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Дисертационният труд „Кризисни ситуации и медийно 

поведение” е защитен пред Катедрен съвет на катедра „Печат и 

Книгоиздаване” във Факултета по журналистика и масова 

комуникация на 19.12.2011, протокол №03. 

 

Дисертационният труд е в обем от 160 страници и включва: 

увод, три глави, заключение, библиография и приложения. 
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АВТОРЕФЕРАТ 

Кризисни ситуации и медийно поведение 

 

Предметът на тази работа са кризите в обществените нагласи и 

управлението и овладяването им. Обсъждана и обговаряна 

постоянно и пространно, кризата обаче си остава малко или 

недостатъчно изучена, както в теоретичен, така и в практико-

приложен план. Въпреки всекидневния интерес, който съпътства 

кризисните явления, научната литература не е изследвала 

достатъчно пълно причините, генезиса и механизмите на 

възникването и развитието й; малко познати и изследвани са  

типовете поведение на медиите в условия на криза, доколко и как 

те генерират публични нагласи, които й влияят, и какви са 

посоките и механизмите на това влияние; на теорията и 

практиката не достига специализираното знание за 

масовоповеденческите реакции в периода на криза; недостатъчно 

са анализирани, разбрани и осмислени пътищата и способите, 

когато пи-ар експерти и антикризисни мениджъри полагат усилия 

за предотвратяване, управление и  овладяване на кризисни 

ситуации. 

Тези обстоятелства определят актуалността и значимостта на 

разглежданата тема. 

Разработката се изгражда върху основата на няколко типа 

източници.  
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Първо, тук търсим обобщение и анализ на съществуващи 

изследвания по близки и сходни теми. Българската теория 

обръща сериозно внимание на кризите, преди всичко от научните 

позиции на психологията, на социалната психология и на 

теорията на пъблик рилейшънс. Трябва да отбележим в тази 

насока трудовете на психолози и социални психолози като 

Георги Йолов /Критични ситуации и масова психика. С., 1973; 

Личността в критични ситуации. С., 1975; Бедствия и масова 

психика. С., 1989/, на Дончо Градев /Пиковият час на масовото 

психично напрежение. С., 1986; Социална психология на 

масовото поведение. С., 2000/, както и колективното изследване 

на Г. Йолов, Д. Градев, К. Крумов, И. Паспаланов и Ч. Кискинов 

«Земетресението и амплитудите на психиката» /С., 1977/. По 

научната проблематика на кризите в комуникационния процес 

работят български теоретици на връзките с обществеността като 

Минка Златева и Тодор Петев, Любомир Стойков, Здравко 

Райков, Руси Маринов, Валерия Пачева. 

За целите и предмета на настоящия труд особен интерес 

представлява опитът на изследователската школа на И. Минтусов 

«Николо М.» в Москва, която обединява усилията на теоретици 

на масовите коммуникации, практици-пи-ар и имиджмейкъри и 

преподаватели по комуникационни науки. 

Настоящето изследване има за теоретична основа философските 

възгледи на Карл Попър и схващанията за кризисния 

мениджмънт на Насим Талеб. 
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Вторият основен  източник на работата са наблюдения и анализи 

на практически казуси, като естественият акцент е върху 

собствената практика на автора като експерт по кризисни 

комуникации. 

Третият източник на работата са данните от проведеното за 

целите й  собствено социологическо изследване по оригинална 

методика на автора на настоящия труд.  То  е представително за 

пълнолетното население на страната. Изследването е реализирано 

между 9 и 15 декември 2011 г. и в него са анкетирани 1000 

граждани /в приложението на дисертационния труд са дадени 

данни за социално-демографската структура на  извадката/. 

Основните изводи от това изследване са цялостно представени и 

анализирани в третата глава на дисертационната работа. Върху 

данни от него, разбира се, се базират и останалите части от труда.   

Основната работната хипотеза, която беше проверена чрез тази  

работа, е  че развитието и овладяването на публичната криза 

зависи от степента на целенасочена ефективност и от 

операционализирането на антикризисния мениджмънт. 

Помощната хипотеза е, че доверието/недоверието към медиите 

се променя в ситуация на криза и се отразява върху нейното 

управление. 

Обектът на настоящата разработка са публичните кризи, 

усилията за овладяването им и медийните практики при тях. 

Необходимо ще бъде най-напред да изясним понятийните и 

съдържателните рамки на изследването.  
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В тази работа се разграничава кризата в обществения, 

икономическия, политическия живот от кризата, протичаща в 

общественото мнение и засягаща нагласите в него.  

В огромната част от случаите кризите се експонират и в 

общественото мнение. Съвсем изолирани са ситуациите, при 

които кризата се развива и протича, без да има прояви и 

отражения в публичността. Дори тези ситуации обаче са 

привидни. Всъщност става въпрос или за отражение, което е 

отложено във времето, или е с нулево въздействие в резултат на 

целенасочен мениджмънт.  

