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9Годишникът на департамент „Медии и комуни-
кация“ за 2020 г. е юбилеен. Той е 25-и поред. За 
четвърт век, в зависимост от развитието на но-
вите технологии, от 1996 г. до 2005 г. е публику-
ван в книжно тяло, от 2006 г. до 2017 г. – на CD, 
а от 2018 г. се публикува в електронен вариант 
на страницата на Издателството на НБУ и тази 
на департамента.
 Годишникът е най-престижното издание на де-
партамента, което за четвърт век съществуване 
доказа, че е не само утвърдена, но и важна ин-
ституция в научния живот на страната. Затова 
той е включен в Национален референтен спи-
сък на съвременни български научни издания 
с научно рецензиране на НАЦИД. Признат е за 
индексиран в световноизвестната база данни 
на Central and Eastern European Online Library 
(CEEOL) и е достъпен на https://www.ceeol.com/
search/journal-detail?id=1223
В Годишник 2020 има няколко раздела: студии 
на преподаватели и докторанти, информация 
за научните форуми на департамента, списък и 
снимки на завършили и реализирани студенти 
от випуск 2020 г. В изданието са представени ос-
новните научни области, в които се разгръщат 
теоретичните изследвания и образователните 
цели на департамента. Текстовете свидетелстват 
за разнообразието в подходите в областта на 
медиите, комуникациите, журналистиката и 
връзките с обществеността.
Идеята за реализацията на Годишника е на 
проф. Владимир Михайлов, който е и основа-
тел на департамента. От 1991 до 2019 г. нашият 
департамент носеше името „Масови комуни-
кации“, а от 2020 г. името на департамента ве-
че е „Медии и комуникация“. Убедени сме, че 
промяната в името не е просто формалност, а 
показва и промяната в средата, в която се раз-
виват медиите и осъществяват комуникациите 
през 21. век, и доказва, че не вървим след тен-
денциите, а се стремим да ги създаваме. 

Гл. ас. д-р Тодор Г. Панайотов

УВОДНИ
ДУМИ
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КОГНИТИВЕН ДОМЕЙН ПРИ
УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

проф. Руси Маринов, д.н.

Резюме: В студията се дискутират ролята и значението на ин-
формационния домейн и съвременните когнитивни технологии при 
управление на извънредни ситуации, в условия на световна пандемия, 
както и проблемите, породени от липса на компетенции, трансфер на 
знание, липса на достатъчно инвестиции в системите за сигурност и 
безопасност. Плановете за реакция при глобални опасности трябва 
да вземат за основа „изкуствената“ реалност на нашето планетарно 
състояние и това да се използва като отправна точка за планиране. 
Иновативните структури се опитват да използват предимствата на 
когнитивни технологии и семантични системи, с цел автоматизира-
не на процесите по решаване на  широк спектър от проблеми, които 
изискват определени елементи на трансфер знание. Моделът за упра-
вление има отношение към когнитивни мрежови платформи, които 
притежават възможности както за разпознаване на образи и предме-
ти, така  и класификацията им, използване на естествен език за вза-
имодействие, генериране на структурирани текстове, обработка на 
информация, сензори, имплантирани в интелигентни обекти, разчи-
тане  на сигнали, идващи по линията на смарт среда, и други форми 
на алгоритмични изчисления, подобряващи качеството на вземаните 
решения в екстремални ситуации. Това налага трансформиране на 
дизайна на организациите, като се ориентира в посока от вертикални 
йерархии към хоризонтални мрежи.

Ключови думи: когнитивни технологии, когнитивен домейн, 
семантични системи, критична и рискова комуникация, кибер до-
мейн, глобални проблеми.

https://doi.org/10.33919/ydmc.20.1
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Извънредни ситуации и принципи
При възникналата  епидемия, администрацията и правител-

ства в Европа показаха пълна некомпетентност, като са нарушени 
основни принципи за управление на извънредни ситуации.  В про-
цесите се акцентираше повече на политическия елемент, отколко-
то да бъдат включени експерти, които притежават необходимото 
образование и подготовка. Мерките за въздействие са взети с един 
месец закъснение (основно правило, ако закъснееш само с няколко 
часа,  всичко което правиш после е неадекватно), повечето решения 
се вземат  от “ad hoc”  и постфактум, като следствие резултатите са 
повече от трагични. Липсата на знание и достатъчни компетенции 
при критични ситуации обикновено водят до значителни пораже-

COGNITIVE DOMAIN IN
EMERGENCY SITUATIONS

Prof. Rusi Marinov, PhD, D. Sc.

e-mail: rmarinov@nbu.bg

Abstract: This study discusses the role and importance of the infor-
mation domain and modern cognitive technologies in an emergency situ-
ation during the global pandemic, as well as problems caused by a lack of 
competencies, knowledge transfer, and insufficient investment in security 
and protection systems. Global threat response plans must take into con-
sideration the “artificial” reality of our planetary state as a basis and to 
use it as a starting point for planning. Innovative institutions are trying to 
use cognitive web platforms and semantic systems to automate processes 
for solving a wide range of complex problems that require certain elements 
of knowledge. The model for management is associated with cognitive 
technologies, which in this case includes the recognition of images (mean-
ing face recognition) and objects and their classification, the use of natu-
ral language, the generation of structured texts, information processing, 
sensors implanted into smart objects that read signals received by lines 
of the intelligent environment, and other forms of algorithmic computing 
that improve the quality of solutions in extreme situations. This requires 
a restructuring of organizations by moving from vertical hierarchies to 
horizontal networks.

Keywords: cognitive technologies; cognitive domain; semantic systems; 
critical and risk communication; cyber domain; global threats and problems.
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ния и загуба на човешки животи. При подобни случаи въздържа-
нето от действия е по-ефективно, отколкото проява на излишна 
инициатива. По време на пандемии като настоящата, може да се го-
вори за изграждане на симулирана реалност и така наречената от 
експерти „инфодемия“. Появява се ефект на „снежната топка“ или 
една доминираща тема в продължение на месеци дискредитира ре-
алността. Всички факти, новини,  коментари в публичното (онлайн) 
пространство са свързани с епидемията – по този начин се натруп-
ват  огромно количество факти,  свързани само с един проблем, от 
една страна,  а от друга, липсата на професионален анализ и интер-
претация на ситуацията води до изкривяване на ситуацията.

Характеристика на реалността през първите месеци на 2020 г.
 y физическа заплаха;
 y база данни, свързани само с един проблем;
 y каскаден онлайн-ефект;
 y реалността се замества със „симулирана“ такава;
 y игрови модел, пристрастяване към една обща тема,  унифи-

цираща мисленето на хората;
 y липсват ефективни идеи за справяне с проблема (екипите за 

дефиниране на глобални проблеми са дефицит), като дейст-
вията на „елитите“ водят до усложняването му;

 y дублиране на повтарящи се неадекватни инициативи от уп-
равляващите елити;

 y поразени са ключови публични хъбове и места, свързани с 
масова култура и  формиралите се вече ценности;

 y в последните години липсват идеи за справяне с подобни си-
туации;

 y във времето сме свидетели на масови инвестиции в спорт, 
шоу, развлекателна индустрия;

 y ограничени инвестиции в системи за безопасност, реагиране 
при кризи и превенция.

По време на епидемии и кризи информацията е най-ценни-
ят ресурс, по-важна е от всяка символична форма на изолация. При 
получаване на точна информация за скоростта и същността на епи-
демията, решенията стават по-адекватни на реалностите. Скоростта 
и степента на заплахата са в пряка зависимост от интерпретация на 
информацията. Според Бенжамин Братън1 усещането за извънред-
ност /необичайност е осезаемо и истинско. Вместо да наричаме този 
момент „състояние на изключение“,  ние трябва да го разглеждаме 
в по-голяма степен като „предшестващо състояние“. Последствията 
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от лошо планиране (или липса на такова) разрушават социалните 
системи и изолационните рефлексии стават явни. В момент на кри-
за част от политическата прослойка спира да защитава гражданите 
и да  изпълнява мисията си, обслужват се само тяснопартийни ин-
тереси и в тази ситуация трудно може да се говори изобщо за сво-
бода на словото, като външният контрол на медиите е повсеместен.

В ситуация като тази епидемия, властите разполагаха с нуле-
ва информация за случилото се, нарушени са елементарни принципи 
за управление на критични ситуации. Например, противоположен 
е подходът в Нова Зеландия, Тайван и отчасти Южна Австралия, 
които се смятат през м. април за най-безопасните зони в света по 
отношение на епидемията. Запазената им марка е стриктен контрол 
на границите и изолиране на пристигащи в специални места, след 
това тестване на цялото население в района и тогава коефициентът 
на смъртни изходи е изключително нисък. Информационен портал 
към Министерски съвет у нас, свързан с болестта,  беше представен 
на 10.04.2020 г. или с 2-3 месеца закъснение. Липсват важни елемен-
ти: секция за експерти по кризисни ситуации,  дискусионни фору-
ми, уики версия/специализирани сайтове, интегрирани в портала, 
показващи глобални сравнителни анализи, статистики, графики, 
визуализация на заплахите и развитие на ситуацията. Разбира се, 
стойностна информация липсва на портала с изключение на наи-
менованието му. Необходимо беше  да  се разработи интерактивна 
карта на титулната страница с основните заразени райони, директ-
на връзка към коментари, публикации по повод на епидемията от 
водещи международни медийни центрове и журналистически раз-
следвания за пропуските в управление на ситуацията от управлява-
щите. Реално порталът не  е информационен (само наименованието 
е такова), а осведомителен. Имаме прекалено много факти без ин-
терпретация и налични аналитични инструменти, които да водят 
до ефективни решения за ситуацията. Подобни извънредни ситуа-
ции ясно показват една тенденция, а именно, че липсата на компе-
тенции и предварителни знания за действия в критични ситуации 
водят до повече жертви и икономически загуби. От професионална 
гледна точка, така нареченият „щаб“ за управление на епидемията 
би трябвало да се преструктурира в ситуационен център и тогава 
звученето ще бъде по-адекватно на ситуацията.

Методите и навременната реакция са от изключителна важ-
ност по време на епидемии. Действията на институциите в първи-
те дни на кризата с вируса са неадекватни (такава беше практиката 
не само у нас, но и в другите европейски страни, като закъснение-
то е повече от месец). Решенията, взети при липса на информация, 
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водят до трагични резултати. Голямо влияние оказват и високите 
равнища на некомпетентност сред администрацията, която не беше 
подготвена за реакция в подобни ситуации и всичко се възприема-
ше като шоу. Извънредната ситуация е силно рискова и комплекс-
на, като засяга различни сфери – икономика, бизнес, социална об-
ласт, транспорт,  движението на хора. Повечето неща са свързани 
с логистика, което предполага процесите да се управляват от хора, 
които са се обучавали за такъв тип мениджмънт. Това не е по силите 
на лекари или медицински служители,  на които им липсва доста-
тъчно подготовка и тренинг за справяне с подобни проблеми.

Изолационната истерия е резултат на
изолационна рефлексия
Бен-Исраел2, ръководител на космическата агенция в Изра-

ел, отбелязва, че затваряното на пазара и държавата води в крайна 
сметка до масова истерия. Обикновената социална дистанция е дос-
татъчна за ограничаване разпространението на вируса. Страни като 
Сингапур, Тайван и Швеция не налагат радикални мерки за затва-
ряне на икономиката и резултатите им не са по-лоши от тези в други 
държави. В едно интервю за «Файненшъл Таймс“ през м. март, 2020 
г. известният израелски учен хуманитарист проф. Ювал Харари3 по-
сочва, че бурята, предизвикана от вируса ще отмине,  но изборите, 
които ще направим, могат да променят нашия живот в близките ня-
колко години. Човечеството се сблъсква с глобална криза.  Може би 
това е най-голямата криза за нашето поколение.  Решенията, които 
хората и правителствата ще вземат в следващите няколко седмици 
(от м. март 2020 г.) вероятно ще променят света в идващите години. 
Тази промяна ще засегне не само системата на здравеопазване, но 
и икономиката,  политиката и културата. В момент на криза тряб-
ва да се действа бързо и решително. Необходимо е решенията  при 
извънредни ситуации да се вземат в рамките на часове. По време на 
криза ние се сблъскваме с два важни избора на поведение. Първият 
е изборът между два подхода: тоталитарен тип наблюдение на насе-
лението или овластяване на гражданите, с повече  възможности за 
влияние. (Вторият подход е за предпочитане). Другият важен избор 
е между национална изолация и глобална солидарност (последния 
модел е по-действен). Централизираният мониторинг и отправяне 
на заплахи към хората не са единственият път, за да накараме по-
следните да спазват определени полезни за здравето правила. Ко-
гато на хората им се предлагат научни факти, вярват в своята ад-
министрация, тогава те са в по-голяма степен склонни да правят 
нещата по най-добрия начин, без необходимостта от „Големият 
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брат“. Добре информираното население и мотивацията са по-важни 
и по-ефективни, отколкото да се контролират хората чрез полицей-
ски мерки, да се пренебрегва мнението им при вземане на  решени-
ята. Но в последните години безотговорните политици блокираха 
това доверие. Нещо повече, тези политици в момента се опитват да  
легитимират своя стремеж към авторитаризъм като твърдят, че на 
хората не може да им се вярва, че ще постъпват по правилния на-
чин. Вместо да изграждаме режим на повсеместно наблюдение, не е 
много късно да се  спечели доверието на гражданите към науката и 
медиите. Последното твърдение е от изключителна важност за стра-
ната ни, когато медиите са станали  част от политическите партии 
(особено националните телевизии).

За справяне с подобни ситуации, продължава проф. Хара-
ри4, ние се нуждаем от глобален план. Епидемията и като резултат 
последвалата я икономическа криза, са глобални проблеми. Те мо-
гат да бъдат решени ефективно само с помощта на глобално парт-
ньорство. Такъв тип сътрудничество е необходимо и  в икономи-
ката. При глобалните пазари и вериги за снабдяване със суровини, 
ако всяко правителство защитава само  собствените си интереси, ще 
доведе до хаос и задълбочаване на кризата. 

