връзки, които поражда това комплексно явление, дава 

възможност то да бъде погледнато от медийна гледна точка. Така стават 

по-видими бариерите и препятствията пред успешното комуникиране на 

проблема. Именно успешната комуникация се сочи от редица автори като 

един от най-важните фактори за преодоляване на климатичните изменения. 

Трудът прави и  анализ на обществената среда, в която измененията в 

климата се проявяват като проблем. Появата на „течната реалност” по 

Бауман, засягаща „вечно бягащия” Гиденсов съвременен човек, може да 

доведе до неочаквани ефекти върху обществото и медийното 

комуникиране на климата.  

 Емпиричното изследване анализира общественото и медийното 

отношение към проблема в България. По своята същност то е иновативно, 

не само защото е първо, но и защото има национален обхват. В голяма 

степен то е изходна точка, от която ще тръгне всеки, който ще продължи 

да се занимава с темата, за да прави своите сравнения и анализи. В 

проучването са обхванати 75 национални, регионални, интернет и 

електронни медии, което е гаранция за пълното покритие на огромна част 

от изкушените и неизкушени от темата зрители, слушатели, читатели.  

 

     5.  Приложимост и полезност 

 Дисертационният труд обхваща явлението климатични промени в 

неговата цялост от гледна точка на физическите, икономически, 

обществени, социални и медийни теории. Той проследява явлението от 

неговото възникване, до ефектите, които то има сега, като се прави 

прогноза за бъдещите очаквани последствия и се акцентира върху 

комуникационната страна на проблема. Представени са основните 

теоретични подходи и тяхната приложимост за икономически анализ на 
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явлението и ефектите от него. Чрез провеждането на емпиричното 

изследване в двете основни направления – обществено възприятие (и 

разпознаваемост) и медийно покритие, се обрисува картината на 

случващото се у нас, заложена в теоретичната рамка. Така се очертават и 

основните насоки на работа на българските медии в тази област - за по-

доброто информиране и стимулиране на хората да предприемат лични 

действия в посока ограничаване на климатичните промени.  

 В дисертационният труд са включени основните теории и 

концепции, обясняващи явлението климатични промени и ефектите от 

него. Целта е да се очертае основната рамка за дебат на явлението, без 

работата да има претенцията да включва всички възможни гледни точки 

към проблема, теории, ефекти, обяснения, спорове и противоречия.  

 В своята цялост разработката може да се използва като стабилна 

основа от колеги журналисти, които искат да се развиват и да се занимават 

с отразяване на явлението изменения в климата. Дисертационният труд 

дава насоки за по-нататъшен теоретичен дебат, но и добра практическа 

база за сравнение и анализ при следващи проучвания на комуникативните 

аспекти на проблема. 

 Научната разработка е полезна също за хора, занимаващи се с 

политика на различни нива в управлението, медийни ръководители, бизнес 

мениджъри, а също и за всички изкушени от темата, независимо дали да са 

защитници или опоненти на теорията. 

 

6. Обем и структура на дисертацията 

 Дисертационният труд е с общ обем 221 стандартни страници. 

Разделен е на увод, четири глави и заключение. Първите три подготвят 

емпиричното изследване в четвъртата глава.  

 В първа глава се проследява дискусията за същността на 

климатичните промени до постигането на научния консенсус, че основният 
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причинител на измененията в климата е човешката дейност. Втората 

глава се опитва да обобщи основните икономически ефекти от 

климатичните промени. Търси се отговор на въпроса – икономически 

растеж или мерки за преодоляване на промените. Приема се, че знанията за 

управление на риска са полезни при търсенето на решения. Събрани са 

изводи от актуалната световна научна литература, че инвестициите в нови 

технологии са подходяща алтернатива. Прави се анализ на разходи и ползи 

от гледна точка на правата на бъдещите поколения и по този начин в 

дискусията се въвежда темата за етика на икономическите и политическите 

решения. Третата глава обобщава основните обществени, социални и 

медийни ефекти на явлението. Във фокуса са актуални концепции от 

комуникационната наука, които помагат за синтезиране на идеи за 

успешна комуникация на климатичните промени. Търсенето в тази посока 

е продължено в Четвърта глава, където е представено емпиричното 

изследване на обществените нагласи и контент анализ на основните медии 

в България. Резултатите от това изследване са поставени в сравнителната 

рамка на изложеното в предходната глава. 

 

ІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 ГЛАВА І 

 Климатичните промени – научни оценки, полемика и сценарии 

за бъдещето 

 

 За нуждите на дисертационния труд в началото се формулира 

явлението климатични промени и се проследява научната дискусия, 

предшествала даването на ясно определение. Пътят на научното търсене по 

проблема започва още от 18 век, с първите теории, които се опитват да 

обяснят наличието на геоложки доказателства за промяна в климата. 

Изброени са редица автори, които работят по темата като Жан Пиер 

Парадин, Жан дьо Шарпантие, Луи Агасиз, Самуел Лангли, Сванте 
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Арениус и др. В началото на 70-те години на миналия век учените 

преминават от несигурните теории за евентуални температурни ефекти от 

климатичните промени към формулирането на ясна позиция за това, че 

очакваното изменение в климата е в посока бъдещо затопляне.  

 Представена е научната дискусия за това, доколко човешката 

дейност е причинител на явлението. Проследени са различните гледни 

точки и противоречията между учените по отношение на този важен 

въпрос. Дадени са най-важните дискурси на дебата, както и достигането на 

научния консесус за това, че основният причинител е човешката дейност. 