“Същинската” /социалната/ криза, развиваща се в обществения, 

икономическия, политическия, културния живот, се различава от 

кризисната ситуация в публичното пространство. Най-често 

кризата в общественото мнение е предизвикана от развитието на 

ситуация в обществено-политическия живот. Има и кризи, които 

се зараждат и развиват изцяло в публичността. По-често те имат 

свое обратно въздействие върху функционирането на 

материалните и духовни системи на обществото. 

Темите «поведение на медиите при управление на кризисни 

ситуации и ролята им за овладяването на кризата», от една 

страна, и «поведение на медиите при криза на общественото 

мнение и участието им в управлението на кризата на 

общественото мнение», от друга страна, обикновено се смесват и 

преплитат, до степен, че се отъждествяват, както в практиката, 

така и от теорията. Между двете явления има тесни 

взаимовръзки, а в някои случаи и взаимни влияния, но те не се 
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еднозначни. Това объркване възниква като резултат от няколко 

обстоятелства. Преди да се спрем на тях, обаче, е необходимо да 

изясним понятието «медийно поведение» /или поведение на 

медиите/. 

Медийното поведение отразява редакционната политика. В тази 

работа се придържаме към известния в журналистическата теория 

възглед, че редакционната политика представлява избор на 

позиция, от която медиата отразява събитията и обяснява 

процесите в обществото. «Редакционната политика съдържа 

принципите, ценностите, стандартите, които редакцията е 

възприела… Това е повече или по-малко постоянна ориентация 

към съвкупност от възгледи и идеи, ценности, норми, идеология, 

морал и т.н.» /Симеонов, В., 2010: с. 56/. Редакционната политика 

има аспекти, които се проявяват в две основни направления. 

Първото е професионално-творческо /съвкупност от 

интернализирани професионални предписания, стандарти, 

критерии, норми/. Второто е отношението към властите, 

институциите, политическите партии, обществените движения, 

корпорациите /пак там, с. 57-59/. Редакционната политика 

изпитва влиянията и се формира под въздействието на няколко 

групи фактори, между които В. Симеонов откроява 

рекламодателите, другите медии, властите, особено 

политическата и съдебната, другите социални институции, 

масовата аудитория /пак там, с. 63/. Редакционната политика се 

формулира и закрепва в /по-често/ неписан или /понякога/ писан 

журналистически кодекс – комплекс от деонтологични норми, 
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предписания и професионални стандарти, който санкционира 

дейността на работещите в медиата. В. Симеонов го нарича 

«професионална идеология» - «подборът и подреждането на 

материалите е дело лично, субективно, но само в рамките на 

определена политика, на установената в изданието 

професионална идеология» /пак там, с. 62/. 

Медийното поведение представлява конкретна и в повечето 

случаи силно опосредствана /под въздействието на разнообразни 

събитийни, ситуативни, субективни и други фактори/ реализация 

на редакционната политика. За целите на този дисертационен 

труд под медийно поведение ще разбираме динамиката в 

прилагането и проявите на редакционната политика. В 

рамките на една неизменна политика в медийното поведение 

обикновено  има разнообразни и конкретни действия. Тук 

особено ще ни интересуват вариативностите в прилагането на 

принципите за обективност, безпристрастност, разделяне на 

фактите от мненията.  

Преминавайки към същността на проблемната област, към която 

се насочваме, е необходимо преди всичко да посочим, че няма 

убедително разграничаване между двата феномена – кризата в 

социалната система и кризата в общественото мнение. Най-

разпространената заблуда, и във всекидневното мислене, и в 

теорията,  е, че «обективната» криза рефлектира, проявява се и се 

отразява върху обществените нагласи. Иначе казано, че 

детерминиращата връзка е еднопосочна. Заблуждението не е 

нелогично, защото в много /в повечето/ случаи обективната криза 
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се проявява в криза на общественото мнение и на нагласите – в 

срив на доверието, паника и т.н. Това от своя страна оказва 

обратно въздействие върху обществената или икономическата 

организация, която е попаднала под натиск.  

Комуникационната криза и процесите на промяна в общественото 

мнение могат да бъдат не следствие и резултат, а причина за 

обективната криза. Последната финансова и икономическа криза, 

която обхвана световните пазари през 2008 г., започна именно 

като криза на доверието и лошите предчувствия – за да премине в 

срив на борсите и серийни фалити на хедж-фондовете. 

Двата типа кризисни ситуации се развиват, определяни от 

различни закономерности, по различни вътрешни свои природи. 

Затова е важно да дефинираме особеностите на всяка от тях. 

Могат ли кризите да бъдат прогнозирани? Докъде се простират 

възможностите на моделите, наричани обикновено в практиката 

«контрол на рисковете»? Този въпрос отвежда до проблема за 

прогнозируемостта и предвидимостта на събитията, процесите и 

явленията в социалния живот.  