Фактори, водещи до усложняване на ситуацията и реакци-
ите с цел превенция и защита живота на хората

 y глобализация;
 y отворен тип икономики, базирани на широк обмен на услу-

ги и стоки;
 y урбанизация – концентрация на населението в определени 

градски мегаполиси;
 y интегрирани икономики и услуги – интензивни  икономиче-

ски, бизнес, туристически, образователни, социални връзки 
в рамките на Европа и Северна Америка;

 y липса на екипи за дефиниране на реакции при глобални про-
блеми на всички равнища в администрацията (регионална, 
национална, международна);

 y критични, ниски нива за обмен на информация между от-
делни страни от различни култури, континенти и цивили-
зации/политика на ембарго, затвореност, надценяване въз-
можностите на отделни общности и страни;

 y голям процент на застаряващо население в развитите в ико-
номическо отношение държави;

 y ключови политически лидери не са преминали тренинг, обу-
чение за реакции при извънредни ситуации и глобални про-
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блеми, с цел унифициране на реакции и поведение;
 y слаба подготовка на екипите за управление на извънред-

ни ситуации; подценяване ролята на гражданска защита за 
сметка на медицински ръководен персонал, непритежаващ 
умения и знания да се справя с комплексни ситуации;

 y интензивен авиотрафик – разпространение на вируса по 
света в рамките на часове;

Отмъщението на реалността
В своите наблюдения  Братън5 предполага, че настъпва мо-

мент, когато популизмът трябва да претърпи срив, но ще се случи 
ли това на практика, е основният въпрос. Популизмът презира екс-
пертите и експертизата, но в сегашния момент на епидемия, хора-
та се нуждаят от компетенции. В случая добре обосновано, досто-
верно, налично, приспособимо, отговорно технократско виждане и 
ефективност, изглежда прекалено идеалистично за политическата 
представа за реалността. В последните години, в резултат на само-
надеяност, от страна на политически лидери, експертите бяха из-
тласкани в периферни ниши, но при критични ситуации от типа 
на пандемии, ако не бъде възстановена тяхната роля, резултатите 
и последствията  ще бъдат трагични за хората. Необходим е праг-
матичен подход към ситуациите, базиран на експертна преценка, за 
сметка на политическа реакция.

Човешката нагласа да изкривява фактите и да фаворизи-
ра разказите остава невероятна. Глобалното заразяване с вируса и 
различните отговори варират в зависимост от типа общество, иде-
ология и традиции и често пъти са неефективни, заблуждаващи, 
самоубийствени. Това предполага по-скоро нов наратив и описа-
ние на ситуацията, или ново изкуство, отколкото само възприемане 
на бързото проникване, атака на индиферентната реалност, която 
прави символичната съпротива безполезна. Детайлно обмислени-
те планове за координация на отговора на цялата планета стои на 
преден план. Плановете за реакция при глобални опасности трябва 
да вземат за основа „изкуствената“ реалност на нашето планетарно 
състояние и това да се използва като отправна точка за планиране. 
От тази позиция е почти невъзможно за всеки сериозен човек да не 
вижда паралела между неадекватните отговори на правителствата 
– към двата глобални проблема: кризата, предизвикана от корона 
вируса, и климатичните промени.

RNA кодът на вируса „хаква“ клетките на човека и старти-
ра ефекта на доминото под формата на последствия. Променя се не 
само движението на хората, но се въздейства и на планетарните ци-
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кли, свързани с енергия, материали, разходи и отпадъци. Най-ефек-
тивните модели за реакция при глобални епидемии са тези, които 
разчитат на емпирични и предсказващи модели за симулация на 
ситуацията и след това използването им като средство за действие. 
Всеки организъм е медиум за трансмисия на информация – от идеи-
те до вирусите – и може да се дефинира от гледна точка на това, кой 
и как е свързан или несвързан с общността (по-голяма заплаха при 
по-голяма свързаност).Усещането за извънредност/необичайност е 
осезаемо и истинско. Последствията от лошо планиране (или лип-
са на такова) разрушават социалните системи и изолационните ре-
флексии стават явни. Бдителността трябва да се ориентира не към 
изключенията като правилни, разпознати норми за поведение, а 
най-вече  срещу появата на подобни дисфункционални норми, след 
като настъпи периодът, за чисто крайбрежие.

Същност и структура на основните домейни
(когнитивен домейн)

Когнитивният домейн6 включва:
 ✓ знания и развитие на интелектуални умения(Бенжамин 

Блум,1956);
 ✓ разпознаване на специфични факти;
 ✓ овладяване на  процедурни правила; 
 ✓ разработване на концепции; 
 ✓ развития на способности и умения;
 ✓ семантични платформи за извличане на информация. 

Съществуват шест основни категории, свързани с когнитив-
ни процеси: знание; разбиране; приложение; анализ; синтез; оценка.

Нови характеристики7 на домейните, развити от учените  
след Блум (Андерсън, Кратхол, Маер, Пинтрич, Уитрок – 2000 г.) 
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включват: творчество/създаване; оценка; анализи; приложения; раз-
биране и запомняне. Например, разбирането е свързано с категори-
ите като значение, превод, интерполация, интерпретация, инструк-
ции, дефиниране на проблеми.  Препоръчвани в случая технологии 
и методики са: търсене на аналогии; участие в споделено обучение; 
разказване на истории; водене на бележки; изграждане на умения за 
търсене на надеждни инфоресурси в мрежата. Когнитивната рамка 
още включва: факти; концепции; процедури; мета-когнитивни про-
цеси – знания за когнитивното; принципи (преобразуване, ревизия, 
заключения). Когнитивният домейн е един от трите домейна за из-
мерване на прогреса при обучението, фокусира се върху усвояване 
на знание, запомняне и използване на знание. Най-високото равни-
ще в рамката на знанието е  метакогнитивност или знание за само-
то знание. Както твърди Умберто Еко8, когато сме изправени пред 
непознато явление (каквито са извънредните ситуации), реагираме 
чрез приближение: търсим онова съдържание, което вече присъст-
ва в нашата енциклопедия и което повече или по-малко изглежда, 
че отразява новия факт. Може да се каже, че често пъти липсват 
факти, а има само интерпретации и че тези, които ни изглеждат ка-
то факти, са ефекти от интерпретация.

Съвременните тенденции се изразяват не само в изграждане 
на способности за  устойчивост при кризи, но и масирано използва-
не на постиженията в когнитивните технологии. Предимствата на 
когнитивните технологии са добре описани в професионалната ли-
тература, като подобни модели са една стъпка напред в сравнение с 
конвенционалните системи за изкуствен интелект. Дейвид Кейни9, 
е генерален мениджър на проекта  IBM Watson, предполага, че AI 
може да бъде смарт дотолкова, доколкото хората ги научат на то-
ва. Когнитивните компютри използват комбинация от изкуствен 
интелект, невронни мрежи, машинно обучение, изпълнение на ко-
манди на естествен език, анализ на настроенията и чувствителност 
към контекста. Целта им е да решават ежедневни проблеми по на-
чин, подобен на човека. АйБиЕм разглеждат когнитивните компю-
три като напреднали системи,  които се обучават така, че да могат да 
взаимодействат с хората по един естествен път. Този тип компютри 
са по-различна концепция от тази, на която се базира развитието на 
изкуствения интелект.  За разлика от AI, който се грижи само за оп-
ределен, специфичен проблем, когнитивните системи се учат, като 
изследват образци на поведение и предлагат на хората релевантни 
действия, базирани на собственото им разбиране на ситуацията. В 
случая с изкуствен интелект – системата поема пълен контрол на 
процесите и предприема действия, за да завърши поставената задача 
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или да избегне едни или други сценарии, като използва предварител-
но въведени алгоритми. При когнитивните технологии се постъпва 
точно обратно. Те изпълняват ролята само на помощници и асис-
тенти на човека, вместо сами да изпълняват задачата. Осигуряват на 
хората повече възможности за един по-пълен и прецизен анализ на 
данните, без да се притесняват, например за погрешните решения, 
взети по време на процесите, свързани с машинно обучение.

Когнитивните компютърни системи10 имат за основна цел да 
подпомагат човека при вземане на решения, както и да подобрят 
прецизността и качеството му, да осигурят възможности хората да 
се докоснат до същността на важни, критични процеси. Когнитивна 
компютърна система съдържа три ключови елементи:

а) естествен език за обработка на заявките и анализ на про-
цесите;

б) алгоритми, интегрирани в машинно обучение;
в) изчислителни процеси в реално време.
Според института „Гартнър“11, когнитивните изчисления ще 

променят изцяло сферата на дигиталните технологии и ще доведат 
до поява на нов тип технологични решения в близките няколко го-
дини. Ползите от въвеждане на подобна технология са:

 ✓ по-точен анализ на данни; висока ефективност при избор, 
класификации и търсене на скрити връзки при анализ на 
информацията;

 ✓ анализи на възникващи тенденции в бизнеса и ефективно 
управление на процеси;

 ✓ ограничаване на риска  при промяна на обстоятелствата и 
средата;

 ✓ подобряване на интеракцията между хората: автоматизира-
не на процесите, осигуряване на релевантна, контекстуална 
и ценна информация;

 ✓ подобряване на човешкия опит, по-добро удовлетворение 
на консуматора при взаимодействие с бизнеса.

Проблеми:
1. Сигурност: възможността да се обработва огромно количе-

ство данни, да се анализират ситуации и процеси е предиз-
викателство за обезпечаване на  сигурност на данните и тях-
ното криптиране;

2. Възприемане и одобрение от бизнеса: изисква дългосрочно 
визия, нагласи  за  възприемане на новото;

3. Мениджмънт на промяната: хората по дефиниция се съпро-
тивляват на всяка нова промяна. Но самата технология ще 
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доведе до по-голяма синхронизация между хората в проце-
са на бизнес.
Вместо да се опитват да изградят ограничена форма на из-

куствен интелект –иновативните предприятия се опитват да из-
ползват предимствата на когнитивни технологии с цел автомати-
зиране на процесите по решаване на широк спектър от проблеми, 
които изискват някои елементи на познание. Основните аспекти на 
знанието са свързани с така наречените категории «P» – възприема-
не/осъзнаване/разбиране на заобикалящата ни среда, като входните 
сигнали за подобни системи идват от сензори. Моделът има отно-
шение към когнитивни технологии, които включват в случая както 
разпознаване на образи и обекти, така  и класификацията им (има 
се предвид лицево разпознаване), използване на естествен език, ге-
нериране на неструктурирани текстове, обработка на информация, 
сензори, имплантирани в роботизирани обекти, разчитане  на сиг-
нали, идващи по линията на IoT, и други форми на перцептуални 
изчисления. Нова област на изследване е фокусиране на внимание-
то върху способности за възприемане на средата, разработване на 
напреднали форми на невронни мрежи и в частност – развиване на  
дълбочинно обучение. Предсказването представлява въвеждане на 
модели, с помощта на които може да се определи какво предстои 
да се случи, и учене от различни типове взаимодействие. Прогно-
зиране – фокусира се върху използване на когнитивни технологии, 
базирани на машинно обучение, усилено учене, големи данни, ста-
тистически подходи за обработка на голям обем от информация, 
идентифициране на аномалии и предлагане на последващи стъпки 
за действия. Прогнозирането акцентира върху когнитивни техно-
логии с широк спектър, включващи аналитични модели анализ на 
големи данни и използване на методи за вземане на решения ти-
пични за човека. Когнитивни технологии, използвани в планира-
нето, се ориентират в посока на развитие на AI, с цел подобряване 
работата на машините по отношение на интуиция, формиране на 
чувствителност, емоции и други фактори,  които усъвършенстват 
задачите на планирането и вземането на решение.

Комуникации при рискови и извънредни ситуации
 y Типични рискове за съвременния човек:
 y Нарастване  гъстотата на населението, ненормално струпва-

не в големи градове и мегаполиси.
 y Увеличаване на населението в зони с високи степени на ри-

скове – курортни центрове (Тайланд), по поречието на го-
леми реки (Дунав), крайбрежието на океаните, планините.
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 y Засилване  ролята на технологичните рискове -  нови техно-
логии нови непознати рискове. 

 y Застаряване на населението – рискове и уязвимост към но-
ви зарази и епидемии, специални служби за оказване на по-
мощ на възрастните. Една трета от населението на Европа е 
над 65 години.

 y Поява на нови високорезистентни рискове на лечение и тре-
тиране. Човечеството се е сблъсквало с най-различни епиде-
мии от типа – холера, чума, инфлуенца, тиф, малария, едра 
шарка, с трагични резултати и милиони жертви.

Кризисните комуникации могат да бъдат дефинирани по два 
начина и затова понятието предизвиква объркване сред експертите. 
Днес терминът се използва за описание на организация, изпаднала в 
криза и необходимостта да общува в тази ситуация с ключови групи 
и публика. Обикновено кризата е събитие, което възниква неочак-
вано, организацията няма възможност да го контролира, причинява 
загуба на доверие към управлението и застрашава репутацията. Хо-
рата често пъти оценяват организацията, изпаднала в криза, по реак-
циите и  отговорът на кризата. Кризисните комуникации осигуряват 
първостепенна, фактическа информация за хората. Насочени са да 
информират гражданите как да се евакуират при опасности. Кризата 
още е ситуация, при която контролът е сведен до минимум, случва 
се без участие на организацията. Комуникациите при проблемна си-
туация приличат на кризисната комуникация, но тук организацията 
притежава знание за ситуацията и за възможността да избере време 
за разкриване на своите планове за преодоляване на проблема. Ри-
скови комуникации са в сферата на защита на околната среда и здра-
вето на хората. С помощта на рискови комуникации, комуникаторът 
се опитва да осигури хората с информация относно очакваните ри-
скове или магнитуда на риска с цел постигане на определен тип по-
ведение. В повечето случаи рисковите комуникации имат за цел да 
помогнат на личността да направи своя избор дали да предприеме, 
или да се въздържи от медицинско лечение. В други случаи този тип 
комуникации помагат на хората да актуализират знанието за нещо, 
което вече се случило, например да продължат ли да се излагат на 
въздействието на вредни, канцерогенни вещества,  които ги излагат 
на риск или застрашават здравето на човека. Рисковите комуникации 
могат да подготвят хората за възможно поведение и да им осигурят 
начини за  наблюдение на риска и неговото медицинско регулиране.