 Този важен извод е заложен в основните сценарии, с които водещи 

представители на световната научна общност описват бъдещето на 

климатичните промени. Сценариите са предмет на обсъждане в доклада на 

Междуправителствения панел за измененията в климата. В тях звучи 

основното предупреждение, че са нужни действия, защото са възможни 

още по-големи промени в климата, отколкото предвиждат  настоящите 

модели и сценарии. Такива промени могат да се случат толкова бързо, че 

да затруднят способността на човешките и природните системи да се 

адаптират.  

 

 ГЛАВА II 

 Икономически теории и политики за климатичните промени 

 Тази част от дисертационния труд се фокусира върху 

икономическите ефекти от климатичните промени. Представени са 

основните принципи на икономиката на климатичните промени като нов 

сектор в икономическата наука и е очертана теоретичната рамка за 

обяснение и за решение на проблема. Използван е теоретичният 

инструментариум на икономическата теория, за да се определят по-ясно 

ползите и загубите от предприемането или непредприемането на действия 

за предотвратяване на измененията. Оценени са основните рискове. 
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Специално внимание е обърнато на влиянието на технологиите при 

формирането на новата климатична политика. Поставя се акцент върху 

основния икономически проблем, а именно – възможен ли е икономически 

растеж в условията на приложение на мерки за справяне с проблемите с 

климата. Ясно са посочени различните модели, които дават числова оценка 

за разходите при един или друг вариант на приложение на мерките и 

тяхното влияние върху растежа. Дадени са и най-честите критики на тези 

модели, като е показан основният им недостатък – невъзможността да се 

оцени богатството и съпричастността на бъдещите поколения от гледна 

точка на цената, която трябва да платят настоящите жители на планетата. 

Поставя се въпросът за бъдещата икономическа политика, включително в 

контекста на финансовите и икономически сътресения в света. 

 В тази глава се представя опита на икономистите да обяснят 

явлението климатични промени и неговото влияние върху обществото. 

Сложността се определя от сблъсъка на четири характеристики на 

явлението – време, несигурност, комплексност и глобални измерения. 

Тези характеристики намират своята интерпретация в изложените в 

дисертационния труд научни теории. Трудовете на редица икономисти са 

използвани, за да се постави ясна и изчерпателна рамка на теориите и 

идеите, които описват или критикуват явлението. 

 Неокласическата икономическа теория е базовата теория, 

използвана най-често от икономистите и учените за работа с ефектите от 

климата. Един от фундаменталните принципи е приемането, че пазарът е в 

състояние да регулира търсенето и предлагането на стоки и услуги и да 

доведе до рационално (ефективно) разпределение на ресурсите. В своята 

същност икономическата наука приема, че пазарите са постигнали баланс 

между търсенето и предлагането чрез комбинирани действия от страна на 

икономическите агенти, които използват цялата налична информация, за 

да взимат рационални решения. По този начин теорията предполага, че 
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всичко, което знаят агентите, е въплътено в цената и по този начин дава 

най-добра оценка на стойността. 

Основният проблем при използване на принципите на 

неокласическата икономическа теория е, невъзможността за точно 

предвиждане и изчисление на макроикономическия баланс, когато имаме 

появили се външни ефекти, като „неоценени екологични стойности” 

например. Именно във връзка с климатичните промени и въздействието им 

върху индивидите и обществото много често се твърди, че пазарът като 

средство за регулиране на икономическата система в голяма степен е 

претърпял провал.  

В институционалната школа на неокласическата теория се търси все 

пак приложение на пазарните принципи, но при условие, че се направи 

разграничение между частните и публичните блага, че се вземат под 

внимание „външните ефекти” и се мисли за „ограничената рационалност” 

на човека.  

  Друг проблем, върху който се гради теоретичната рамка на 

дисертационния труд, се съдържа във факта, че класическите 

икономически теории обясняват икономическите взаимовръзки с 

поведението на егоистичния, материален, икономически човек. 

Разбирането, че той взема само рационални решения е фундаментално за 

икономическата теория. Много от посочените критици на тези теории 

обаче смятат, че оголването на човешкото същество, до движен само от 

личен интерес индивид, дава нереалистична картина за това как се взимат 

решенията. Според много учени човекът като обществено същество 

действа в социален контекст и върху него оказват влияние други много по-

важни фактори, като ценности, принадлежност, обществени норми и 

прочие. 

В съгласие с тези критики в дисертационния труд е потърсено 

разширение на теоретичната рамка с помощта на по-нови теории, които 
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стъпват върху класическите принципи, но добавят аргументи и 

надграждат. Такава е бихейвиористичната /поведенческа/ теория. Много от 

нейните постулати ще открием още в класическите трудове на Адам Смит 

и по-точно в „Теорията на моралните чувства” и в „Богатството на 

народите”. Тя акцентира върху факта, че поведението на хората не е 

единствено мотивирано от техния материален интерес и че неща като 

постигането на справедливост и следването на социални норми често пъти 

до голяма степен определят човешките решения. В контраст с 

традиционната икономическа теория бихейвиористичната подчертава, че 

хората действат в социален контекст и неща като социално одобрение и 

статус са централни мотиватори на човешкото поведение. Сериозната 

икономическа литература анализира проблема и се опитва да разбере при 

какви условия хората се кооперират. Много експериментални резултати 

дават обяснение на термина „кооперация под условие”. Терминът 

предполага, че много хора имат желание да изберат алтернативата на 

сътрудничество, но само ако другите направят същото. Именно тази теза 

на поведенческата икономика според мнозина учени е може би 

разковничето към проблема за намирането на международно споразумение 

по отношение на климата.  