Тук се придържаме към позицията на Карл Попър, изразена в 

критиката му срещу доктрината, че в социалната сфера са 

възможни и необходими исторически предсказания и «че те са 

необходими, ако искаме да ръководим политиката по рационален 

начин» /Попър, К, 1993: с. 50/. Тази доктрина той нарича 

«историцизъм» и я определя  като «реликва от древно суеверие, 

макар че вярващите в него обикновено са убедени, че той е 

съвършено нова, прогресивна и научна теория» /пак там/. Онова, 
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което е възможно в някои отрасли на естествените науки като 

научнообосновано предвиждане, се дължи на факта, че става 

въпрос за изолирани, периодични, стационарни и затворени 

системи без динамични външни въздействия. «Подобни системи, 

казва Попър, се срещат много рядко в природата, и модерното 

общество  със сигурност не е такава система. /.../ Ето защо не 

можем да прилагаме метода на дългосрочните безусловни 

предвиждания към човешката история.” /пак там, с.52-53/  

Идеите на Попър представляват теоретичната основа за 

възгледите на Насим Талеб и неговата теория за „черния лебед”, 

т.е. за онези слабовероятни явления-феномени, които 

предизвикват катаклизми и поврати в историята. Черният лебед 

според Талеб е рядко или случайно събитие, което е неочаквано и 

има три основни характеристики. То е, първо, непредсказуемо, 

второ, има огромно въздействие, и трето, може да бъде обяснено 

със задна дата /Талеб, Н, 2009/. 

И така, нека преди да говорим за управлението на кризисните 

ситуации и за управлението на кризисните комуникации, да 

направим опит да определим всяко от тези две явления. 

Социалната криза е събитие или поредица от свързани 

помежду си и произтичащи едно от друго събития, които са 

предизвикани от непредвидими причини и фактори и 

застрашават съществуването на индивида или системата, 

които са обект на въздействието им, като разрушават тяхната 

цялост, взаимовръзките и йерархиите в системата. 
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От своя страна  публичната криза представлява един или най-

често поредица от комуникационни актове, които имат за цел 

да интерпретират нова за индивида или за организацията, 

изцяло променена и съдържаща възприятие за опасност за 

функционирането им ситуация, предизвикана от обективна 

причина или друго, случайно или непредвидимо събитие, и 

при която са били разрушени балансите и връзките в 

отношенията и йерархиите. Комплексът от комуникационни 

действия в общия случай има за цел да адаптира индивида 

или организацията към новата ситуация, като възстанови 

или изгради нова система на взаимоотношения и баланси.  

Иначе казано, характерните особености, които отличават 

публичната криза, са, че тя: 

 Първо, представлява комуникационен процес – иначе 

казано, се подчинява, с известна динамика и флуктоации, 

които ще обясним нататък, на общите закономерности на 

комуникацията; 

 Второ, представлява интерпретация на събития и процеси 

и стремеж за адаптация към нова комуникационна ситуация; 

 Трето, застрашава връзките и балансите в отношенията и 

реда на йерархиите в системата, които вече са били 

частично засегнати и разрушени; 

 Четвърто, предизвикана е от случайни или непредвидими 

фактори, или от обективно протичаща социална или 
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икономическа криза или бедствие, която е трудно 

предсказуема. 

Разбирането на публичната криза като комуникационен 

процес означава, че върху възникването и развитието й 

оказват основно влияние следните фактори:  

1) произходът и непосредствените й причини;  

2) значимостта /важността/ на предмета на кризисното 

послание;  

3) доверието към комуникатора на това послание и към 

каналите, по които се разпространява;  

4) интензивността на комуникационните актове;  

5) мащаба на възможните последствия;  

6) шумовете и бариерите, които съществуват или се 

създават от антикризисния мениджър;  

7) антикризисното послание, което той формулира и налага. 

 

Това разбиране дава възможност да формулираме алгоритъм за 

овладяване и управление на публичната криза. Той може да бъде 

описан чрез следната формула. 

 

ς. δ. α. κ. ε 

Κ   =                  

                 φ /Δ + π/. Α 
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Елементите в тази формула са следните: 

 -   Κ [κρισις] е кризата 

 - ς. [σπουδη] е значимостта /важността/ на предмета на 

кризисното послание, като включва и непосредствените 

причини за възникването на кризата  

 - δ. [δυναμις] е интензитетът на разпространение чрез 

медиите и други комуникационни канали 

 - α. [αφηγητηρ] обозначава степента на доверие към канала и 

наратора на кризисното послание и ефективността на 

технологиите за лансиране на това послание 

 - κ. [κοινωνια] е общата характеристика на средата 

/състоянието на аудиторията/, нейната степен на тревожност 

и общата и ситуативната й релевантност спрямо кризисните 

послания 

 - ε. [εξαγωγη] са възможните последствия за системата, 

която е подложена на кризисен натиск, степента, в която са 

застрашени оцеляването, взаимовръзките и реда в нея 

 - φ. [φραγμα] са бариерите пред развитието и ефективното 

усвояване на кризисното послание. φ. е сума от два типа 

бариери –  

o 1./ Δ -  [διυλιζον] филтрите на критичност, скептичност 

и недоверие, и  
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o 2./ π – [πραξις] баражните действия, осъществявани в 

хода на опитите за овладяване на кризата 

 - Α. [αντι-κρισις] е антикризисното послание. 