Комуникациите в извънредни ситуации са ориентирани към 
действие в бедствена обстановка, когато е необходимо да се  инфор-
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мират хората за риска и ползите за инвеститорите. Комуникаторът, 
в случая, не се възприема като участник в кризата или бедствието, 
по-скоро се възприема като посредник, който се опитва да разреши 
ситуацията. Комуникациите са насочени още към информиране на 
хората за  възможни решения при ограничено време и заплаха за 
здравето от страна на природата. Решенията се вземат често пъти 
при неточна и неясна информация. Този тип комуникация осигу-
рява мнение и знание на експерти,  което позволява  хората да пред-
приемат подходящи действия и да реагират адекватно за бързо въз-
становяване от бедствието.

Елементите на успешна комуникация са: точност на инфор-
мацията; висока скорост; откритост; надеждност и доверие. Основ-
ният проблем при формиралата се рискова ситуация  е липса на 
компетентно изградена глобална система за ранно предупреждение 
от поява на пандемия. Системата (Real Time Warning System) може 
да включва следните елементи: аналитични ресурси; автоматично 
извличане на информация от различни източници – явни и скри-
ти; професионални портали за идентифициране на глобални запла-
хи; алгоритми за измерване на ефектите и степента на заразяване; 
интерактивни карти за проследяване на пътя за разпространение 
на епидемията; потенциални опасни географски зони; методика за 
предупреждения на хората; мобилни приложения за проследяване 
скоростта на заплаха; предупреждения на гражданите в рамките на 
няколко часа; модели за защита и изолиране на заразата с комби-
нирани средства и експертна оценка на пораженията. Основни за-
дачи на организациите при критична ситуация са: служителите да 
бъдат предварително подготвени; търсене на партньори и експерт-
но мнение; постигане на консенсус относно реакциите на глобално 
равнище; подготовка на база данни, въвеждане на аналитични ин-
струменти за компетентно управление на информационния поток.

Пет подхода12 към бедствената ситуация, които могат да бло-
кират комуникацията:

1. Прекалено много съобщения от различни експерти и агенции. 
Проблемът се появява, когато множество организации, аген-
ции дават различни отговори относно заплахата. По време на 
криза хората искат най-доброто решение и какво да правят в 
момента. Тоест, нуждаят се от една обща версия, предложена 
от различни експерти,  какво трябва да се прави в момента.

2. Информацията за ситуацията се изпраща със закъснение. 
След епидемията Международната здравна организация в 
началото препоръчва маски за защита да носят само забо-
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лелите, после изискванията станаха за всички. Ако експерт-
ни агенции не осигурят информацията, от която се нуждаят 
хората, тогава те я получават от други източници,  под друга 
форма и тя може да се окаже фатална.

3. Патерналистки нагласи: „Не се безпокойте“.  Кажете им какво 
трябва да знаят гражданите, за да вземат собствено решение.

4. Да се внимава със слуховете, които възникват при липса на 
качествена информация за  опасността. Да се изгради систе-
ма за наблюдение на медиите и реакциите на обществото на  
публичната информация. Да не се разпространяват слухове 
с пресконференции (т.е. да не се организират пресконферен-
ции за всеки  появил се слух). Ако слухът е в Интернет, да се 
реагира само там.

5. Сблъсък и конфликт между различни агенции за случилото се. 
Хората се нуждаят от ясно дефинирани роли и отговорности.

Модели за комуникационен успех13

 y Ясен план за комуникация – този план е толкова важен, кол-
кото и всички останали планове.

 y Да се превърнем в първи източник на информация при криза 
– първото съобщение има  по-голяма тежест; опасно е обаче, 
ако първото съобщение не е точно и базирано на фактите.

 y Да се изрази емпатия към хората – усещане на техните чув-
ства. Аудиторията иска да узнае до каква степен админи-
страцията разбира страховете и потребностите ѝ.

 y Демонстриране на компетентност и експертиза. Изследва-
нията показват, че повечето хора са склонни да вярват на 
личности, които заемат определена професионална позиция.

 y Да останем честни и открити към обществото: Опасността 
настъпва, когато агенциите се опитват да защитават хората, 
с цел да избегнат по-големи проблеми, като скриват инфор-
мация от обществото. В епохата на информационно обще-
ство трудно се прикриват фактите или се ограничава потока 
от информация.

Условия, на които трябва да отговарят първите съобщения 
при кризи: изразяване на емпатия; потвърждения на фактите (кой, 
какво, къде, кога, защо, как), но не е необходимо да се отговаря на 
всички тези въпроси; честно споделяне, какво не знаем за ситуация-
та; каква да бъде реакцията – да се обясни на хората кога ще получат 
първия отговор; каква помощ да очакват гражданите; поемане на 
задължения (след час отново ще ви осигурим информация); да не се 
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обещават неща извън нашия контрол; къде хората могат да получат 
повече информация (осигуряване на отворени телефонни линии, 
специален  уебсайт за въпроси и отговори).

Комуникацията в първите часове след кризата включва 
следните елементи:

а/ представяне пред гражданите кратко, сбито и фокусирано 
съобщение за случилото се;

б/ да не се изпада в прекалено много подробности – осигу-
ряване само на релевантна  информация за кризата (да не обяснява 
какво представлява организацията, участниците и др.);

в/ действията да се изразяват с позитивни термини, а не нега-
тивни: Примери за негативна терминология: „Не  изпадайте в паника“.

г/ повторение на съобщението: точната информация е точ-
на, независимо колко пъти се повтаря/реклама/; повторението води 
до по-голямо доверие и устойчивост на отношенията;

д/ основните действия да се предават с не повече от три клю-
чови думи,  ако е възможно–да се използва римуване: „спри/из-
хвърли и заобиколи“. 

е/ използване на персонални местоимения „Ние обещава-
ме....“ „Ние разбираме потребностите от...“

Какво да се избягва при информиране на хората:
 y технически жаргон (COVID-19) и евфемизми – създават 

чувство за неопределеност и липса на честност;
 y снизходителни и осъдителни фрази: „Вие трябва да сте иди-

от, за да се опитате да избягате от епидемията“;
 y атака: атакувайте проблема, не хората или организациите;
 y обещания/гаранции – само това, което може да бъде осигу-

рено;
 y в началната фаза на кризата може да се дискутира магниту-

дът на проблема, в контекста на здравето и безопасността на 
хората и обществото;  

 y Хумор – понякога помага за ограничаване на стреса, но в по-
вечето случаи – не работи. За някои хора хуморът действа 
добре, а на други причинява – „инсулт“.

Бъдеще на когнитивните технологии
при критични ситуации
Експертът Макс Тегмарк14 споделя, че в изкуствения инте-

лект е интегрирана интелигентност, която не е чисто биологична. 
Ние все още не разбираме изцяло какво представлява биологич-
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ната интелигентност и опитите ни да изградим изкуствена такава 
е предизвикателство. На едно по-абстрактно равнище, AI  предста-
влява машинно поведение и аналогични функции, които имитират 
интелигентността и поведението на хората. От друга гледна точка, 
такъв тип технология се отнася към процеси, свързани с обучение 
и учене, решаване на проблеми, разбиране и взаимодействие с ре-
алната среда, както и провеждане на разговори и лингвистична 
комуникация. Крайната цел е изграждане на общ изкуствен инте-
лект, който да е в състояние да решава всеки проблем, да разбира 
ситуации и изпълнява процеси, характерни за човека. Съвремен-
ното разбиране за AI е твърде ограничено – подобни технологии 
се ориентират за решаване на специфични проблеми на бизнеса. 
През 2020 г. възникват нови тенденции за развитие на технологи-
ите, като например хиперавтоматизацията и автономните обекти, 
които  представляват предизвикателства за екипите по информа-
ционна сигурност и киберкризи. От тази гледна точка, значително 
ще нараства броят на атаките насочени към IoT, облачни компю-
търни системи, микроуслугите и високосвързаните мрежи в смарт 
среда. Това предполага, че лидерите в сферата на кризите и риско-
вете трябва да фокусират своето внимание в три ключови области: 
защита на системите,  с вградени  AI елементи; използване на  AI  за 
засилване възможностите за превенция; формиране на нагласи, че 
атакуващите ще използват в по-голяма степен  AI модели за пробив 
на инфосистемите. Освен изброените по-горе тенденции, се очаква 
да се развият и нови направления, свързани с дизайн на постдиги-
талната архитектура, построена на различна логика, при сравнение 
с традиционните компютърни системи. Това предполага създаване 
на нови езици за програмиране и алгоритмични стратегии. Фокусът 
вече е върху атоми, не върху битове. Квантовите и невроморфич-
ните изчисления ще ускорят тези тенденции, само че в по-различна 
посока. В момента сме свидетели на нова ера в иновациите, задвиж-
вана от нестандартни, компютърни архитектури, генетика, науки за 
материалите и изкуствен интелект. Това налага трансформиране на 
структурата на организациите като се ориентират в посока от вер-
тикални йерархии към хоризонтални мрежи. Подобни тенденции 
ще повлияят и на моделите за управление на комплексни кризи в 
посока по-ефективен анализ на тенденциите, заплахите, идентифи-
циране на пробивите в киберсистемите и бърза реакция за автома-
тизираното им отстраняване. 

Какво представляват когнитивните технологии?
Вместо да се опитват да изградят ограничена форма на из-
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куствен интелект – иновативните институции се опитват да из-
ползват предимствата на когнитивни технологии с цел автомати-
зиране на процесите по решаване на широк спектър от проблеми, 
които изискват някои елементи на познание. Основните аспекти 
на знанието са свързани с така наречените категории «P»(Percieve, 
Perception, Predict); Percieve (възприемане/осъзнаване) – разбира-
не на заобикалящата ни среда, като входните сигнали за подобни 
системи идват от сензори. Perception – има отношение към когни-
тивни технологии, които включват в случая както разпознаване 
на образи и обекти, така  и класификацията им (има се предвид  
лицево разпознаване), използване на естествен език, генериране 
на неструктурирани текстове, обработка на информация, сензо-
ри, имплантирани в роботизирани обекти, разчитане  на сигнали, 
идващи по линията на IoT, и  други форми на перцептуални из-
числения. Нова област на изследване е фокусиране на внимание-
то върху способности за възприемане на средата, разработване на 
напреднали форми на невронни мрежи и в частност развиване на  
дълбочинно обучение. Prediction – има отношение към предсказ-
ване на ситуацията и представлява въвеждане на модели, с помо-
щта на които може да се определи какво предстои да се случи, и 
учене от различни типове взаимодействие. Прогнозиране – фоку-
сира се върху използване на когнитивни технологии, базирани на 
машинно обучение, усилено учене, големи данни, статистически 
подходи за обработка на голям обем от информация, идентифи-
циране на аномалии  и предлагане на последващи стъпки за дейст-
вия. Прогнозирането акцентира върху когнитивни технологии с 
широк спектър, включващи  аналитични модели анализ на  големи 
данни и използване на методи за вземане на решения, типични за 
човека. Планове – целта е да се използва наученото за вземане на 
решение и  изготвяне на планове. От тази гледна точка, планира-
нето разчита на когнитивни технологии, фокусира се върху изра-
ботване на модели и методи за вземане на решения, имитиращи 
поведението на човека. В близкото  минало, подобни популярни  
системи са били експертните като в последните години активно 
намират приложение познавателни подходи, свързани най-вече с  
изграждане на когнитивни способности за сигурност и решения,  
имащи отношение към управление на комплексни  процеси. Ког-
нитивни технологии, използвани в планирането, се ориентират в 
посока на развитие на AI с цел подобряване работата на машините 
по отношение на интуиция, формиране на чувствителност, емо-
ции и други фактори, които усъвършенстват задачите на планира-
нето и вземането на решение.
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IBM − модел15 за подобряване на  когнитивните способности
Изследванията показват три основни тенденции:
а/ първото предизвикателство към  сигурността днес и в бъ-

деще е свързано с ограничаване на времето за отговор и решаване 
на проблемите при инциденти;

б/ 57% от лидерите смятат, че решенията в когнитивния до-
мейн значително ограничават усилията за въздействия на кибер 
криминалните групи;

в/ очаква се значително да се увеличат решенията в когни-
тивната област в близките 2-3 години.

Постдигитални технологии
Компанията Интел16 през 2020 г. декларира бъдещето на тех-

нологиите като ги определя   като хетерогенни компютърни изчисле-
ния, в случая се комбинират традиционни дигитални чипове с  неди-
гитална архитектура, от типа на квантови и невроморфични системи. 
В подобни системи скоростта на обработка на информацията е 1000 
пъти по-бърза и 10 000 пъти по-ефективна, отколкото са възмож-
ностите на традиционните чипове. IBM създава мрежа от развита 
квантова технология, като се обединяват усилията на изследовател-
ски лаборатории, „стартъпс“ и фирми, ускорено възприемащи ино-
вациите. Работата на постдигиталната архитектура е построена на 
различна логика за разлика от традиционните компютри. Това налага 
създаване на нови езици за програмиране и алгоритмични стратегии. 
Фокусът вече е върху атоми, не върху битове. Дигиталната техно-
логия предизвика революция в области като  генно инженерство и 
наука за материалите. Изкуственият интелект и облачните системи 
промениха индустрии като производство и техника. Квантовите и 
невроморфичните изчисления ще ускорят тези тенденции, само че в 
по-различна посока. В момента сме свидетели на нова ера в иноваци-
ите, задвижвана от нови компютърни архитектури, генетика, науки 
за материалите и изкуствен интелект. Това налага трансформиране 
на дизайна на организациите, като се ориентира в посока от верти-
кални йерархии към хоризонтални мрежи. През следващото десети-
летие новите компютърни архитектури ще се движат в посока син-
тетична биология и наука за материалите, които ще предефинират 
такива области като здравеопазване, енергия и производство.