Близо до бихейвиористичната икономическа теория стои така 

наречената „икономика на щастието”, която е предмет на концептуални и 

емпирични изследвания през последните години. Цитираните в научния 

труд данни показват нарастващия интерес на икономистите към 

публичните изследвания за субективната удовлетвореност, за да се 

определи кои фактори влияят най-силно върху качеството на живота. Като 

цяло е вярно, че има положителна корелация между доходите и щастието, 

но тази връзка има нелинеен характер и е свързана с постиганото равнище 

на задоволяване на потребностите. Освен това хората се сравняват с 

другите и това влияе на представата им за щастие. Изводите са, че хората 
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могат да се приспособяват към ново ниво на щастие и могат да понесат по-

високи цени, свързани с разходи за противодействие на климатичните 

промени.  

След очертаването на теоретичната рамка се преминава към 

практическите измерения на икономическите ефекти от климатичните 

промени и към възможните подходи за намаляването на очакваните щети. 

Първата теза е, че за да може да се управлява риска, трябва да се 

предприемат превантивни мерки, и то сега. Според редица анализатори 

това е единственият начин да се въведе управляемост на явлението и да се 

избегне една от основните му характеристики – несигурността.  

 Втората теза е, че инициативите за ръст на иновациите и новите 

технологии ще въздействат положително върху растежа на икономиката, 

като едновременно с това намаляват количествата въглероден диоксид. 

Цитирани са различни видове оценки. Общото в тях е разбирането, че 

скоростта и посоката на технологичните промени ще бъдат решаващи за 

успеха на политиката в областта на изменението на климата, като общият 

теоретичен принцип, че няма повишаване на приходите без нарастване в 

производствения мащаб, тук не е валиден. Като аргумент се изтъква, че 

има индустрии, чийто мащаб е достатъчно голям. Също така ефектът на 

учене чрез правене е много силен. 

Един от сериозните проблеми е трудността да се сравняват разходите 

и ползите, защото климатичните промени са разположени върху времевата 

скала на десетилетия. Така трябва да се сравняват разходи и ползи, които 

могат да отстоят десетилетия във времето едни от други. Един от начините 

това да се изчисли е като се използва дисконтовата теория в поколенчески 

аспект.  

В дисертационния труд са изброени различни възможности за 

използването на дисконтовия процент при сравнения, анализи и решения. 

Според някои автори трябва да се използва времевото предпочитание на 
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потребителите и пределната норма на възвращаемост, особено, когато те са 

равни. Правата на бъдещите поколения са основен проблем в актуалната 

дискусия, защото засягат изключително много темата с климата. Например 

хората, които знаят за заплахата от климатичните промени, може да искат 

да защитят бъдещите поколения от нея и за това може да са готови да 

жертват незабавната консумация, наричана още "инвестиция". 

Усложнението на казуса идва в голяма степен от факта, че това, което е 

валидно за индивидуалното възприятие, не винаги е валидно за 

колективното поведение на държавите, които трудно съгласуват 

действията си.  

За сближаване на абстрактните анализи с възможните стъпки на 

политиците, по-нататък в дисертационния труд се коментират 

инструментите в икономическата политика за посрещане на климатичните 

промени. Политиците могат да обмислят редица потенциални инструменти 

за насърчаване на намаляването на емисиите на парникови газове. 

Алтернативите включват емисионни данъци, намаляване на субсидии, 

квоти за емисии, търгуеми емисионни надбавки, както и стандарти за 

изпълнение. Политиците също могат да избират дали даден инструмент да 

се прилага директно (с програма за търговия с емисии) или индиректно, 

чрез облагането на свързани със замърсяването стоки или услуги (с данък 

гориво или субсидии за технологии). 

В последната част на втората глава са обобщени критиките към 

неокласическите модели. Според редица учени базирането на всички 

мерки на основата на пазарни механизми не дава коректни резултати. 

Учените смятат, че културните норми и ценностите формират по-успешно 

необходимите политики, отколкото действието на пазара. Основният 

недостатък, който се сочи от гледна точка на чисто пазарните подходи е 

непълнотата на предлаганите решения. Тези аргументи карат учените да 

смятат, че пазарът не е абсолютната панацея за всички болести и трябва 
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ясно да се определи какво може той да даде като инструментариум за 

преодоляване на климатичните промени и какво не. В голяма степен 

цитираните в научния труд автори твърдят, че в дългосрочен план пазарът 

се е провалил. Те смятат, че тази форма на краткосрочно мислене към 

нашето екологично бъдеще повтарящо води до погрешни заключения, 

които може да направим от името на бъдещите поколения. В много 

области могат да се използват пазарно базирани механизми и модели, но в 

други сфери е по-подходящо да се заложи на ценности, норми и култура.  

Имплицитно политическият проблем е формулиран като „колко сме 

готови да платим, за да купим по-добър климат за нашите деца?”. 

Алтернативно политическият проблем може да бъде формулиран като 

„колко компенсация трябва да платим на нашите деца за влошаването на 

техния климат?”. Заради отклонение между двете понятия въпросите имат 

различни отговори.  