 

       

Както става ясно, резултатът, който фиксира силата на кризата, е 

коефициент, който се получава от дробното число. Когато 

факторите, които се изразяват чрез елементите под дробната 

линия, са с по-ниски стойности, целият коефициент расте, и 

обратно. Иначе казано, отсъстващите, закъснели или 

неефективни усилия за управлението на комуникацията, които в 

идеалния случай трябва да създадат допълнителни бариери π , 

които да се добавят към филтрите на критичност, в крайна сметка 

увеличават въздействието на кризата. 

Основният извод е, подценяването на значението на елементите 

на публичната криза – на всеки от тях и на цялостното им 

комплексно въздействие – както и «спестяването» на време и 

ресурси за изработване на конкретна стратегия и на план за 

прилагането й, са в основата на грешките, недостатъците и 

провалите на кризисните комуникации. Така че, прилагането на 

формулата за кризата е необходимо и възможно. То е, което би 

могло да бъде предпоставката да се преодолее интуитивизмът и 

стихийността в антикризисните комуникации. 

Как измерваме стойностите на променливите във формулата. 

Както се вижда, в нея се съдържат пет елемента «над чертата» и 
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два, единият от които е сборен, под чертата. Максималното 

формализиране на критериите би довело до близка до пълната 

обективност.  

Приемаме, че всяка от променливите, с изключение на 

антикризисното послание, чието въздействие е без лимит, ще 

обозначаваме със число между 1 и 10, където 1 е спокойното 

равновесно състояние, а 10 е крайната максимална стойност. По 

принцип елементите от социално-комуникационния 

«знаменател» /под чертата/ в равновесното състояние имат 

минималната стойност – единица. Един от тези елементи се 

задейства и получава изражение, когато до аудиторията стигне 

кризисното послание, а другите два са функция на преднамерена 

дейност по управление на кризата, съответно за създаването на 

баражни шумове и за налагането на собственото антикризисно 

послание. 

 

Отнесена към публичната криза, класическата схема на  

комуникацията на Ласуел изглежда така. 
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Ето какъв вид добива процесът на комуникацията след намесата 

на кризисния екип – т.е. когато кризата бива активно 

управлявана. 

 

 

 

 

За да прилагаме успешно формулата, разглеждаме всеки от 

елементите на публичната криза. Подлагаме на анализ: 
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 причините за нея;  

 каналите за разпространение на кризисното послание и 

степента на доверие към говорителя му;  

 възможните последствия;  

 оценяваме мащаба, дълбочината и обхвата на кризата. 

В настоящия труд разглеждаме всеки от тези елементи. 

Установяването на причините за кризисната ситуация е 

логичната първа стъпка, от която впоследствие ще зависи в 

значителна степен ефективността на действията за управлението 

и овладяването й. Трябва най-напред да направим някои важни 

уточнения, които биха внесли повече съдържателна и понятийна 

яснота. Това означава да обърнем внимание на най-малко три 

съществени обстоятелства, без разбирането на които има 

опасност причините, предизвикващи кризата, да бъдат 

анализирани и схващани погрешно или едностранчиво. 

Първо, нужно е на това място и за целите на конкретния анализ 

на причините и факторите, предизвикващи кризата, още веднъж 

да подчертаем и акцентираме необходимостта от разграничение 

между обективно протичащата кризисна ситуация /социалната 

криза/, от една страна, и нейните проекции в масовото съзнание и 

поведенческите реакции /публичната криза/, от друга.  

Второ, често срещана грешка при изследванията и анализа е да се 

бъркат причините за кризисната ситуация със симптомите и 

последствията от вече възникналата и развиваща се криза. 

Реакциите на индивидуална и социална паника, например, са 
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обичайно следствие от реалното бедствие. Те не предизвикват 

публичната криза, а представляват неин важен симптом.  

Трето, организацията, която е жертва на криза, най-често има 

своя собствена първоначална представа за евентуалните причини, 

и тази представа функционира като система от негативни рискови 

очаквания. В повечето случаи обаче изследователите /както, 

впрочем, и антикризисните PR експерти/ се сблъскват с 

трудности, които произтичат от няколко фактора:  

 Преди всичко, липсва валидна базисна теоретична 

платформа, опряна върху достоверна емпирична 

информация, за самия механизъм на възникването на 

кризата и за задействането на потенциалните причини за 

нея. 