Машинно обучение − нови разработки
ML е метод, с помощта на който алгоритмите  адаптират 

своята активност в зависимост от въведените в системата данни, 
вместо предварително  да бъдат програмирани да изпълняват оп-
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ределени задачи. Досега тренингът и обучението на програмата от-
немаше доста време. Изследователите, които се занимават с инова-
ции в тази посока,  през 2020 г. използват нови подходи и в частност 
разработват AutoML – като процесът по машинно обучение се ав-
томатизира прогресивно, като се залага в по-голяма степен на из-
ползване на компютърно време, отколкото да се ангажират  хора за 
обучение при голяма загуба на време. Учените от лабораторията17 
на „Гугъл“ публикуват статия в на сървъра arXiv, където описват 
същността на тази нова концепция. Програмата, която използват 
се нарича AutoML-Zero и може да генерира 100 уникални алгори-
тми,  след което се ориентират за решаване на прости задачи от ти-
па на разпознаване на образи. При сравняване на метода с подхо-
дите при ръчно трениране на машините  резултатите са  по-добри, 
като код, който не отговаря на зададените параметри  се отстра-
нява от системата. В бъдеще анализаторите се надяват да създадат 
по-съвършени и комплексни системи за  AI. Целта им е да демон-
стрират как автоматичните методи се използват за откриване на 
нови алгоритми като част от процеса на ML. Моделът се комби-
нира с базови математически операции като основни изграждащи 
блокове за подобряване на процеса на обучение.

Структуриране на информацията в семантично отноше-
ние има голям ефект при справяне с извънредни ситуации и упра-
вление на информационния и комуникационен поток.

Семантично18 търсене: 
Този тип търсене е свързано с откриване на връзки, типич-

ни за значението на определена дума. При откриване значението на 
символите процесът на търсене включва: разбиране на въведеното 
запитване, вместо да търси просто съвпадение; представяне на зна-
ние по начин, подходящ за вникване в същността на търсената дума.

Една от първите динамични компютърни системи за извли-
чане на информация и структурирането и  съгласно базови семан-
тични принципи, е наречена SIR19 (Semantic Information Retriever). 
Системата е разработена и добре описана през 1968 г. от Марвин 
Мински, един от създателите на системите за изкуствен  интелект. 
SIR системата използва специална структура на данните, нарече-
на модел.  SIR моделът е колекция от данни, към които може да се 
обърне програмата на системата под формата на „въпрос-отговор“. 
Това още е динамичен модел, в смисъл, че нова информация може 
да предизвика автоматично добавяне на данни и промени в струк-
турата им. В допълнение, това е и семантичен модел,  в смисъл, че 
данните са организирани в структури, които представят значението  
на изречения, базирани  на английски език.
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Друг популярен модел за семантично извличане на инфор-
мация е базиран на асоциации между думи. Това е коренно различен 
подход и подобна система се отличава с по-голяма интелигентност 
и може да имитира човешко поведение. В системата още е интегри-
рана математическа логика. SIR работи със словесни асоциации, 
представени под формата на първоначални описания,  като търси 
съответствия и взаимоотношения между отделните думи. SIR е кон-
струирана така, че да взаимодейства с хората,  които да могат да за-
дават въпроси и получават отговори на естествен език. Системата се 
развива в посока – формиране на релационен модел и извличане на 
информация със значение от отделни текстове. Целта е системата 
да съхранява и използва по рационален начин информацията, ка-
то осигури впоследствие интелигентно поведение. За да се изгради 
обща система за извличане на семантично свързана информация, се 
изискват и точно дефинирани  проблеми. За съжаление голяма чат 
от комплексните проблеми днес нямат ясна формулировка.

Съвременни тенденции и платформи 
Семантичното търсене надхвърля статичното значение на 

думата в речника, разбира намерението на търсещия в специфичен 
контекст. Търсещата машина открива контекстуалното значение на 
термините, както се появяват и в базата данни, с цел извличане на 
точни резултати. 

Позволява на търсещия да задава въпроси на естествен език 
като нещо различно от това, да се опитваме да адаптираме нашия 
език към този на компютъра. Семантичното търсене извлича ин-
формация от различни източници, като предлага обобщен отго-
вор. Google през 2012 г. въвежда опцията Knowledge Graph, съз-
дава онтология за представяне на семантични взаимодействия 
между свързани думи в графичен формат. С помощта на алгоритъм 
Hummingbird20, през 2013 г. Гугъл създава огромна база от знания, 
базирана на графи – съдържаща 570 милиона концепции и прило-
жения.  Когато се зададе ново търсене в системата, заявката се раз-
бива на ключови термини, като се използват алгоритми, свързани 
с Natural language processing (NLP)от типа на: 

 y POS tagging retrieval (извличане на значими връзки); 
 y named-entity recognition (разпознаване на единици-обекти); 
 y error correction (коригиране на грешки); 
 y conversion to word embedding (конверсии, вграждане на думи); 
 y search synonyms (търсене на синоними).
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След това тези теми се привързват към въведената вече в 
компютърните центрове онтология и се получава по-ясна картина 
на търсенето. Тоест, термините се свързват по-релевантно помежду 
си.  Добрите системи правят онтологията, зависима от езика. Преди 
2013 г, търсещи машини не разбираха контекстта, свързан със за-
явката, съвпадението беше само между специфични думи. На един 
по-късен етап  семантично търсене в Гугъл започва да прави разгра-
ничения между хора, места и вещи.  При заявка от търсещия се отчи-
тат различни фактори като:  история на търсене зададено от потре-
бителя;  място на потребителя;  глобална история на търсенето. От 
2013 г. с актуализиране на алгоритъма Google’s Hummingbird се по-
ставя началото на ерата на семантично търсене на данни в мрежата.  
Две години по-късно, през 2015 г., Google представя RankBrain-сис-
тема, базирана на машинно обучение, въвеждане на фактор за оп-
ределяне позиция на търсенето, както и смарт аналитично търсене, 
използващо елементи на AI (ranking factor and a smart query analysis 
AI).  RankBrain се опитва да разгадае намерението на търсещия, 
като ключовата разлика с Hummingbird са интегрираните компо-
ненти от машинно обучение, въведени в системата. Алгоритъмът 
Google RankBrain използва елементи на  изкуствен интелект, за да 
разчете огромното количество текстове, като ги трансформира в 
математически единици, които вече компютърът може да разбира. 
Тоест, ако машината срещне дадена дума или фраза, зададени при 
търсене, автоматично открива други подобни думи със сходно зна-
чение в мрежата и показва семантична връзка между тях.

Изводи 
Предизвикателствата пред съвременните  кризисни и ри-

скови мениджъри са формиране на способности за изграждане на 
гъвкави, интелигентни инфраструктури, ориентирани към новите 
когнитивни технологии и невроморфични системи, с цел реакция и 
бърз отговор към кризите, възникващи в глобалното пространство 
и информационния домейн. Съвременните семантични платфор-
ми са ориентирани към решаване на проблеми или като използват 
модели за дефиниране същността на извлечената информация, или 
могат да бъдат взети решения, ориентирани към превенция. Вре-
мето за реакция при кризи и извънредни ситуации се изчислява в 
минути, а например при глобални вирусни епидемии, в рамките на 
часове. В критични ситуации при липса на знание и компетенции и 
ако лидерите не предприемат действия в посочените времеви рам-
ки, всички по-нататъшни решения ще се окажат неадекватни.
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СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА 
КОРОНАВИРУС ПАНДЕМИЯТА В БЪЛГАРИЯ

проф. Толя Стоицова, д.н.

Резюме: В студията се прави опит да се очертае както същността 
на пандемията от COVID-19, така и случилите се и очакваните соци-
алнопсихологични следствия от нея. Специално внимание се отделя 
на случилото се у нас в контекста на държавите от Европейския съюз 
и света. Дават се примери за ситуацията от други държави в Европа. 
В анализа се включват и поставените с острота решения и изисква-
нията на ЕС, както и на Световната здравна организация. Цитирани 
са данни от български психологически изследвания, както и заклю-
чения за ситуацията от практически психолози. Подчертава се и оп-
тимизма за справяне със ситуацията.

Ключови думи: пандемия, Covid-19, социалнопсихологически 
последствия, здравни съвети, социално-икономически мерки

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF 
CORONA VIRUS PANDEMIA IN BULGARIA
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Abstract: There is an attempt the article to describe the essence of 
COVID-19 Pandemic, as well as already happened and expected social and 
psychological sequences of the infection. Special attention is paid to the situ-
ation at home in the context of European Union countries and in the world. 
Examples are given from the situation in different European countries. 
Analysis contains the sharp decisions and requirements of the EU, as well as 
of the World Health Organization. Data from Bulgarian psychological re-
search are cited, as well as conclusions about the situation by practical psy-
chologists. The optimism for dealing with the situation is also emphasized.
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По време на пандемията с COVID-19, която и до днес про-
дължава, би било претенциозно да се прави анализ на всички – не-
малко на брой, социалнопсихологични аспекти и следствия.  Някои 
от основните от тях обаче, и сега са видими. Аз ще се спра на тях, без 
да претендирам за изчерпателност.

Епидемии и пандемии, макар не винаги да са се използвали 
тези термини, не са нещо ново за човечеството. Коронавирусната 
пандемия обаче надминава по обхват и най-вече по тежки после-
дици всички досегашни. Специалисти от съвършено различни об-
ласти – лекари, изследователи от областта на социологията, пси-
хологията, политологията, икономиката, ПР специалисти и много 
други, продължават да изучават както характера на вирусната ин-
фекция и възможността тя да бъде овладяна, така и последиците от 
нея във всички сфери на обществен и личен живот. 

Ще се опитам наистина накратко да анализирам социал-
нопсихологичните следствия от продължаващата пандемия. Преди 
това нека напомня някои факти.

Коронавирусната болест – 2019 (на английски език COVID-19, 
съкратено от Corona Virus Disease-2019) е инфекциозна болест, която 
се причинява от тежкия остър респираторен синдром коронавирус 2 
SARS-CoV-2. На 11 март 2020 г. Световната здравна организация, след 
колебание, обяви пандемия от коронавирус1. Вирусът се разпростра-
нява предимно между хората по време на близък контакт, често чрез 
малки капчици, отделени при кашляне, кихане или говорене2. Виру-
сът е най-заразен през първите три дни след проявата на симптоми. 
Той може да оцелее и върху повърхности до 72 часа.

Пандемията по света бързо се разрасна. До 2.10.2020 зара-
зените надхвърлят 34 500 000 млн., а починалите са над 1 милион. 
Добрата новина, ако така може да се каже е, че има и голям брой 
излекувани – близо 26 млн.3.

Европейският съюз реагира, макар според някои анализа-
тори, по-бавно, отколкото се очакваше, и не толкова солидарно, 
както се апелираше от ръководните му органи. В крайна сметка по-
вече грижи ЕС положи за справяне с икономическите последици от 
кризата с COVID-194. „На 21 юли лидерите от ЕС договориха фонд 
за възстановяване в размер на 750 милиарда евро, наречен Next 
Generation EU, в подкрепа на ЕС за справяне с кризата, предизви-
кана от пандемията. Заедно с пакета за възстановяване лидерите 
от ЕС постигнаха съгласие и по дългосрочен бюджет на ЕС за пе-
риода 2021 – 2027 г.  в размер на  1  074,3 милиарда евро. Заедно 
с вече наличните средства в размер на 540 милиарда евро за три-
те предпазни механизъма (за работниците, за предприятията и за 
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държавите членки) общият пакет на ЕС за възстановяване възлиза 
на 2 364,3 милиарда евро“5.

Какво се случи в България? На 13 март 2020 българският пар-
ламент с единодушно решение обяви едномесечно извънредно по-
ложение6. Мерките бяха строги – спазване на социална дистанция и 
на открито, използване на маски и дезинфектанти, преминаване от 
присъствено към онлайн обучение за ученици и студенти, затваря-
не на хранителни и увеселителни заведения, организиране на КПП 
в много градове и т.н. Националният оперативен щаб (НОЩ) про-
веждаше брифинги всеки ден, а в някои случаи и по два пъти на ден, 
включително и през нощта. Контролът по спазване на мерките доведе 
до парични санкции, както на институции, така и на отделни гражда-
ни. Медиите буквално „бълваха“ всякаква информация, проверена и 
непроверена. Сред гражданите се появи и страхът.

По международни статистики, НОЩ оформи рискови групи: 
хората с хронични заболявания, най вече тези с респираторни бо-
лести, с тумори и диабет и възрастните хора над 60-65 г. За послед-
ните се организираха и т.нар. „прозорци“ за пазаруване – сутрин 
в по-ранните часове. Много магазини даже промениха работното 
си време, за да не се смесват възрастовите потоци. Целта беше ясна 
– младите по-рядко и по-леко преболедуват вируса, но затова пък 
могат да бъдат вирусоносители. Докато не започнаха да се заразяват 
бебета, деца и млади хора. На обществото стана ясно, че никой не е 
застрахован от Коронавирусната инфекция. 

Най-същественото според мен беше, че започнаха сериозни 
научни изследвания, а не просто набиране на статистика – както в 
международен, така и в национален план. Едно от българските из-
следвания е това на БАН, Институт за изследване на населението и 
човека (ИИНЧ), Департамент по психология, проведено на два ета-
па, с подкрепата и на Международната социологическа асоциация в 
Швеция, Германия, Португалия, Италия и Китай. Интересни са ре-
зултатите от втория етап, публикувани на 4 май 2020 под заглавие 
„Психолози от БАН: Намаляват нивата на тревожност в условия-
та на коронавирус“7. Изследването е направено между 25 април и 2 
май 2020. В случайната извадка попадат 868 изследвани лица. Изсле-
дователите поставят и допълнителен акцент на интерес при втората 
вълна за социалните промени и влиянието на социалната изолация. 
Резултатите показват слабо намаляване на възприетия риск от за-
раза, както и намаляване на нивата на тревожност, в сравнение с ре-
зултатите от предишното изследване, направено през март. 