Прогнозите на много икономисти и анализатори, битките и дебатите 

около това, колко точно трябва да бъдат намалени въглеродните емисии, 

споровете как това ще се отрази на растежа в глобален мащаб и колко 

точно ще струват едни или други мерки, справящи се с измененията в 

климата, се оказаха само хартиени чудовища пред лицето на финансовата 

и икономическата криза. Тя е повод за преосмисляне както на политиките, 

така и на предприемането на действия, прекалкулиране на разходи и 

оценка на изходни позиции. Кризата постави въпроса за това може ли да се 

решават два основни проблема едновременно: първо – да се излезе от 

кризата чрез насърчаване на потреблението и стимулирането на растежа, и 

второ – да се намалят емисиите и да се трансформира икономиката на нови 

релси – нисковъглероден устойчив зелен растеж. Отговорът е много 

труден. Всъщност ограничеността на растежа е най-проблематичната 

презумция в икономиката на климатичните промени. За решаването й е 

необходимо преустройство на икономиките, така че те да генерират 
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устойчив зелен икономически растеж и да намалят нарастването на 

въглеродните емисии. 

 

ГЛАВА III 

Климатичните промени и публичността 

Тази глава е посветена на политиките, които трябва да се 

предприемат, ефектите върху обществото и основните бариери, и начините 

за преодоляването им в комуникацията на проблема. 

Основата на политиката по климатичните промени се дава от Антъни 

Гидънс, когато през 2008 година се появява неговият труд „Политика на 

климатичните промени”. Анализирайки ситуацията той достига до извода, 

че към момента не съществува съдържателна рамка за правенето на 

политика, която да предлага кохерентно и последователно решение на 

проблема с климатичните промени. Той определя като основен проблем 

именно политиката по климатичните промени. Как да мислим дългосрочно 

в общества, които са доминирани от краткосрочни въпроси и проблеми? 

Решението Гидънс търси както в необходимостта от изграждането на 

подходяща регулаторна рамка от страна на държавата, така и в 

постигането на някакъв вид междупартиен консенсус по климата. Целта и 

в двата случая е дългосрочност в решенията, надхвърляща повече от три 

десетилетия. Основен ангажимент на държавно ниво е насърчаването на 

иновациите, стимулирането на хората да променят начина си на живот, 

като и в двата случая се постига намаляване на емисиите от въглероден 

диоксид. Така според него държавата ще стимулира нисковъглеродния 

растеж, но едновременно с това трябва да прилага ефективна социална 

защита на засегнатите групи. В своя анализ, който намира сериозно място 

на страниците на дисертационния труд, Гидънс посочва, че правенето на 

политика в сферата на климата зависи както от вида на политическия 
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режим, така и от лобирането на различни, зависими от въглерода 

индустрии, медиите и активната позиция на гражданското общество.  

В дисертационния труд са очертани и възможните решения на 

формулираните проблеми. Като такива са посочени създаването на 

климатичен консенсус, включително и на международно ниво, както и 

въвеждането на някакъв вид дългосрочно планиране като ефективна мярка 

за работа на пазарните сили. Част от решението се крие и в насърчаването 

на инвестициите и предизвикването на цялостна промяна в потреблението 

и начина на живот на хората. Два цитирани доклада в дисертационния  

труд – този на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и 

на немската фондация „Хайнрих Бьол Щтифтунг”, допълват картината на 

политиката на климатичните промени. И двата доклада стигат до едни и 

същи изводи. Единият е, че общественото знание за климатичните 

проблеми е значителна позитивна детерминанта за възприемането на 

климатичната политика. Вторият извод е, че основната спирачка пред 

ефективната политика са лобитата на високовъглеродните индустрии. 

Това, което и двата документа показват, е, че природата на политическия 

режим може да въздейства върху реформите в една посока – чрез 

определяне на времевия хоризонт на предприемане на политика. И нещо, 

което в голяма степен определя успеха или неуспеха на политиката за 

борба с климатичните промени – ефективната комуникация и 

общественото знание. Страни, в които публиката и обществото са 

въвлечени и са наясно с причините за климатичните промени, е много по-

вероятно да предприемат политики по смекчаване, отколкото страни, в 

които общественото знание е недостатъчно.  

Фундаментално значение има анализът на обществото и какви са 

факторите, които оказват въздействие върху възприятието му и 

предприемането на лични действия като отговор на проблемите с климата. 

Формирането на потребителската култура през последните 100 години 
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създаде навици на потребление. Така както актът на индивидуално 

потребление на дадена стока и услуга е въпрос на личен избор, така 

изразходването на обществени средства чрез държавния бюджет е въпрос 

също на избор, но този път на гражданите чрез избори или на така 

наречения „публичен избор”. Анализирайки тези процеси и сравнявайки 

поведението на потребителя с това на гражданина, много от цитираните 

автори достигат до идеята, че има припокриване между двете понятия. 