  Обяснението за това е, че съществуват естествени етични 

ограничения върху наблюденията, изследванията и 

експериментите в тази посока. Като говори за 

необходимостта от разширяване на известния и от 

търсене на нов изследователски инструментариум за 

изучаване на кризите, американският автор А. Щраус 

например напомня, че последствието на отказа от 

експериментални техники е, че един основен подход 

буквално е отнет на изследователя /Strauss, A., 1947/. 

 Утвърдени и наложени са редица добили масово 

разпространение стереотипи, заблуди и митологии за 

причините за кризата и за факторите, които генерират 

възникването и развитието й.  
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Особено значение в това отношение имат дълбоко вкоренените 

в индивидуалната и масова психика представи за кризата като 

възмездие, божие наказание, обективно детерминирана 

неизбежност, и т.н. М. Елиаде нарича този модел на 

интерпретация “религиозно остойностяване на ужаса на 

историята”, което за пръв път открива в разбиранията на 

пророците от времето на Давидовото царство – “за първи път 

пророците остойностяват историята. Историческите събития 

имат отсега нататък стойност сами по себе си, доколкото са 

определени от волята на Бога. Историческите факти стават по 

този начин “ситуации” на човека в присъствието на Бога и като 

такива придобиват религиозна стойност, каквато нищо 

дотогава не е могло да им осигури” /Елиаде, М, 1997: с 430/. 

Отчитайки изброените обстоятелства, можем да определим и 

класифицираме няколко групи причини за кризата:  

1.   Вътрешни за организацията причини, произтичащи 

или предизвикани от недостатъци и проблеми в 

собствената й дейност. 

2.   Външни, извънсистемни фактори. 

3.   Разновидност на външните причини са случаите, когато 

организацията е подложена на преднамерена 

конкурентна кампания. Обикновено именно тези 

причини биват образно описвани с определението “черен 

PR”. Този труд обръща особено внимание на изясняването 

на тази комуникационна технология. Черният PR 

представлява преднамерена, организирана и 
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целенасочена кампания чрез манипулативни 

внушения. Използват се клевети, набеждавания, 

инсинуации. Целта е обектът на кампанията да бъде изцяло 

дискредитиран в публичното пространство. Особеното е, 

че в класическия случай източникът на кампанията е 

неизвестен – анонимен, неназован или скрит, подменен. 

Това прави опровергаването на манипулациите особено 

сложно, защото на жертвата се налага да влиза в 

своеобразен спор със сенки. Има два интегрални и 

пределно прости критерия за разграничението между 

критичната кампания и черния ПР: първо, източникът на 

информацията и посланията. При критичната негативна 

кампания той е открито обозначен и ясен; при черния ПР е 

замъглен или направо скрит. Второ, негативната кампания 

борави с фактология и съждения, които могат да бъдат 

дискутирани, опровергани и отхвърлени; черният ПР 

оперира с внушения на емоционално ниво и с 

непроверяеми факти. 

От своя страна, негативната кампания също излъчва отрицателни 

послания. Разликата е, че източникът й е ясен, в много случаи той 

открито играе ролята на говорител на кампанията. На практика 

негативни внушения съпътстват, явно или в подтекста, всяка 

публична кампания. Политикът, който призовава да гласуват за 

него, всъщност по условие води негативна спрямо опонентите си 

кампания, като подчертава, че възгледите и идеите му са по-

привлекателни от техните. Компанията, която се стреми да 
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продава продуктите, които произвежда, по условие води 

негативна кампания спрямо конкурентите, като изтъква, че 

нейните продукти са по-качествени, по-евтини, по-трайни, и т.н. 

Когато обаче негативните послания преминат в сферата на 

манипулативното, и съответно, когато източникът им бъде скрит, 

неназован, тогава се срещаме с явлението черен PR. 

4.   Най-сетне, съществуват публични кризи, макар 

относително по-рядко, които са самовъзникващи, 

генерирани от нагласи на общественото мнение или от 

феномени на масовото поведение. 

 

Оценката на вероятните и възможните последствия от 

развитието на кризата трябва да отчете въздействието на няколко 

групи фактори: 

 1. комплекса от взаимновлиящи си последствия върху всеки 

от значимите участници и групи, засегнати от ситуацията; 

 2. ескалиращите последствия /щети/ от кризата след всеки 

от етапите на нейното развитие. Кризата в повечето случаи 

ражда и възпроизвежда криза и щетите нарастват; 

 3. влиянието от действията за овладяването и управлението 

й, продуцирани и изпълнявани от кризисния 

комуникационен екип; 

 4. въздействието на евентуалните последващи действия и 

кризисогенно поведение на агентите, предизвикали кризата; 

както и  
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 5. въздействието на включващи се нови фактори на 

кризисната ситуация; 

 6. възприятията на различни групи от обществото /различни 

аудитории/, с различни особености и характеристики, които 

са обект на кризисните послания. 