Най-негативните състояния се откриват отново при  ак-
тивните жени, работещи на пълно работно време от вкъщи, 
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при  хора в платен отпуск  заради извънредната ситуация и при 
по-възрастните хора в градовете. За мнозинството от хората липс-
ва директното общуване.

Като че ли, малко неочаквано, се оказва, че жените от Со-
фия във възрастта между 31 и 45 г. са най-силно стресирани8. Ин-
тересен е и друг извод: „Въпреки че в Русе все още няма официално 
регистриран случай на коронавирус, непредсказуемата ситуация с 
епидемията предизвиква стрес и несигурност сред повечето хора“9. 
Според проучването 18% от българите смятат, че има голяма веро-
ятност да се заразят с вируса. Степента на тревожност по скалата 
от 1 до 10 е малко над средата – 5,39. Над 60% от участниците в из-
следването смятат, че за тях е по-голяма заплахата от последващата 
икономическа криза. Въпреки че стресът при жените е по-голям, 
при тях и оптимизмът е на по-високо ниво. 

Илюстрацията е от статията „Кризата с корона вируса: 7 послед-
ствия за психиката“ (Виж източник 15)

В заключение на проучването, проф. Антоанета Христова, 
ръководител на Департамент „Психология“ в ИИНЧ, БАН казва: 
„Съветът ми е колкото се може да има позитивни новини. С това се 
дава сила и вяра, че жертвите, които се дават, свързани с финанси 
и икономика, личните жертви, несигурността, която преживяваш, е 
имало смисъл“10.

На 17 юни в. Монитор публикува изследване в Хърватия, в 
което се налага изводът, че всеки пети хърватин е с психологични 
проблеми заради пандемията11. Резултатите са от онлайн проучва-
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не, проведено от отдела по психология към Философския факултет 
в Загреб върху извадка от 3 500 възрастни. Гордана Кутеровац от 
Философски факултет в Загреб посочва, че „стресът и тревожност-
та са засегнали еднакво всички възрастови групи. По-депресивни 
се оказали несемейните, по-възрастните, гражданите със семейства 
с нарушени взаимоотношения и гражданите с ментални проблеми. 
Най-тревожни по време на карантината били родителите на малки 
деца, които работили от вкъщи и същевременно се грижели за деца-
та. Лекарите, които са били на първа линия в битката против коро-
навируса, също така се очаква да имат психологически проблеми“12.

В критична ситуация, независимо от нейния интензитет, об-
хват и продължителност, ролята на медиите изключително много се 
засилва. Ето защо въпросът за достоверността на подаваната инфор-
мация е от първостепенно значение. В случая с пандемията, фалши-
вите новини не просто объркват хората, но могат да бъдат и опасни. 
Ако не са поднесени еднозначно – ефектът е същият. Популярно ста-
на едно изказване на американския президент, вследствие на което 
хора пиха или си инжектираха дезинфектанти, за да се предпазят от 
коронавируса, вследствие на което се натровиха, някои до смърт13. 

Медиите направиха достояние и на информация за нараства-
не на домашното насилие. У нас то придоби по-големи мащаби по 
време на пандемията. От началото на извънредното положение се 
отчита ръст на сигналите за физическо и психическо посегателство 
вкъщи14. Най-уязвими се оказват жени и деца, които и преди това са 
били обект на насилие. Финансовата стабилност за тях е от реши-
телно значение. Затова и асоциации организираха дарителски кам-
пании за събирането на средства поне за няколко месеца за хора, 
пострадали от насилие.

Какви са последиците за психиката на хората? Научният 
журнал The Lancet наскоро публикува седем психологични послед-
ствия от кризата с коронавируса, за които е добре хората да знаят15:

1. Принудителното стоене в къщи повече от 10 дни предизвик-
ва стрес. Проучване на изследователи от Кингс Колидж в 
Лондон показва, че след 10-дневна изолация нашето психич-
но здраве започва да се влошава.

2. Страхът от зараза с COVID-19 става ирационален. Когато 
продължителността на епидемията или пандемията е голя-
ма, без значение, че разполагаме с надеждна информация за 
предпазването от заразяване, постепенно ние развиваме все 
по-неоснователни страхове.

3. Скука и безсилие. В ситуация на минимизиране на директ-
ните социални контакти (лице-в-лице), „нормално“ е скука-
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та да ни завладее. Колкото повече дни минават в уединение, 
толкова повече ни завладява и безсилието.

4. Липса на стоки от първа необходимост и забързано пазару-
ване. Класическата пирамида на Маслоу за потребностите го 
доказва перфектно: Човешкото същество се нуждае от запа-
си от храна и стоки от първа необходимост, за да се справи 
със ситуацията на несигурност. Нека си спомним в световен 
и национален мащаб презапасяването с тоалетна хартия, със 
сапуни и с консерви, например.

5. Недоверие: „Те не ни дават цялата информация“. Това психо-
логично следствие се свързва с недоверие към доказани из-
точници на информация като здравни власти, учени и други 
експерти. Това следствие е доказано и през 2003 г.  по време на 
кризата от SARS, когато властите дават противоречива инфор-
мация. Иначе отсъствието на добра координация е обичайно 
при сблъсък с непознато събитие. Най-лошото е, че на тази ос-
нова се подхранва възникването на конспиративни теории16.

6. Хората с психологични заболявания могат да се влошат. Та-
кива заболявания например са: депресии, фобии, обща тре-
вожност и обсесивно-компулсивните разстройства. Особено 
важно за тези хора е да не са сами и да се чувстват защитени.

7. Негативното мислене. То си остава най-големият враг. Из-
важда най-лошото от нас и ни кара да бъдем агресивни сре-
щу близките си, вместо да запазваме добрите си взаимоотно-
шения и заедно да се справяме с нелеката ситуация. 
Да се върна към страха от заразяване с KOVID-19, безспорно 

най-силното и ярко следствие от пандемията. Един възможен вари-
ант са плановете за обозримото бъдеще. Доц. Д-р Маргарита Бакра-
чева, практически психолог, смята, че сред българите се наблюдава 
една позитивна картина към преодоляване на тези притеснения. На 
15.06.2020, тя споделя17:„Засега имаме една доста позитивна картина, 
тъй като не само топлото време и отхлабването на мерките, има още 
позитивно, което всеки малко или повече е намерил. Има и групата 
хора, които по-трудно ще се адаптират, тези, при които, освен финан-
совият фактор, се е получило натрупване и с домашните проблеми, 
които се наслагват, когато хората прекарват време на едно място. Въ-
просът, който стои в главата малко или много на всеки е дали ще има 
втора вълна, какво ще се случи, дали наистина нещата приключиха и 
това е една мисъл, която е свързана с обърканите планове.“

Според психолози положителното в удължаването на епиде-
миологичната обстановка е, че хората вече са придобили опит и са 
преодолели първоначалния стрес от неизвестното.
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Не е за пренебрегване и фактът, че не малко хора се обръ-
щат към специалисти-психолози в търсене на помощ за справяне 
със ситуацията. Организирани бяха и т.нар. „горещи телефонни ли-
нии“, включително и институционални. Една от първите обяви на-
чалникът на Националния оперативен щаб – ген. д-р Мутафчийски. 
Тя бе организирана от ВМА и от 28 април  2020 започнаха безплатни 
консултации със специалистите от Клиника „Психиатрия и военна 
психология“ на Военномедицинска академия18. В съобщението се 
казва, че хора, които изпитват прекомерен страх, тревога или без-
съние, свързани с пандемията от COVID-19, могат да се срещнат и 
да разговарят със специалистите от ВМА. Според мен, от една стра-
на, е добре да се организират институционални психологически 
консултации. От друга страна обаче, не бих казала, че мястото им е 
в болнични заведения. По-добре би било психологическите кабине-
ти, организирани във връзка с пандемията, да бъдат извън болни-
ците, за хората, които се нуждаят от тях и те да не правят асоциация 
с това, че страхът и опасенията са болестно състояние.

Друг ефект от пандемията, особено в началото, когато беше 
обявено и извънредно положение, е фактът на запасяване и преза-
пасяване със стоки от първа необходимост: от тоалетна хартия до 
всякакъв вид консерви, сапуни и дезинфектанти. В този случай, не 
само у нас, но и по света можем да говорим за т. нар. „психологическо 
заразяване“. Например, виждаме, че съседът ни е напълнил багажни-
ка си с тоалетна хартия, сокове, бутилирана вода и сокове, консерви и 
други, и решаваме, че и ние трябва да го направим, щом другите вече 
са го направили. Подобни явления могат да се квалифицират като 
трагикомични, но са напълно обясними. Това социално психологич-
но следствие  неслучайно беше изнесено в някои медии като „Психо-
логия на страха: Какво ни кара да се презапасяваме?“19

Илюстрацията е от статията „Психология на страха“
(Виж източник 19)

https://www.dw.com/bg/%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5/a-52770903
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Други примери са, че в Германия в някои от магазините 
рафтовете с трайни продукти се опразват20: „Във Великобритания 
се запасяват като за апокалипсис“21; „САЩ: милиардери се готвят 
за края на света“ като се запасяват с „генератори, муниции, бун-
кери, та дори с цели самотни острови“22. Разбира се, много бързо 
настъпи успокоение сред гражданите у нас и в другите държави, 
след като се убедиха, че стоките от първа необходимост няма да 
изчезнат. И още нещо –  че ще трябва да свикнем да живеем в ситу-
ация на пандемия, защото се оказва, че тя ще е по-продължителна 
от първоначалните очаквания.  

Иска ми се да представя и стратегията на ЕС за борба срещу 
коронавируса, защото тя засяга и нашата страна. Още на 2 април 
2020, на официалната страница на Европейския парламент се пуб-
ликува материал, озаглавен „Десет неща, които ЕС прави за борба с 
коронавируса23“. Кои са те?

1. Забавяне на разпространението на вируса. За достигане на 
тази цел, ЕС затваря външните си граници за пътувания, 
които не са наложителни. Оставят се „зелени транспортни 
коридори“ за доставка на храни и медикаменти.

2. Осигуряване на медицинско оборудване. Това означава бърз 
достъп до медицински изделия по програма RescEU, отпус-
кане на над 3 млрд. евро за тестове, възможност за съвмест-
ни поръчки за оборудване и лекарства чрез проведен меж-
дународен търг.

3. Подпомагане на научните изследвания. Европейската про-
грама „Хоризонт 2020“ финансира 18 научни проекта и 151 
екипа в Европа за разработване на ваксина, подобряване на 
диагностицирането, управление на лечението и клиниките с 
болни от COVID-19. 

4. Европейска солидарност. Може би това беше едно от най-сла-
бите места в развитието на пандемията в Европа. Изненадани 
от разпространението на болестта и притеснени за собстве-
ните си граждани, държавите членки позабравиха за европей-
ската солидарност. След кратко време обаче „Европейският 
парламент подкрепи правила, които дават възможността на 
страните членки да отправят искания за финансова помощ от 
Фонда за солидарност на ЕС при здравни кризи“24.

5. Подкрепа за икономиката. Пакет от 540 млрд. евро беше 
създаден за подкрепа на работещите в различни организа-
ции в държавите членки. 

6. Ускоряване на икономическото възстановяване. С грижа за 
преодоляване на социално-икономическите последици от кри-
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зата, Комисията обсъди предложения за пакет от мерки, който 
да се включи към дългосрочния бюджет на ЕС за 2021 – 2027 г. 

7. Защита на работните места. Европейската комисия пред-
ложи общоевропейска схема за смекчаване на риска от без-
работица, особено в извънредно положение, избягване на 
масови уволнения от предприятия, засегнати от кризата.

8. Връщане на хора в ЕС. В непредвидената криза десетки хиля-
ди европейски граждани се оказаха блокирани извън собст-
вените си страни, без възможност за обратен транспорт. Та-
кива случаи имахме и у нас. Благодарение на Механизма за 
гражданска защита, европейците имаха възможността да се 
завърнат в ЕС. 

9. Помощ за развиващите се страни. 20 млрд. евро бяха заде-
лени за помощ на партньорски страни извън ЕС като коор-
динирана глобална реакция за борба с COVID-19. 

10. Гарантиране на надеждността на информацията. Извест-
но е, че по време на криза се засилва ролята на медиите. За 
съжаление се появяват и фалшиви новини, както и дезин-
формация. Затова депутатите от Европейския парламент 
призоваха държавите членки да предприемат мерки по оси-
гуряване до надеждна информация от общ информационен 
източник. В България това е Единният информационен ка-
нал за COVID-1925 и в световен план – worldometer26. ЕП на-
стоя и за борба срещу използването на езика на омразата, 
включително и в социалните медии. 

И Световната здравна организация (СЗО) излезе с голям 
брой съвети – 32, относно психичното здраве и просоциалната 
подкрепа по време на епидемията от COVID-1927, публикувани у 
нас на официалната страница на Unicef, България на 18 март 2020. 
Съветите са детайлни и разпределени в 6 рубрики: Цялото населе-
ние; Здравни работници;  Ръководители на екипи или управители 
на здравни заведения; Хората, които полагат грижи за деца; Хора 
в по-напреднала възраст, доставчици на здравни грижи и хора със 
съпътстващи здравословни проблеми и Хората в изолация. 

В заключение и при невъзможността да бъдат анализирани 
всички многобройни съвети, аз ще се спра само на някои от тях, 
които мисля за най-важни за повечето хора. 