Традиционната политическа теория от 50-те години на XX век предполага, 

че изборът на гражданина е информиран. Върху това разбиране обаче днес 

съществено влияние оказват новите информационни и комуникационни 

технологии, които променят начина на общуване между хората. Ефектите 

от тази промяна в дисертацията са очертани като затваряне на хората, 

промяна в начина на обществено участие, като контактът с традиционните 

обществени институции като църквата и партиите става все по-рядък. От 

друга страна светът, в който живеем, създава все повече и повече 

препятствия пред масовата комуникация. Така човекът, оказал се в 

съвременния медиаполис, сам мониторира и селектира нужната му 

информация, като подбира отново сам микса от новини, който му е 

необходим. Живеейки в своята нова среда, съвременният човек се 

превръща в част от „бягащия свят”, както го описва Гидънс, където 

традиционните институции са изхабени от съдържание. Върху тази нова 

обществена среда съществено влияние оказват новите медии, които 

улесняват новите форми на общуване, създавайки някакъв нов тип 

космополитна демокрация. Често обаче съвременният човек се сблъсква с 

тази променена среда.  

Изследванията на Бауман, които определят съвременното общество 

като „течна модерност”, по-късно се прилагат от Марк Дюз и към 

журналистиката, която също е определена като „течна”. Това „втечняване” 

променя традиционната идеология на журналистиката – а именно да 
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предоставя на общата публика информация от общ интерес по балансиран, 

обективен и етичен начин. Характеристиките на модерното общество като 

несигурност, постоянна промяна и т.н. променят начина, по който хората, 

обществото и медиите си взаимодействат. Хората фокусират своя интерес 

върху теми, които пряко засягат живота им. Медиите във все по-голяма 

степен са зависими от икономически интереси. Примерът с климатичните 

промени и акциите на лобизъм, които губещите от предприемането на 

мерки за борба с климата индустрии предприемат, е много показателен. 

Съществено място в тази глава на дисертационния труд е отделено 

на комуникацията на климатичните промени като ключова характеристика 

за справянето с тях. Направен е анализ и справка в исторически аспект за 

промяната в медийното покритие на темата за климата. Проследени са 

първите появили се съобщения през 1930 година, нарастващия медиен 

интерес след докладите на Междуправителствения панел по изменение на 

климата и подписването на протокола от Киото през 1997, както и 

съвременното разбиране и медийно отразяване.  

Голямо място е отделено на проблема с комуникирането на 

климатичните промени. Основната трудност се крие в природата на 

климатичните изменения – нейната комплексност, която прави 

непредвидими ефектите от нея. Всичко това усложнява адресирането на 

посланието. В дисертацията са очертани няколко основни проблема – 

слабо разбиране на причините и последиците, трудност при 

предприемането на действия поради дезинформиращи кампании, по-голям 

интерес на медиите към по-гласовитите и по-леко възприемани от 

аудиторията скептици. Множество изследвания показват, че журналистите 

често нямат основни познания по темата и в неразбирането си дават 

думата на хора, които имат интерес да не се предприемат действия, като 

високовъглеродните индустрии например или пък заинтересовани 

политически групи. Често журналистите се сблъскват и с вътрешно 
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медийна опозиция, в самия нюзрум, както и с голямата конкуренция на 

онлайн източниците. Влияние има консолидирането на собствеността в 

медиите и свиването на разходите за редакционна дейност. 

Друг фактор, който допринася за противоречиви послания по темата, 

е неумението на учените да комуникират ясно проблема, както и 

обществената липса на разбиране за научните методи. Учените са обучени 

да акцентират върху границите и несигурностите в техните изследвания и 

общественото възприятие от тези изявления е, че учените са разделени и 

несигурни. От друга страна хората не са увеличили своето знание по 

темата и остават неангажирани.  

Очертаните предизвикателства карат много специалисти да се 

обърнат към „рамкирането” на явлението. Теорията на Даниел Канеман и 

Амос Тверски от 70-те години на миналия век е успешно приложима и към 

климатичните промени. Поставянето в рамка трябва обаче да бъде много 

прецизно, за да не се получат противоречиви мнения и реакции. 

Използвайки концепцията за „рамкирането” на новините, учените създават 

различни модели. Един от тях предлага добър начин за обяснение на 

сложния процес на медийно покритие, взаимодействието между наука и 

политика и личностното приемане на климатичните проблеми. Това е 

моделът на комуникационна обиколка на Калвалхо и Бургес, който 

включва три фази или обиколки, през които комуникацията преминава. 

Първата фаза е на кодирането на сложните взаимоотношения между учени, 

политически актьори и публика, и върху този процес оказват влияние 

едновременно стопанските цели на медийните корпорации и ценностите на 

журналистите и редакцията. Втората фаза е предлагането на новините в 

публичната сфера, която се свързва с модела на обществената арена, с 

четливостта на публичния дискурс, с конкуренцията за вниманието на 

зрителите. Третата фаза на комуникация по модела на Карвальо и Бургес 

се фокусира върху потреблението на новинарското покритие на 



24 

 

климатичните промени. Това всъщност е завършващата фаза, където 

целият процес на комуникация води до крайната цел – промяна в личното 

разбиране и поведение.  

Вниманието на публиката не остава дълго време привлечено от 

новините за промените в климата. Това е заключение на Даунс още от 

началото на 70-те години на миналия век. В класическата вече статия със 

заглавието „Нагоре и надолу с екологията: цикълът на привличане на 

вниманието”, публикувана през 1972 година, Даунс използва 

променливото отношение на американското общество към екологичните 

проблеми, за да развие по-широка концепция, назована цикъл на 

привличане на вниманието (issue attention сycle). Според тази концепция 

повечето въпроси, заели публичния дневен ред, следват предвидим и почти 

задължителен кръг, състоящ се в началото от алармиращо откритие, 

еуфоричен ентусиазъм, но по-нататък при реалността на растящите 

политически разходи се стига до обезкуражаване и намаляваща подкрепа. 