 

Настоящият дисертационен труд предлага собствена 

класификация на публичните кризи в зависимост от признака 

мащаб, дълбочина и обхват. По този критерий можем да 

разделим публичните кризи на следните пет вида: 

 1/ ескалираща  /развиваща се и нарастваща, както по 

мащаб, така и по дълбочина и убедителност на посланията/; 

 2/ взривна, най-често предизвикана от еднократен 

инцидент, с който животът й се изчерпва и приключва; 

 3/ затихваща. Важно е да установим дали са изчезнали, или 

намалява влиянието, на непосредствените причини, които 

активират кризисните послания; 

 4/ циклична, активираща се и появяваща се периодично, в 

зависимост от различни обстоятелства; 

 5/ плаваща. Това са кризите, които понякога се гмуркат и 

изглеждат отшумели, но понякога излизат отново на 

повърхността. В най-честия случай във времето те 

еволюират към първия или към третия тип. 
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Тук разглеждаме медиите и журналистите от гледната точка на 

значението им като канал и говорители на посланията в 

кризисната и в антикризисната комуникация. Журналистът и 

медиата служат като канал за разпространение на кризисното 

послание, когато по някаква причина не са обективни. Ако 

аудиторията разпознава медиата като необективна или 

пристрастна, доверието в посланието силно пада. Поради 

съмненията на обществото в медийната обективност доверието в 

традиционните медии като цяло е силно накърнено.  

Има ли изначална преднамереност и необективност от страна на 

медиите? Жертват ли те често стандартите на журналистическата 

отговорност към истината в името на сензацията, и в крайна 

сметка на гонитбата за по-висок тираж и по-висок рейтинг? В 

съвременната информационна среда, поради редица причини 

/пренасищане, фрагментарност на медийното познание на 

действителността, все по-специализиран език на експертното 

говорене, и т.н./, за да бъде забелязано, наложено и усвоено едно 

мнение, заедно с останалите му качества, все по-често се приема, 

както от журналистите, водещите и редакторите, така и от 

„говорителите” /експерти, коментатори, наблюдатели/, че то 

трябва да носи белезите на екстремност. Наистина, в много 

случаи катастрофите, които вещаят експертите от сутрешните 

студия и от аналитичните страници на вестниците, са повече или 

по-малко бутафорни и хиперболизирани. В същото време, все по-

често сериозни говорители в различни сфери обявяват 

своеобразен бойкот на масовите медии /вж. напр. Еко, У., 1989, 



25 

 

1994; Талеб, Н., 2004/. Но процесът е двустранен. Медиите също 

нерядко „бойкотират” сериозното и отговорно говорене – защото 

„не е интересно”. Темата за включването на читателския интерес 

и журналистическата рецепция за него е отделен проблем. Тук 

важното е, че онзи, който – по разнообразни причини – остане в 

позицията на медиен наблюдател, автор, експерт, твърде често се 

принуждава да възприеме стилистиката на катастрофичното 

говорене. 

Когато е съпроводена със собствено разбиране за обществената 

отговорност на медиите, в което доминират интегрален пазарен 

критерий и неосмислена концепция за свободата на печата, това 

явление може да съдейства сериозно за отключването на кризи.  

Новите медии, първо, са предпочитан канал за разпространение 

на кризисни послания /а понякога сами ги акумулират/, второ, са 

изключително ефективен канал за антикризисното послание 

/няма социални медии без искреност на автора, както е 

невъзможно и да бъде създадено и комуникирано сполучливо 

антикризисно послание без харизматична искреност на 

говорителя му/, и трето, са най-успешното средство за 

мониторинг, включително изпреварващ, на кризисните ситуации. 

Журналистиката  има различни отговорности в кризисна 

ситуация, и съответно поведението на медиите  трябва да се 

саморегулира чрез най-високи  професионални и морални 

стандарти. Трябва да обърнем особено внимание на медийните 

политики към публичната криза. За да оценим критериите и 

очакванията към тях, проведохме оригинално социологическо 
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изследване, представително за пълнолетното население на 

страната.  

 

Използвахме следните индикатори във въпросника на 

изследването. 

 

Ако търсите да получавате информация за крупна авария, 

природно бедствие или друг катаклизъм, на кой източник ще 

разчитате най-много: 

 

 вестници,  

 радиостанции,  

 телевизии, 

 интернет, 

 разговори с близки и познати 

 друго 

 

Да допуснем, че информацията за протичащо бедствие е 

противоречива. На коя ще имате повече доверие:  

 успокояваща,  

 тревожеща,  

 неутрална. 
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А от кой източник: 

 

 вестници,  

 радиа, 

 телевизии,  

 интернет, 

 близки и познати, 

 друго. 