По отношение на цялото население, съветът е да не се свързва 
болестта с етнически и национален признак, тъй като много хора ще 
бъдат засегнати от нея. В момента28, в целия свят те са над 36 млн. 
и починалите са над 1 млн. Добрата новина е относително големият 
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брой излекувани – повече от 27 млн. Препоръката е и да не се из-
ползват термини като „случаи на COVID-19“, „жертви“, „семейства 
с COVID-19“ или „заболели“. Всъщност това са „хора, страдащи от 
COVID-19“, които се лекуват29. Според СЗО можем да защитим себе 
си и близките си като избягваме новини, които ни тревожат. Вместо 
това е по-добре да подкрепяме хората около нас и да отдадем уваже-
ние към медиците, които се грижат за болните. 

Важно е да отбележа и някои от съветите към хората, които 
се грижат за деца. Подходящо е родителите или прародителите да 
помогнат на децата да намерят положителни начини за изразяване 
на емоциите си, особено на такива като страх и тъга. Необходимо е 
също така да се запази познатия за децата дневен режим или да се 
създаде нов, ако се налага децата да останат у дома. За по-големите 
деца е важно да не прекъсват обучението си. За малките са подходя-
щи креативни игри. Добре е родителите да не забравят, че по време 
на криза и стрес, децата търсят по тясна привързаност и повишават 
изискванията си към родителите.

 На другия край на възрастовия континуум са хората в по-на-
преднала възраст и тези, със съпътстващи здравословни проблеми. 
Възрастните хора, особено ако живеят сами, са по-стресогенни и 
могат да проявят по-голяма тревожност, вълнение от пандемията 
и дори – гняв. Те се нуждаят от емоционална подкрепа, както и от 
практическа помощ – да им се напазаруват хранителни продукти, 
да се осигурят с нужните им медикаменти. Същото се отнася и за 
хората с хронични проблеми. Не е за пренебрегване и подготвяне-
то на личен пакет за безопасност. Той включва лична информация, 
контакти за хора, с които медицинските власти могат да се свържат 
при необходимост, както и редовните лекарства, дълготрайна пред-
почитана храна, бутилка вода и малко дрехи.

 В заключение, нека да кажа отново, че нямам претенция за из-
черпателен анализ при това на всички социални последици. Студията 
е един опит да се подчертаят някои от тях, които  според мен са по-ва-
жни.  А иначе, нека останем оптимисти – ще дойде краят на пандеми-
ята и пак ще се усмихнем и ще се върнем към обичайните си дейности.
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КАК ВИЖДАМ СВЕТА ПРЕЗ ОЧИТЕ                
НА УОЛТЪР ЛИПМАН

проф. д-р Десислава Бошнакова

Резюме: Книгата „Общественото мнение“ на Уолтър Липман из-
лиза през 1922 г. Той е сред първите, които си дават сметка, че това 
мнение може да се формира и насочва, стига да владеем инструмен-
тите. Човекът 1.0, какъвто е бил досега, трябва да формира своето 
мнение в среда, в която технологиите са достигнали етапа 3.0. Как 
изглежда днешната медийна среда през погледа на Уолтър Липман и 
можем ли всъщност да живеем при липса на управление или иначе 
казано без съгласие по основни неща, като например какво е вярна и 
какво невярна информация. И ако благодарение на социалните мре-
жи все повече хора мислят еднакво, наистина ли ще се окаже, че ни-
кой не мисли достатъчно?

Ключови думи: Уолтър Липман, обществено мнение, социални 
мрежи, сцена на действието, формиране на съгласие, манипулация.

HOW I SAW THE WORLD TODAY       
THROUGH THE EYES OF WALTER LIPMAN

Prof. Dessislava Boshnakova, PhD.

e-mail: dboshnakova@nbu.bg

Abstract: Walter Lipman’s book Public Opinion was published in 1922. 
Lippmann was one of the first to realize that the public opinion could be 
formed and directed as long as we mastered the tools. Human 1.0, as has 
been till now, has to form its opinion in an environment, in which we talk 
about technology 3.0. What does today’s media environment look like through 
the eyes of Walter Lipman and can we actually live without governance, or in 
other words, without consent on basic things, such as what is true and what 
is false information? And if, thanks to social networks, more and more people 
think alike, will it really turn out that no one thinks enough?

Keywords: Walter Lippmann, public opinion, social networks, action 
scene, engineering consent, manipulation
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ДЕСИСЛАВА БОШНАКОВА

 „Няма друг коментатор, който да е повлиял толкова силно на 
световните събития, колкото Уолтър Липман.“1 Така Димитри Ива-
нов, журналист и преводач, започва статията си за Уолтър Липман, 
публикувана във вестник „Капитал“. Използвам тези думи, за да се 
мотивирам още в началото защо ще се опра на Уолтър Липман. Ме-
тафорично ще погледна през неговите очи, а буквално казано – ще 
погледна през написаното от него, което на практика е наследството, 
което ни е оставил, за да сме добре подготвени и въоръжени със зна-
ния, за да разбираме света около нас – светът, в който живеем. 

 Някак си много на място и навременно към днешния свят 
звучи работното заглавието на недовършената книга на Липман 
„Неуправляемостта на човека“ и следвайки неговите разсъждения, 
ще се опитам да ви отведа до въпроса – дали човекът е неуправляем, 
защото не може да бъде управляван или е неуправляем, защото сам 
може да управлява съдбата си. Това е отворен въпрос, върху който 
хората са мислели дълго, и въпреки че логичното е човек сам да уп-
равлява съдбата си, не спират опитите да бъдем управлявани. А на 
вас ще оставя въпроса, дали неуправляемостта или до каква степен 
неуправляемостта е добра за нас. .

 Уолтър Липман умира на 85-години през 1974 г., но оставя 
сериозно наследство за нас  бъдещите – от негова гледна точка – по-
коления. Връщайки се днес към неговата книга „Общественото мне-
ние“, си давам сметка колко много неща е казал, колко много неща е 
провидял за бъдещето и колко малко от тях ние сме успели да осъзна-
ем и да приложим, за да живеем в един свят, в който хората съумяват 
да разговарят адекватно един с друг и да постигат съгласие, без да се 
отказват от уменията си да мислят. Свят, в който невидимите сили 
стават видими и управлението не разчита на невидими сили. 

 Свикнахме да се говори за технологии 2.0, 3.0, 4.0, за 4G и 
5G мрежи, но някак си забравяме, че от гледна точка на човека, чо-
векът продължава да бъде в първоначалната си версия 1.0. Фран-
соа Гуазо, съавтор на книгата „Хипер-социалните организации“2, 
твърди, че „за да разберем промените, които се случват в света 
на бизнеса, по-добре е да разберем Човека 1.0, който се развива в 
продължение на десетки хиляди години, а не Уеб 2.0, който се раз-
ви само за десетилетие“3. Можем да заменим бизнеса с политика 
и твърдението отново ще бъде вярно. Ще се доверя на Гуазо и ще 
приема, че независимо от развитието на технологиите, човекът си 
остава Човек 1.0 и продължава да търси начини да опознае света, 
в който живее, да обработва и ползва информация и да е податлив 
на опитите на другите да го направляват. Или това, което Липман 
е казал за общественото мнение преди близо век, се отнася със съ-
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щата сила и за хората днес. С една малка разлика – тези, които се 
опитват да формират общественото мнение са много повече и раз-
полагат с много повече и по-изтънчени инструменти за влияние. 

 Нека се върнем на Уолтър Липман. Още в началото на ми-
налия век той е написал, че „на нивото на обществения живот тъй 
наречената приспособимост на човека към неговата среда се осъ-
ществява чрез посредничеството на измислиците“4. Само че, по 
онова време „измислиците“ трудно са стигали едновременно до 
хората по целия свят, а тяхното разпространие е било контроли-
рано посредством достъпа на определени „измислици“ до канали-
те за комуникация, които избират кои „измислици“ да бъдат раз-
пространени. По отношение на достъпа до традиционните медии 
– вестници, списания, радио и телевизия – ситуацията днес не е 
много по-различна. Трябва обаче да добавим, че „измислиците“ в 
традиционните медии трудно могат да бъдат истински „измисли-
ци”, защото медиите подлежат на регулация и контрол. Иначе ка-
зано, в тези медии „измислиците“ трябва да отговарят на фактите, 
в противен случаи медията носи наказателна отговорност. Кое-
то съвсем не означава, че „измислиците“ в тези медии са вярната 
картина за реалността. Дори и най-безпристрастният наблюдател 
вижда част от картината и когато я препредава на другите, трудно 
може да не прибави нещо от себе си – да пречупи събитието през 
предишния си опит. 

 Какво е положението по отношение на „измислиците“ в со-
циалните мрежи? Съвсем целенасочено насочвам погледа към со-
циалните мрежи, които са основно канал за разпространение, а не 
медии, които създават съдържание. Съдържанието в социалните 
мрежи се създава от всеки един от членовете в мрежата и в зави-
симост от решението на създателя си, съдържанието може да е дос-
тъпно или за всеки в мрежата, или само за избрани от него хора. 
Освен измислените „измислици“, които не разпознаваме като из-
мислици, днес към „измислиците“ добавяме и фалшивите новини. 
Битува загрижеността, че „разпространението на фалшивите нови-
ни е увеличило политическата поляризация, намалило е доверието 
в публичните институции и е подкопало демокрацията“5. Разбира 
се, че тези думи звучат стряскащо и за мнозина звучат като лъжа, но 
ситуацията през 2020 година някак си сякаш се опитва да ни каже, 
че точно това е възможно да се случи. Умишлено използвам думата 
„загриженост“, защото фалшивите новини нарушават статуквото 
на новините, които твърдим, че са верни, и поради неконтролиру-
емото си широко разпространение имат способността да създават 
поляризация и невъзможност да бъдат оборени. 
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 Извънредната ситуация в света от началото на 2020 година 
засили вниманието към фалшивите новини и направи битката с тях 
водеща както за социалните мрежи, така и за правителствата в много 
страни по света. Туитър маркира видео, публикувано на профила на 
американския президент Доналд Тръмп, като „манипулативно съдър-
жание“6, а Фейсбук стига още по-далеч, като изтрива негова публика-
ция за COVID-19, която пък бива скрита от Туитър7. В навечерието 
на изборите за Европейски парламент през 2019 година Европейската 
комисия публично заявява, че социалните мрежи Фейсбук и Туитър, 
както и търсачката Гугъл „трябва да направят повече, за да се спра-
вят с фалшивите новини“8.Към момента има създадени много групи 
и организации, които да търсят решение на проблема с фалшивите 
новини, но решението не е налично. В коментар за законови проме-
ни с цел справяне с фалшивите новини у нас, проф. Нели Огнянова 
казва: „Що се отнася до баланса между свобода и сигурност, ситуа-
цията изисква не ограничения, а чувствителност.“9 Или както казва 
Уолтър Липман –„не може да има свобода за общество, на което му 
липсват средствата за откриване на лъжи.“10 Ще трябва да изработим 
средства за откриване на фалшивите новини, ако искаме да се спра-
вим с лъжите в Мрежата. Едно от възможните средства е медийната 
грамотност, която помага на хората да различат фалшивата новина 
от истинската новина, която е и вярна новина. 

 На практика Човекът 1.0 при консумацията на новини в со-
циалните мрежи пренася доверието, което има към традиционните 
медии, към новите медии, и рядко отделя време да влезе в ролята на 
журналист и да проверява новините от поне няколко независими 
източника.  Нерядко самите журналисти от традиционните медии 
посочват като източник, на който се позовават, Фейсбук, Ютюб, 
Туитър или друга социална мрежа. Като това е изключително под-
веждащо, защото тези мрежи не създават съдържание, то се пуб-
ликува в тях от потребители или организации. Така неразбирането 
на разликите между медии и мрежи, традиционни и онлайн медии 
допринасят за объркването на и без това затрупания с информация 
потребител. Хората са изправени пред огромен избор от съдържа-
ние, но малцина от тях притежават необходимите умения и време да 
филтрират фалшивите от нефалшивите новини или подвеждащите 
новини, зад които се крият определени користни интереси. Още 
повече, че в онлайн пространството новината се разпространява 
много бързо и се появява на толкова много места, че става трудно 
нейното опровергаване и достигането до всеки, който я е получил, 
с вярната информация. Към това трябва да прибавим и една друга 
тенденция – спад на доверието в медиите. Според доклад за диги-
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тални новини от 2020 година на института „Ройтерс“ спадът в дове-
рието в новините като цяло в България е 7% или  само 33% от хора-
та имат доверие в новините.11 Липсата на доверие обаче не лишава 
хората от желанието им да бъдат информирани за случващото се 
по света и те търсят новини от други източници. Според данни от 
2019 година на института за изследвания „Пю“ „социалните медии 
са предпочитани пред вестниците като източник на информация“.12 

В интерес на коректността трябва да добавим, че водещата медия 
за новини е телевизията с 49%, следвана от новинарските сайтове с 
33%, радиото  − 26% и чак след това идват социалните мрежи с 20% 
и вестниците с 16%.13 Но това е тенденция, която с времето най-ве-
роятно ще увеличава процентите на социалните мрежи за сметката 
на традиционните медии. Основания за подобни тенденции ни да-
ват данните за консумация на новини сред младите хора. По данни 
от изследване на института „Ройтерс“45% от представителите на 
поколението Z (родените в средата на 90-те) първо се срещат с но-
вините през мобилния си телефон, 19% научават новини от телеви-
зията и 5% ползват настолен компютър, за да получават новини“.14 

Освен, че се ориентират към мобилни устройства, през които се ин-
формират и комуникират със света, младите имат различно поведе-
ние дори и от тези, които са близко по възраст до тях. „Докато тези 
над 35 години са склонни първо да посетят новинарския сайт през 
приложение или браузър (39%), представителите на поколението Z 
са по-склонни да отидат директно в социалните медии (57%)“.15 А 
както вече отбелязах, в социалните медии новините се създават от 
потребителите на мрежите и за добро или за лошо, контролът вър-
ху качеството на новините е в ръцете на тези, които ги създават. 