Причината за съществуването на такъв цикъл според Даунс се корени 

както в естеството на различните проблеми, така и в начина, по който 

медиите го комуникират с публиката. Потвърждение на тази концепция 

има в по-нови емпирични проучвания, свързани с това как новините за 

икономическата криза изместиха тези за климата и климатичните промени.  

  

ГЛАВА ІV 

Обществени нагласи и медийно отразяване в България  

В България няма направени проучвания за присъствието на 

климатичните промени в медиите, както и на обществено възприятие на 

темата. За целите на дисертационния труд през 2010 година получих 

покана и се включих в проект на Българско училище за политика 

„Димитър Паница” „Медиите в България в подкрепа на политически мерки 

за ограничаване на климатичните промени”. След подготвянето на 
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въпросниците от автора на този дисертационен труд, техническата част от 

запитвания бе предоставена на социологическа агенция. 

Целта, която направените 2 проучвания си поставиха, е да се 

превърнат в основа както за констатиране на ситуацията у нас, така и за 

предприемането на мерки. Най-общо изследванията имаха две основни 

цели: Първата, да се проследят обществените нагласи по темата, 

предприемат ли лични действия хората за преодоляването на 

климатичните промени, доколко са информирани те, има ли разлика във 

възприятието на темата по местоживеене, степен на образование, 

демографски характеристики и др. Втората, доколко и как се отразява 

темата за климатичните промени в българските медии. Хипотезата, 

търсеща доказателство чрез контент анализа е, че медиите покриват твърде 

ограничено темата „климатични промени”.  

 Изследването на информираността и нагласите сред населението 

имаше за цел да проучи общественото мнение по актуални въпроси, 

свързани с климатичните изменения, да установи степента на 

осведоменост, позициите и отношението на населението към промените на 

климата и възможните последствия. Обект на изследване бяха лица на 

възраст над 15 години, постоянно живеещи в страната. Използвана бе 

двустепенна гнездова извадка с размер N=1000 души. Изследването е 

представително за съвкупността от 6 856 477 души. 

Успоредно с обществените нагласи на населението бе проведено и 

изследване на медийното съдържание на публикуваните материали по 

темата – като бяха обхванати 75 национални телевизии, национални 

новинарски радиостанции, национални ежедневници и седмичници, 

водещи регионални печатни издания, периодични издания с бизнес 

тематика и основните новинарски интернет сайтове. Беше разработена 

специална карта за регистрация на материалите, която включва 15 въпроса 

в 3 раздела - описание на изданието, характеристика на публикацията и 
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контент анализ. Съдържателният анализ обхвана 6 тематични области. 

Някои от тях са най-често свързвани с темата климат. Друга част имат 

само косвено отношение, но общественото възприятие за тях по света е, че 

са свързани с темата. Предлагането на смесената група от 6 широки теми 

има за цел да установи картината в България – тоест доколко медиите 

правят разграничения между тези теми, колко близко са до ясното 

разбиране на понятието климатични промени. 

Основната идея на така подбраните тематични области бе да се 

проучи съществува ли дебат за климатичните промени, доколко медиите са 

ангажирани и участват в него. По този начин на българска почва да се 

очертаят неговите рамки, последиците в икономически, социален и 

обществен план през призмата на медиите. На база на този анализ става 

възможно да се направи „снимка” на състоянието, за да се активизират 

медиите и да започнат активна работа по проблемите на климата. 

Получените данни показват, че голяма част от населението на 

страната вече има изградено мнение по темата за климатичните промени. 

Според резултатите повече от половината от интервюираните лица смятат, 

че „промените в климата” са от съществено значение. 

Тук в голяма степен България следва ясната европейска тенденция. 

Това мнение отстояват предимно българите, жителите на София и като 

цяло градското население. Също така склонност към споделяне на 

отговорността за промените в климата изразяват по-високо образованите 

представители на обществото, както и по-младите. Положителен отговор 

на въпроса е по-вероятно да се чуе и от лица, които заемат ръководни 

постове и живеят в домакинства с по-високи доходи. Налице е връзка 

между интереса на интервюираните към темата и усещането за лична 

отговорност за предотвратяване на неблагоприятните климатични 

промени. Прави впечатление, че сред представителите на турския и 



27 

 

ромския етнос делът на тези, които не се чувстват отговорни, достига 

съответно до 52 и 49 на сто. 

Темата се определя като важна и се приема донякъде лично. За 

съжаление обаче хората спират до тук и не продължават напред с 

предприемането на персонални действия. Това означава, че е необходима 

много работа в перспектива в областта на комуникирането и обществения 

дебат, където медиите трябва да имат водеща роля. 

 

Графика 1 

 

Резултатите показват още, че макар хората да знаят, че темата е 

важна, едва 26 на сто от тях са склонни да признаят, че се чувстват 

отговорни за предотвратяване на промените в климата. Тези данни 

напълно подкрепят направения по-горе извод за необходимостта от 

засилена работа в комуникационната област. 