 

Кому имате повече доверие в конфликтна ситуация: 

 

 на министър или друг висш държавен служител,  

 на експерт специалист по съответния проблем,  

 на журналист, който предава от мястото на конфликта,  

 на близък, приятел или роднина, който винаги е откровен с 

вас 

 

Много хора смятат, че средствата за масова информация 

представят прекалено черногледо ставащото и търсят само 

лошите новини. Смятате ли, че трябва да се въведе ограничение 

за излъчването на негативна информация? 

 Да 
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 Не 

 Не мога да преценя 

 

 

Изследването беше проведено между 9 и 15 декември 2011 

година. Бяха анкетирани 1000 души. Извадката осигурява 

национална представителност на резултатите за пълнолетното 

население на страната. 
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От данните в отговорите на първия въпрос очаквахме да получим 

картина на подреждането на информационните източници 

специално при ситуация на публична криза. Допускахме, че тази 

подредба ще се окаже различна в сравнение с търсенето и 

общуването на аудиторията с медиите в обичайна спокойна и 

равновесна среда. Това допускане се основаваше на редица данни 

за общ спад на доверието към медиите. То се потвърди от 

получените резултати. Едва 4,3 % от пълнолетното население на 

страната би търсило в кризисна ситуация информация от 

вестници. Запазва се обаче високият рейтинг на телевизиите като 

информационен източник, включително в екстремна среда. 

Въпреки голямото проникване на Интернет в България 

сравнително невисок дял от респондентите декларират доверие 

към този източник /12 %/. Три четвърти от хората биха търсили 

информация от институционален медиен канал /преса, радио или 

телевизия/, и едва 8,5 % биха предпочели разговорите с близки и 

познати като източник за информация. С известни уговорки това 

вероятно означава, че територията на мълвите и слуховете е 

стеснена, и в същото време потвърждава тезата за засилената 

отговорност на журналистиката при криза. 
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Данните от отговорите на въпроса за доверието към говорителите 

в кризисната коммуникация заслужават особено внимание. Тук се 

отразяват в най-голяма степен доминиращите обществени 

нагласи към медиите и журналистите, от една страна, и към 

институциите, от друга страна. Едва 6 % от интервюираните имат 

доверие на министър или друг висш държавен служител. Като 

имаме предвид, че именно институциите разполагат с най-много 

и най-навременна информация, отказът на огромната част от 

населението да им се довери в кризисна ситуация е маркер за 

крайно негативна изпреварваща нагласа към искреността, 

отговорността и обществената ангажираност на държавните 

служители.  

В същото време само малко повече от 17 % биха се доверили в 

такава ситуация на журналистите. Нужно е да обърнем внимание, 

че с формулировката на въпроса съзнателно предпоставяме 

внушението, че журналистът заслужава доверие – «предава от 

мястото на събитието». Независимо от това пет от всеки шест 

респонденти отказват това доверие. На другия полюс е нагласата 

към експертите и към приятелско-роднинските кръгове.  
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ДА ДОПУСНЕМ, ЧЕ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПРОТИЧАЩО БЕДСТВИЕ Е 
ПРОТИВОРЕЧИВА. НА КОЯ ЩЕ ИМАТЕ ПОВЕЧЕ ДОВЕРИЕ? 

   
Успокояващата Тревожещата Неутралната 

Не мога да 
преценя 

ПОЛ 
МЪЖ 14.0% 21.8% 41.3% 22.8% 

ЖЕНА 20.0% 22.0% 34.7% 23.4% 

НА КОЛКО 
ГОДИНИ СТЕ? 

18-30 21.1% 14.6% 38.2% 26.1% 

31-40 11.9% 21.1% 46.5% 20.5% 

41-50 18.1% 23.4% 40.9% 17.5% 

51-60 15.9% 23.1% 35.7% 25.3% 

61+ 17.5% 26.2% 31.6% 24.7% 

КАКВО Е ВАШЕТО 
ОБРАЗОВАНИЕ? 

Начално 16.5% 19.1% 25.2% 39.1% 

Средно 17.9% 23.1% 36.0% 22.9% 

Полувисше 15.6% 26.7% 42.2% 15.6% 

Висше 15.1% 19.3% 48.3% 17.2% 

СОЦИАЛНА ГРУПА 

Друго   80.0% 20.0% 

Учащи 12.5% 21.9% 37.5% 28.1% 

Работници 17.0% 23.5% 35.6% 23.9% 

Селскостопански работници 33.3% 22.2% 11.1% 33.3% 

Служащи 16.9% 16.9% 51.7% 14.4% 

Интелектуалци 20.0% 20.0% 40.0% 20.0% 

Собственици, съдружници 12.0% 28.0% 38.0% 22.0% 

Пенсионери 19.3% 24.4% 30.5% 25.8% 

Безработни 12.9% 20.1% 38.1% 28.8% 

Домакини 40.0% 20.0% 30.0% 10.0% 

ОБЩО  17.0% 21.9% 38.0% 23.1% 

 

Трябва да обърнем специално внимание на данните от въпроса 

„Да допуснем, че информацията за протичащо бедствие е 

противоречива. На коя ще имате повече доверие”. Както се 

вижда, едва 38 % декларират, че се доверяват на „неутралната”, 

т.е. на обективната информация. Останалите са разделени между 

отговорите „успокояваща”, „тревожеща” или не могат да 

преценят. Смятам, че тези данни трябва да бъдат интерпретирани 

като обществена реакция срещу манипулациите. Тук нямаме за 

цел да обсъдим въпроса доколко, в каква степен, в какви моменти 

и дали медиите извършват манипулативни действия. Очевидно е 
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обаче, че съществува обществена нагласа, обвиняваща /или 

набеждаваща/ журналистите в пристрастност и необективност. 