В тази ситуация все по-често имаме поводи да говорим за 
възможна регулация на съдържанието в социалните мрежи, незави-
симо че за мнозина това е в разрез с идеята за свобода на словото. И 
все по-често заглавия като „Франция пак се замисля за регулиране на 
социалните медии“16 и „Тръмп заплаши да регулира или затваря со-
циални мрежи“17 ще се появяват. Много вероятно е в един момент да 
се стигне и до регулация, но поне засега не е ясно кой ще се осмели да 
посегне на социалните мрежи. И колкото по-дълго подобно решение 
се отлага, толкова по-трудно ще се направлява общественото мнение 
в посока да приеме подобен ход. Но не е невъзможно, особено в си-
туация на световна паника, каквато обхвана света през 2020 година. 

Това са само няколко щрихи, с които да фокусираме внима-
нието си върху „измислиците”, които да ни помогнат да потърсим ге-
незиса на „измислиците“, чрез които според Липман се случва прис-
пособимостта на човека към неговата среда. Това е важно, защото 
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наличието на много и различни „измислици“ заставят потребителя 
на „измислици“ да мисли, за да избере сред големия избор онези, кои-
то ще му помогнат да се приспособи по възможно най-добрия начин. 
Най-добрият за него, разбира се. Липман е сред първите, които зая-
вяват открито, че медиите носят отговорност за „картините в нашите 
глави“, а Максуел Макоумбс, съавтор на представената през 1972 го-
дина теория за определяне на приоритетите, „акцентира върху това, 
че масмедиите оказват силно влияние не само върху картините в съз-
нанието на хората, но и върху детайлите на тези картини, тъй като 
средствата за масова информация имат възможността да изберат в 
какъв именно контекст да бъде представена дадена тема“18. Алвин 
Тофлър стига още по-далеч като пише, че масмедиите инжектират в 
„масовото съзнание” „централно произвеждани образи“.19

След появата на социалните мрежи централното произ-
веждане на образи не спира, само че броят на тези, които могат да 
произвеждат централно образи, се увеличава и вече това не са само 
хората с официална власт, нито само големите компании, а и онези 
хора, които добре владеят алгоритмите и новите технологии, за да 
достигат до масовото съзнание. И някак много лесно в главите на 
много хора се създават еднакви картини. В това няма проблем, ако 
можем да бъдем сигурни, че картините са възможно най-близки до 
реалността. Няма как обаче да сме сигурни в това. Можем обаче да 
бъдем загрижени за друго. Социалните мрежи, които оплитат хора-
та от целия свят и услужливо превеждат съдържанието на вашия 
език, успяват да създадат у много хора сходни картини и някак си 
се доближаваме до опасността, за която Уолтър Липман ни преду-
преждава: „когато всички мислят еднакво, никой не мисли доста-
тъчно“. Загрижеността ни трябва да бъде голяма, защото, ако никой 
не мисли достатъчно, проблемът ще бъде за всички ни.

Борбата за справяне с фалшивите новини е един от начините 
да намерим решение на проблема. Твърди се, че „Фейсбук е по-пло-
дородна среда за фалшиви новини от Туитър, както и тези потре-
бители, които са крайни либерални консерватори, най-вероятно ще 
ги споделят“.20 По данни за 2018 година българите, които са активни 
потребители на Фейсбук са били 3.70 млн. души (над половината от 
населението)“,  като „следващата по активни потребители мрежа у 
нас е притежаваната от Фейсбук Инстаграм с 1.2 млн. потребите-
ли“.21 Иначе казано, без да знаем какъв процент от жителите у нас са 
крайни либерални консерватори, имаме силно присъствие в мрежа-
та, която е най-благодатна за фалшиви новини. По отношението на 
загрижеността за демокрацията, която споделих в началото на те-
кста, един от авторите на цитираното изследване – Тоби Хоп – спо-
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деля в известна степен същата загриженост, като казва: „Можем да 
имаме различни виждания, но когато имаме принципно различни 
виждания относно това, коя информация е вярна и коя не, демокра-
цията става много трудна за поддържане“.22

Сега, нека се върнем на концепцията на Уолтър Липман за 
това как изграждаме картините в главите си за света около нас. Той 
описва този процес като „тристранна връзка между мястото на съ-
битието, човешката представа за него и човешката реакция на тази 
представа, която се изгражда по отношение на мястото на действие“23: 

Иначе казано, много често, ние хората реагираме на съби-
тието въз основа на нашата представа за събитието, а не въз ос-
нова на събитието такова, каквото е. И много често не си даваме 
сметка, че реакцията ни не е директно следствие на събитието, а 
на представата, която сме си изградили за събитието, посредством 
картините, които други споделят за събитието. И отново стигаме 
до „измислицата“. В един момент нечия „измислица“ „се приема за 
истина, защото от нея има нужда“24. Или някой има нужда от нея, 
за да намери свое обяснение за случващото се по света. В немалка 
степен фалшивите новини са новини, които ни се иска да чуем и от 
които имаме нужда. 

Малко ще се отклоня в разсъжденията си, за да припомня 
историята за Вавилонската кула, според която хората започнали да 
строят огромна кула, която да стигне до небето. Кулата така и не 
била довършена, тъй като според преданието Бог направил така, че 
хората да говорят на различни езици и да не могат да се разберат 
един с друг. Днес без съмнение културата ни е преобладаващо визу-
ална, което означава, че картините в главите ни имат още по-голямо 
влияние върху поведението ни или поне по-голямо от думите. И 
ако имаме прекалено много и прекалено различни картини, ще съ-
умеем ли да „говорим“ на език, на който да се разбираме? 

Малцина познават името на Фред Барнард – рекламен екс-
перт, но мнозина са чували и използват думите му, че „една снимка 
струва колкото хиляда думи“25. Благодарение на технологиите, кои-
то са много по-достъпни и лесни за ползване от много хора, днес 
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дори и снимките – картините – могат да бъдат модифицирани и да 
се използват като фалшива новина. Примерите са много, затова ще 
се спра само на два, които можем да определим като фалшиви нови-
ни, създадени с добри намерения. 

Тази снимка се появява онлайн с хаштага # 10yearchallenge.26 
Това е кампания, чрез която хора от цял   свят споделят своите проме-
ни през годините. Само че някои хора решават да използват хаштага, 
за да предупредят за ужасното, въздействие, което оказваме на пла-
нетата Земя и се фокусират върху един от най-големите екологични 
проблеми през 21. век според тях – обезлесяването. За съжаление, 
изображението, използвано за разпространение на предупрежде-
нието, се оказва фалшиво – снимките преди и след като е изсечена 
тропическа гора, са всъщност една и съща снимка. Само че е труд-
но да не повярваме на очите си, особено когато това, което виждаме, 
потвърждава картина, която вече сме изградили в съзнанието си.

Ще дам още един пример, за да покажа, че наистина все още 
„имаме принципно различни виждания относно това коя инфор-
мация е вярна и коя не е.“ Новината, че делфини и лебеди са се вър-
нали във водите на Венеция, обиколи света.27 Не подмина и нас. Без 
да се замислят, традиционни медии, които би трябвало да прове-
ряват новините си, с радост публикуваха новината. Ако потърси-
те в Гугъл, ще видите, че сред първите 10 резултата са медии като 
Дарикнюз, БГ он Еър, Труд, Ева и Сега.28 Оправданието на една от 
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медиите, публикувала новината без да я провери, звучи така: „Не-
зависимо от недоказаната достоверност откъде точно са снимки-
те, новината беше споделена от хиляди само за броени минути. И 
доказа, че във времето, в което живеем е по-добре да се уповаваме 
на една полуистина, но с позитивен лъч надежда.“29 Въпросът е, че 
ако тази полуистина ни вдъхва кураж и я приемаме, за други друга 
полуистина ще е полезна и ще я приемат. Ако искаме да се разбира-
ме, трябва да създадем единно виждане по отношение на това коя 
информация е истина, коя полуистина и коя лъжа. На вас оставям 
да си отговорите можем ли да живеем с полуистини, пък било те и 
такива, които носят „позитивен лъч надежда“.

Сега, да се върнем на тристранната връзка, представена от 
Уолтър Липман, за да направим връзката с Вавилонската кула. Днес 
на мястото на всяко събитие има граждани, които влизат в ролята 
на създатели на съдържание за същото това събитие. Джеймс Су-
ровиецки, автор на книгата „Мъдростта на тълпите“30, говори за 
повратната точна за социалните медии, като свързва промяната в 
ролята на социалните медии със отразяването на цунамито в Азия 
през 2004 година. Суровиецки казва, че „на практика се създава 
група от основно неорганизирани, несвързани  автори, видеобло-
гъри и т.н., които заедно съумяват да създадат колективен портрет 
на бедствието, което дава много по-ясна представа какво е било на 
самото място, отколкото традиционните медии ни дават“31. И така 
в създаването на картини се включват и хората, които вече могат да 
достигат до другите, без да се нуждаят от възможност да влязат в 
съдържанието на традиционните медии. 

Съвсем съзнателно не наричам съвременните автори на 
съдържание журналисти, защото те не са професионални журна-
листи, не са обучавани да създават съдържание и нямат отговор-
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ност да се придържат към обективната истина за събитието. Само 
че тези съвременни автори са многобройна армия. Създадените от 
тях различни картини за събитията достигат до тяхната мрежа от 
контакти в социалните мрежи и въздействат върху представите 
на хората. Иначе казано, имаме много версии на събитието, които 
създават още по-различни и многобройни представи за събитието. 
Много и различни са реакциите на хората, защото те са получили 
различни представи за събитието вследствие на различните кар-
тини, до които са се докоснали. И понеже реакциите не се основа-
ват на самото събитие, а на различните представи за събитието, на 
практика ние трудно можем да се разберем и да постигнем съгласие 
по отношение на различните реакции на събитието. Важното е да 
не забравяме и за миг, че хората не реагират на самото събитие, а на 
представата си за това събитие. Липман допълва още, че „начинът, 
по който си представяме света във всеки конкретен момент опреде-
ля какво ще правят хората“32. Намираме се в ситуация подобна на 
Вавилонската кула, само че, не говорим на различни езици, а имаме 
различни картини в главите си, които предизвикват различни ре-
акции към събитието и трудно можем да се разберем. Разбираме се 
трудно, защото е трудно да си представим, че за едно и също съби-
тие имаме толкова различни реакции. Ние едновременно се чувст-
ваме комфортно в познавания от нас близък до нас свят, и искаме 
да се чувстваме по същия начин в големия непознат за нас свят, но 
свят, който си мислим, че познаваме посредством картините, които 
сме си изградили в главите от достигналата до нас информация. 

Ситуацията напомня на твърдението, според което, колкото 
повече информация имаме, толкова по-малко информация ползва-
ме, защото ни е трудно да вземем решение и не разполагаме с кри-
терии, за да преценим коя информация да ползваме. Имаме много 
картини, те са в главите ни, различават се от картината на самото 
събитие, и не можем да се разберем с другите, защото „говорим 
на различни езици.“ Тъжната истина е, че много често говорим за 
едно и също нещо, но не се разбираме, защото картините в главите 
ни са доста различни. И стигаме до важен въпрос, на който няма 
един-единствен верен отговор – кое е по-добре, да ограничим броя 
на тези, които създават картините, или да образоваме хората да 
прилагат критерии за избор на източници на информация. 

Идеята за ограничението на броя на хората, които да създа-
ват и разпространяват информация за събитието, не е нова. Мнози-
на са били, са и ще продължават да бъдат скандализирани от думите 
на бащата на ПР Едуард Л. Бернайс, който е работил заедно с Лип-
ман, и който казва, че „съзнателната и интелигентна манипулация 
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на организираните навици и мнения на масите е важен елемент в де-
мократичното общество. Тези, които манипулират незабележимите 
механизми на обществото, съставляват невидимо управление, което 
е действителната властваща сила“33. Това невидимо управление дос-
коро, а според някои конспиративни теории – и все още, държеше 
монопола върху представянето на информацията, която ни помага-
ше да създадем картини в главите си за събития, които са далеч от 
нас. И на пръв поглед, сходните картини правеха реакциите сход-
ни и животът привидно по-лесен. Няма разминавания, или поне 
немного и немного големи, и хората сякаш говорят на един език с 
няколко диалекта и се разбират. Вижданията на Бернайс за начина 
на управление не спират дотук. Той продължава, като обяснява, че 
„на теория всеки гражданин може да дава мнение по обществени 
въпроси и по проблеми от частната сфера. На практика, ако всич-
ки хора трябва да изучават неясните икономически, политически и 
етически аспекти на всеки въпрос, те ще открият, че е невъзможно 
да се стигне до общо заключение за каквото и да било. Ние добро-
волно се съгласяваме невидимото управление да пресее данните и да 
формулира въпросите за решаване по такъв начин, че полето ни на 
избор да се ограничи до практически размери.“34 Съгласявали сме се 
досега, защото традиционните медии на практика бяха с ограничен 
достъп и служеха като инструмент, който взема решение кое да влезе 
в публичния дебат и да достигне до хората и кое да остане затворено 
само в обсега на тези, които са преки свидетели. Само един пример. 
Емблематичната кампания на Едуард Л. Бернайс наречена „Факлите 
на свободата“ цели да създаде в главите на хората картина, в която 
жените, които пушат на обществени места, на практика се борят за 
равни права. Няма да влизам в етичната страна на въпроса и опас-
ността от тютюнопушенето, защото това си е тема на цяла друга сту-
дия. Важното е, че като добър художник Бернайс рисува картина, в 
която млади красиви жени минават през центъра на Ню Йорк със 
запалени цигари – факли на свободата. Тази картина, благодарение 
на медиите, достига до много хора, някои от които на свой ред запал-
ват своите „факли на свободата“, и не след дълго жените вече имат 
право да пушат на обществени места. Една версия на картината оби-
каля медиите и колкото и различни представи да създава в главите 
на хората, те са относително близки една с друга.