11 на сто от населението оценява медийното покритие като много 

добро. На противоположното мнение (делът на лицата, които го определят 

като недостатъчно) е 18%. Средната оценка за степента на отразяване на 

темата за промените в климата е 2,87 (по скала от 1 до 5, където 1 е 

“недостатъчно”, а 5 – “много добро”). Тази оценка, от една страна, е над 

средното ниво (2.5 при използваната петобална скала), а от друга - по-

ниска от тази за значимостта на проблема за населението (3.73 по скала от 

1 до 5, където 1 е “без значение”, а 5 – “от голямо значение”). Данните 
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дават основание да се твърди, че българските медии все още имат 

нереализиран потенциал по отношение на представянето на темата за 

климатичните изменения пред аудиторията. Данните показват още, че 

масово хората възприемат фразата „Климатични промени” 

широкообхватно, като близо половината от запитаните я свързват 

еднозначно с природни бедствия. 

Този факт ясно показва липсата на достатъчно познание в тази 

област на медиите, както и необходимостта от засилена работа по темата 

Какво показва съдържателният анализ?  

В публикациите на медиите най-висок е делът на материалите, 

свързани със замърсяване на околната среда. По-голямата част от 

материалите, свързани с темата за климатичните промени, се намират в 

печатни издания. От общо 503 регистрирани материала, 341 са на 

страниците на печата, като основната част от тях са публикувани в 

националните издания. На второ място по активност по темата са интернет 

изданията, следвани от телевизиите и радиата, които имат почти един и 

същи дял – около 10 на сто.  

За разлика от гражданите, които изтъкват предимно последствията от 

промените в климата, средствата за масова информация акцентират върху 

факторите, обуславящи климатичните промени. Би било добре, ако двете 

теми бъдат свързани от медиите с цел постигане на по-добър ефект. 

Над 87 процента от материалите, публикувани от печатните и 

електронните медии, имат информационен характер. На коментарите и 

анализите се падат едва около 13 на сто. Това в голяма степен показва 

липсата на знание у медиите по проблема, което ги кара да си спестяват 

коментарните и аналитични материали. 
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Графика 2 

Представяне на темата по характер на материала – печатни и интернет медии  

 

 

 

 

 

 

 

Графика 3 

 

Представяне на темата по характер в 100-те излъчени материали в електронните 

медии  

 

 

 

 

 

 

 

Повечето от публикуваните материали са с източник чужбина, 

неподписани са и се намират във вътрешните страници на печатните и 

интернет изданията. И печатните, и електронните медии странят от 

коментарите и анализите, а когато публикуват такива, залагат на 

официални източници – като представители на държавни институции, 

сдружения и др. 

Като цяло резултатите от контент анализа доказват хипотезата, че 

комуникирането на климатичните промени у нас все още не е на 

достатъчно добро ниво. Медиите са голям длъжник на своята аудитория в 

областта на климатичните промени. Данните от изследването показват 

още, че общественият дебат е все още в началната си фаза, като полето за 

дискусия е „чисто”, без ярка намеса на заинтересовани групи.  
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III. ОБЩИ ИЗВОДИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Първо, комуникирането на климатичните промени е от ключово 

значение за преодоляване на ефектите от измененията. Успешната 

комуникация ще създаде нови възможности за решаване на проблема, ще 

вдъхнови нови политики, ще ангажира с персонални действия всеки човек 

в усилията за справяне с явлението 

Второ, независимо от необходимостта от пълна трансформация в 

икономиките в глобален план от високо към нисковъглеродни, усилията си 

заслужават. В крайна сметка ефектът би могъл да бъде милиони нови 

„зелени” работни места, растяща икономика, технологично обновление. Но 

най-важното – да бъде положена здрава основа за устойчиво и 

здравословно развитие на света. 

Трето, без обединяване на усилията на учени, политици, бизнесмени, 

гражданско общество, медии явлението няма да бъде преодоляно. 

Намирането на обща обединителна формула е от изключителна важност не 

само на ниво „заинтересовани страни”, но и в областта на международните 

отношения.  

Четвърто, отговорността на лидерите на страните е без всякакво 

съмнение. Те трябва да поведат дебата, те трябва да покажат проблемите, 

защото те трябва да имат визията за бъдещето. Тази отговорност е отвъд 

политическия мандат, тя е отговорност и към бъдещите поколения.  

Пето, отговорността на медиите в процеса на стимулирането на 

важен, ползотворен и отговорен дебат по темата за преодоляването на 

климатичните промени, е огромна. Затова е необходимо повишено 

разбиране и знание в медиите, което ще играе ключова роля в процеса на 

комуникиране. 

Шесто, отговорността на всички като граждани е огромна. Светът 

може да смени всички крушки с енергоспестяващи, да използва само 

възобновяема енергия, но ако ние като граждани не променим своето 
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мислене за това как потребяваме /по-скоро разхищаваме/, тези усилия няма 

да имат смисъл 

 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Климатичните проблеми са въпрос, по който държавите ще 

продължат да търсят решение и в бъдеще. Все по-ясно обаче става, че е 

необходима цялостна система от мерки за преодоляване на явлението. Тя 

трябва да обхваща цялата верига от ефекти от климатичните промени, 

започвайки с отраженията в естествените науки, преминавайки през 

икономическите и обществени последици, като се достигне до 

комуникирането на явлението и медийното му покритие. Изследването на 

причинно-следствения характер на климатичните промени в цялата верига 

от ефекти и определянето на комуникирането на явлението и медийното 

му отразяване като ключови фактори за борбата с него, са основните теми 

и задачи, на които е посветен настоящият труд. Около тези проблеми в 

увода бяха формулирани четири основни задачи на изследването. Те са 

взаимно свързани и изпълнението на всяка една от тях помага да се работи 

по следващите и да се правят заключения.  