При отговорите на този въпрос се забелязват и белези за известни 

флуктоации в данните в зависимост от някои социално-

демографски признаци /възраст, образование, донякъде по пол/. 

Като цяло обаче резултатите от изследването не потвърдиха 

допускането, че съществуват значителни различия в мнението по 

тези въпроси и нагласите към кризисната комуникация на 

различни групи и прослойки в обществото в зависимост от 

социално-демографски признаци. Изключение правят някои, при 

това не особенно големи, флуктоации в зависимост от възрастта и 

образованието на анкетираните лица.  

 

Форсираните въпроси за доверието към източниците при 

противоречаща си информация също акцентират върху проблема 

за обществената отговорност на медиите и за доверието към тях. 

Когато става въпрос за информационния канал, отговорите 

потвърждават рейтинга на медиите, като за вестниците има, 

макар незначителен спад /3,7 % биха им се доверили, ако 

информацията е противоречива/.  

Последният въпрос представлява екстремна провокация, която 

цели да установи степента на привързаност на обществото към 

принципите на свободата на печата. Като маркер в това 

отношение използваме съотношението позитивна/негативна 

информация. Обстоятелството, че 42, 6 % декларират, че са 

склонни да приемат ограничения на базисно демократично право, 
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каквото е свободата на словото, за сметка на корекции в 

информационната политика на медиите, е убедително 

доказателство за неприемането от страна на обществото на 

определени журналистически практики.  

 

 

Изводи 

Това изследване стигна до следните основни резултати.  

Преди всичко се потвърди валидността на двете работни 

хипотези. Първо, развитието и овладяването на публичната 

криза зависи от степента на целенасочена ефективност и от 

операционализирането на антикризисния мениджмънт. 

Второ, доверието/недоверието към медиите се променя в 

ситуация на криза и се отразява върху нейното управление. 

Беше обоснована формула за публичната криза. Тази формула 

създава алгоритъм за комуникационно поведение, като 

операционализира антикризисния мениджмънт. Това дава 

възможност усилията за управление и овладяване на публичната 

криза да бъдат обективно измервани, наблюдавани и провеждани 

целенасочено. Следването на формализирани стъпки за 

антикризисно поведение е в състояние да преодолее опасностите 

от стихийност, разнопосочни и некоординирани действия при 

него. Възприемането на такъв алгоритъм може да допринесе да 

бъдат избягвани най-често срещаните грешки и слабости при 

управлението на публичната криза. Ефективността на действията 

зависи в най-голяма степен от антикризисното послание.  
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При неговото формулиране и комуникиране определящите 

фактории са два: степента на творческа креативност, 

произтичаща от цялостната подготовка и професионализъм на 

антикризисния екип, и харизмата на говорителя му. Този труд 

обосновава възгледа, че публичните кризи не могат да бъдат 

прогнозирани. Това обаче не означава, че антикризисните 

мениджъри не могат и не трябва да се готвят, обучават, тренират, 

овладяват специализирани и практически умения.  

Изборът на каналите за антикризисното послание също има 

определящо значение. Социалните медии разширяват 

присъствието и влиянието си. В същото време, това изследване 

установи, че съществува срив на доверието както към 

традиционните медийни канали, и особено към печатните медии, 

така и към журналистите като говорители в кризисната 

комуникация.  

Установяването на причините и факторите за този срив, както и 

търсенето на стратегия за възстановяване на доверието и за 

ефективно медийно поведение в кризисни ситуации, е 

изследователска и практическа задача, която има изключително 

актуален заряд и е от особено значение. Това е задача за 

следващи изследвания в тази проблемна област.   
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Самооценка за приносите 

1. Дава се оригинално определение за криза в обществения и 

икономическия живот /социална криза/. 

2. Дава се оригинално определение за публична криза. 

3. Предлага се алгоритъм /формула/ за определяне на 

елементите на кризата и на значението на всеки от тях; по 

формулата се изчислява силата на кризата. Формулата 

включва оценка на усилията за овладяването и 

управляването на кризата и измерва въздействието им върху 

кризата. 

4. Предлага се оригинална методика за изследване, оценка  и 

наблюдение на общественото мнение за кризата чрез 

социологически средства. 
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