В най-сбит вид тези заключения се свеждат до това, че климатичните 

промени са факт и че значителна част от тях са причинени от човешка 

дейност; че пазарът не е достатъчно ефективен при разпределение на 

ограничени ресурси, което води до натрупване на външни ефекти с 

дългосрочен характер; че икономическият растеж не е панацея за 

индивидуалното щастие, и че човекът, макар и индивидуалист, сравнява 

своя успех с този на другите и прави своя избор под влияние на фактори, 

различни от чисто икономическия интерес; че политиците трябва да правят 

стратегически избори в променяща се социална и икономическа среда, че 

може би трябва да се върнат към дългосрочно планиране под някаква 

форма и да зачитат по-сериозно правата на настоящото и на бъдещите 
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поколения; че комуникацията на един такъв проблем с дългосрочно 

звучене като климатичните промени се сблъсква с липсата на достатъчно 

знание по темата у журналистите, с лобистки интереси, със специфики на 

корпоративната медийна политика и др.  

От икономическа гледна точка предприемането на мерки трябва да 

бъде спешно и навременно. Тези мерки трябва да бъдат цялостни – 

намаляване на потреблението на енергия, внедряване на нови чисти 

технологии, промяна в модела на лично потребление и ангажираност с 

последващи действия за ограничаване на промените в климата.  

 Въпреки че политиците са затворени в рамката да живеят от мандат 

до мандат, те трябва да проявят желание и разум, за да накарат хората да 

разберат сериозността на проблема. Теоретичната рамка, очертана по този 

проблем в част трета на настоящия труд, ни показва колко е трудно да се 

бориш за дългосрочни мерки, когато хората не разбират защо трябва да 

жертват днес част от своето усещане за добър, хубав и щастлив живот в 

името на бъдещите поколения.  

Най-важният въпрос е свързан с комуникирането на проблема. В 

голяма степен успешната комуникация и медийно покритие на темата са 

ключа към преодоляването на измененията в климата. Проучената 

литература в областта на комуникирането на климатичните промени 

показва, че журналистите имат сериозен грях към формирането на 

настоящото разбиране към климатичните промени – неясно, 

нефокусирано, до голяма степен несъздаващо притеснения. 

Проведените емпирични изследвания у нас показват ясно, че 

българинът, макар че знае за явлението, все още е далеч от 

предприемането на персонални действия за промяна на своето 

потребителско поведение като начин за борба с климатичните изменения. 

Медиите са длъжници на българската аудитория. В голяма степен те нямат 

достатъчно интерес, но и знание по темата, което води до публикуването 
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само на информация по темата, липса на коментари и анализи, краткост на 

материалите, които основно са препечатки от чуждестранни медии. До 

голяма степен дебатът за това, какво България като държава и българинът 

като личност могат да направят, за да предотвратят измененията в климата, 

предстои. Медиите трябва да бъдат двигател на този дебат, да принуждават 

политиците да прилагат мерки, да дискутират активно с хората, които да 

знаят повече и да предизвикват промяна, започвайки със себе си. 

Затова този дисертационен труд е добра основа за бъдещи 

журналисти – да знаят, да развият своето мислене и използват изкуството, 

наречено журналистика, в полза на обществото. Тук могат да намерят 

необходимите теории, анализи, прогнози, основни тези както от 

икономически, политически, обществен, така и от медиен аспект. Остава 

само да тръгнат по пътя. Или както твърдят китайците, големият път 

започва с една малка крачка.  

 

V. НАУЧНИ ПРИНОСИ 

1. Дава изчерпателна картина на проблема с климатичните промени – 

от тяхното възникване и причини, през ефектите, които поражда в 

икономическата и обществената сфера, до възможности, проблеми и 

предизвикателства пред комуникирането му. 

2.  Подготвя и предлага за целите на икономическата журналистика в 

България ново знание за един нов клон в икономическата теория - 

икономика на климатичните промени. 

3. Поставя човека с неговите избори в основата на процеса на 

взимане на решения за преодоляване на климатичните промени. Фактори 

като зачитането на моралните норми и разбирания, на културните различия 

и на споделеното усещане за бъдеще са неотменна част от успешното 

решение. 
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4. Систематизира основните проблеми пред ефективната 

комуникация на явлението. Определя най-често срещаните бариери и дава 

предложения за тяхното преодоляване.  

5. Снема картината на общественото възприятие и медийното 

отразяване в България. Така определя базата, от която ще тръгнат 

бъдещите научни търсения в тази посока. 

 

VI. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДИСЕРТАЦИОННИЯ 

ТРУД 

Алексиева, Ирина. За някои ефекти от загуба на вътрешен плурализъм в 

икономическата журналистика. В: Медиен плурализъм  и медийно 

разнообразие. Дневник на третия Медиен панаир 1-5 декември 2008. 

София, 2009, с. 227-231 

Алексиева, Ирина. Климатичните изменения – проучване на обществените 

нагласи и медийното отразяване в България. Българско училище за 

политика. 2010, www.schoolofpolitics.org 

Алексиева, Ирина. Климатичните промени като предизвикателство пред  

икономическата журналистика. In: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: 

Онлайн издание за изследвания, анализи, критика [online] Предадена за 

печат. 

 

 

 