Каква е другата възможност? Всеки да може да създава кар-
тини за реалността около него и да ги разпространява до хората, 
които са в неговата мрежа от контакти. Само че благодарение на со-
циалните мрежи днес можем да стигаме до много повече хора, а ако 
сме добри в създаването на съдържание, можем да имаме аудитория 
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по-голяма от аудиторията на някои от традиционните медии. Пред 
отделния индивид няма ограничения, с които се регулират медиите. 
И ние днес на практика се опитваме да докажем, че Бернайс изобщо 
не е бил прав като твърди, че хората ще се затрудняват, ако трябва да 
изучават неясните икономически, политически и етически аспекти 
на всеки въпрос. Трудно ще се съглася, че Бернайс не е бил прав поне 
в тази част от твърдението си, защото именно трудността, може би 
не чак невъзможността, „да се стигне до общо заключение за каквото 
и да било“ превръща едни хора днес в това, което наричаме инфлу-
енсъри. Най-просто казано хората прехвърлихме доверието си и от-
говорността за вземане на решение от наше име от традииционните 
медии към хора като нас, които издигнахме в статут на инфлуенсъри. 
И колкото и да си мислим, че ситуацията е под наш контрол, ние гре-
шим. На практика днешните инфлуенсъри се превърнаха в медии, 
които имат достъп до широка аудитория. И ние отново „доброволно 
се съгласяваме“, само че този път не си даваме сметка, че се съглася-
ваме да ни управлява „невидимото управление“, което да ограничи 
полето ни до такова, което да бъде с практически размери. 

Като Човек 1.0, който доказва, че думите на Уолтър Липман 
се верни и днес, ще кажа, че и през 2020 година „най-често първо 
определяме нещата и после ги виждаме, а не обратното“35. Само че 
днес имаме достъп до пъти повече информация, претоварени сме 
с информация и все по-често се доверяваме на другите, които да 
вземат решение вместо нас кое е вярно и кое – не. „Опитът нещата 
да се разглеждат поотделно и в детайли, вместо да се възприемат 
като типове и обобщено, е изтощително занимание. Той се нарежда 
сред онези досадни дела, които практически изключваме“36. И ние 
се изправяме пред необходимостта да съумеем да въоръжим хората 
с критерии, които да им помагат да се ориентират във все по-слож-
ната информационна среда. 

И да се върнем към недовършената книга на Уолтър Липман 
– „Неуправляемостта на човека.“ Управляемостта не е сред проце-
сите с добра репутация, защото никой не иска да бъде управляем. 
Но мисля, че трябва да можем да бъдем управляеми, за да достигнем 
до принципно виждане относно това коя информация е вярна и коя 
не, ако не искаме да направим демокрацията трудна за поддържане. 
Важно е да се борим и да отстояваме правото да имаме различни 
виждания, но трябва да съумеем да успеем да постигнем принципно 
съгласие по отношение на това, коя информация е вярна и коя не, 
ако искаме демокрацията да не се окаже трудна за поддържане. И 
съм категорична, че в този процес няма място за полуистини, пък 
били те такива, които дават лъч надежда. Какво решение ще намери 
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човечеството между желанието на едни да направляват и желание-
то на хората да не бъдат управлявани, предстои да видим.
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Резюме: Настоящият текст е опит да се откроят относително 
нови теми, свързани с комуникацията в социален, политически и ди-
гитален контекст. Целта е да се въведе терминът „посткомуникация“, 
както и да се анализират фактори, свързани с промяната и постиже-
нията през последните десетилетия в сферата на дигитализацията, 
комуникацията. Обяснени са термините дигитален ескапизъм, диги-
тални номади, digizens, хомо дигиталис, дигитална утопия, дигитал-
на дистопия, цифрова либерална демокрация, цифрова тотализация, 
цифрова социология и др. Възможностите за интердисциплинарни 
изследвания от различни научни области (политически изследвания, 
социология, реторика, медийни познания) са отбелязани накратко.

Ключови думи: посткомуникация, социология на интернет, 
дигитална социология, дигитална либерална демокрация, хомо 
дигиталис.
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Управлението с минимизиран разход на ресурс можем да приемем 
като една от основните функционалности на властта. Това предполага от 
своя страна категоричното й желание в посока на нашето тотално окруп-
няване. За да оцелеем обаче – ментално, интелектуално, социално и дори 
физически, ние трябва да се атомизираме, динамично да се преструктури-
раме и прегрупираме, и именно дигиталната среда ни предоставя безкрай-
но количество възможности в това направление.

Явявайки се потенциална комуникационна власт от нов тип, ин-
тернет предлага едно свое базисно качество – Принцип на мрежовата не-
утралност. По този начин изживяването му като своеобразна социотехно-
логична структура от принципно нов порядък, създава нови индивидуал-
ни, групови и общностни функционалности и възможности за действие и 
противодействие.

Едни от основните маркери в широко прокламирания прогрес на 
дигитализацията, като основен инструмент на налаганата либерална па-
радигма, са детерминираността на глобализация и цифровата икономи-
ка, като те от своя страна притежават потенциала да създават и негативни 
тенденции, реакции и прояви. От друга страна, мантрите на все повече от 
т.нар. прогресивно-либерални пропагандатори водят до особено неинте-
лектуални резултати като профанизация и масовизация, до нов либерален 
социализъм. Критичният анализ на неолибералния дискурс налага систе-
матично изучаване и анализиране генезиса и потенциала на тези минори-
тарни, но особено ефективни съвременни „социални колхози“ – дигитал-
ни проявления на „идеи“ и структури като Social Justice, MeToo и всякакви 
други и подобни сдружения, НПО-та и постдемократични проксита.

Концептуалната, дори според някои революционна промяна на тех-
нологичните предпоставки и възможности, свързани с дигитализацията, ни 
изправя пред предизвикателството на същностна промяна на контекста, в 
който общуваме, в който се реализираме и живеем. В офлайн пространство-
то съществуваше теоретичната постановка и наше собствено възприемане 
на медиите като т.нар. четвърта власт. Интернет, виртуалното  интерактив-
но и дигитализирано „съществуване“ ни позволи самите ние да бъдем ме-
дии, а следователно да се превърнем в основни фактори, все повече усвоява-
щи възможността да упражняваме влияние, т.е. да бъдем власт.

В тази връзка възникват несъмнено и въпроси, свързани с по-
тенциалното видоизменяне същността не само на политическия дискурс 
в частност, но и във възможността за своеобразна промяна в същността 
на самото политическо, в тенденция за превръщането на политическото 
в някаква форма на съвременна субкултура. Тук като пример може да се 
даде опасността от опосредстване на мобилизацията чрез виртуалната ак-
тивност и последващата липса на нейното физическо проявление. В края 
на 90-те години на 20. и началото на 21. век бяхме свидетели и участни-
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ци в т.нар. Coloured Revolutions, като Velvet Revolution (Нежна революция) 
в Чехословакия от November 1989,  Оранжевата революция в Украйна от 
2004 и Singing Revolution в Прибалтийските републики – Литва, Латвия 
и Естония и т.н., милионните протести, шествия, нощни бдения и други 
форми на гражданска съпричастност към идеята за промяна в целия то-
гавашен Източен блок. Идеята за продължаване на гражданското участие 
и мобилизации през и чрез дигиталното ни съществуване предостави нов 
вид възможности за активизация, нов вид овластяване, на база на които 
заговорихме и за проявления на новото дигитално гражданство. Не на ду-
ми и хартия, била тя и конституцията дори, а единствено в новото комуни-
кационно пространство, в тази нова среда на всичкост.

Дали силата и промяната на важността, а оттам и потенциала 
за въздействие върху възможността за създаване на нови „центрове“ на 
власт в лицето на вездесъщи транснационални и глобални структури като 
Facebook, Amazon, Apple и Google, както и т.нар. China’s Champions – Baidu, 
Alibaba and Tencent, можем да интерпретираме като епохални събития в 
човешката цивилизация, е въпрос от особена важност. Този нов дигита-
лен спринт е в състояние да извърши цивилизационни и революционни 
промени, но и да остави милиони далеч назад. Това от своя страна носи 
и редица опасности, свързани с дигитален разрив и отваряне на огромна 
не само информационна пропаст между индивиди и цели общества дори. 

От друга страна, належащата нужда от изграждане на дигитална 
компетентност създава не само киберкултурата, но и ще предопределя бъ-
дещото участие в процеса на упражняване, споделяне и преразпределение 
на власт, което от своя страна изпълва със съдържание и политологичния 
подход при дефиниране на „гражданско участие“. П. Рикьор говори още в 
средата на 90-те години на 20. век за съществуването и потенциала на „но-
ва семантична реалност“1. Карпентиер от своя страна определя социологи-
ческият подход при определяне на участието като проблематичен, поради 
прекомерното включване – на практика почти всяка социална интеракция 
може да се определи като участие2.

Да се изследва процесът или да се изследва промяната? До голяма 
степен важни въпроси в приложимата методология, използвана в социал-
ните науки за изследване на феномени, свързани с интернет средата. Мулти-
модалното съдържание доминира в онлайн среда, като това взаимодействие 
с аудиторията разчита на богатството на различни изразни системи. И ако 
това е така, в задължителна необходимост се превръща предефинирането 
на понятията – индивид, публика, организация, ефективно взаимодействие. 
Можем да говорим не за комуникация/общуване, а за комуникационно взаи-
модействие. Идеята всеки да има едни и същи права и възможности онлайн 
е идея за цифрово равенство, а то от своя страна се определя от два основни 
фактора: достъп до мрежата и базова дигитална/цифрова грамотност.
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Начините на общуване, на говорене, дори езикът се променят. Ди-
гиталният език е друг език. Той е крайно визуален и визуализиращ. Всъщ-
ност е банален и еднообразен, но особено ефективен поради дигиталната 
си поетика – посредством въображаемата комуникация, постигаме въоб-
разявана връзка и въобразена същност. В крайна сметка постигаме нищо 
повече от дигиталната самота.

От своя страна отделният човешки индивид притежава ограни-
чен когнитивен, комуникационен и информационен капацитет. Докато 
в конвенционалното училище, онова от 20. век, ни учеха да запаметява-
ме, то днес трябва да формираме у подрастващите умения за търсене, на-
миране и интерпретиране на информация, обработване на големи бази 
данни, изграждане на дигитални компетенции за профилактиране на не-
вярно, пропагандно и фалшиво съдържание, както и формиране на зна-
ние за необходимостта от ползване на „новите учители и учебници“ – AI 
communication, на базата на Data web, Intelligent web, Quantum computing, 
etc. Разбира се проблематизирането за това дали трябва да запазим своя-
та „субективност“, за да сме в състояние да взимаме „човешки“ решения 
или процесът безусловно и задължително да се осъществява чрез допит-
ване до „мрежата“, ни задължава и с етичните предпоставки на формира-
нето на бъдещето. Защото нормалното, задължителното е да присъстваме 
в мрежата. Към 2019 г. world wide web предоставя достъп до над 1 билион 
уебсайтове, а през 2020 г. прогнозите са за формиране на обем от инфор-
мация в www надвишаваща генерираната през цялата досегашна история 
на човечеството.3 Което представлява като някакъв вид колективен ког-
нитивен излишък. Но колко често Интернет ни предоставя възможност за 
„масова индивидуална комуникация (mass self-communication)“, съчетана 
с всекидневната визуализирана комуникация, която потребяваме само с 
едничката надежда и цел за презентиране на индивидуална идентичност?

Какво следва след масовата комуникация и всекидневната еволю-
ционна дигитализация на всекидневието ни? Настоящият текст си поставя 
за цел да представи интерпретация на различни съждения относно въпроса 
за това каква ще бъде и какво ще представлява комуникацията след, отвъд 
установяването на интернет като основната комуникационна среда, и дали 
възможностите ще са от принципно нов порядък, нещо „повече отпреди“.

Социалните науки са длъжници на обществото. Динамиката на 
процесите, свързани с промяна във всекидневната зависимост от дигитал-
ното взаимодействие, променящо парадигмата на взаимността въобще – и 
то не само на ниво комуникация, интеракция, интерактивност, но и на ана-
литично и интерпретативно, научно, а оттам и на ниво обяснение на проце-
си и закономерности, с цел създаване на работещи и ефективни модели за 
управлението им, задължава. Социалните науки са в цайтнот, те установя-
ват и все по-нарастващата невъзможност да поддържат темпото на новосъз-
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даваното. Познанието за процесите става все по-малко и фрагментирано, а 
в желанието и с оправданието да се таргетира и конкретизира, се изгубва 
възможността за цялостна и концептуална обосновка. Динамиката на про-
мените в малките части подвежда към фиксирането в осмисляне на частно-
то и прави невъзможно изследването на общото. Така е възможно да знаем 
повече за дигиталния индивид, но почти нищо за дигиталното общество.

Независимо дали наричаме осмислянето на дигиталността Кибер 
Социология или Социология на интернет, подобно занимание е повече от 
задължително. Проблемът с прогностиката се превръща в детерминиран 
неуспех. Новата социална база, изграждана в процеса на дигитална социа-
лизация, създава едни общи и конкретни (комуникационни) шумове4, но 
вече и на базата на „структурна разсеяност“5, например.

Неслучайно сме свидетели на своеобразни социетални феномени 
като властващата във второто десетилетие на 21. век неофалшива реал-
ност, например. Тенденцията за бързо и глобално преминаване към диги-
тализирани социални платформи, съчетана с прекомерното предоверява-
не на тяхната вездесъщност, несъмнено попада под сянката на неоправда-
на претенция за прогресивна и всеобщо и леснодостъпна цифрова свобо-
да. Така широко прокламираната дигитална либерална демократичност 
е способна да замъгли критичността и на най-големите скептици. Мисле-
нето на прогреса или логичното развитие като за едва ли не абсолютно 
детерминирани и водещи ни към единствено възможната и позитивна 
развръзка, рисуват невъзможните картини на една дигитална утопия. От 
друга страна, настоящето се интерпретира с потенциала на осъществява-
не на дигитална дистопия, присъщо на критичния прагматичен скепсис, 
което изцяло оправдава научното усилие в осъзнаване на случващото се.

Не само динамиката на процесите ни задължава да мислим 
промяната в установяването й като революционна. Дигиталността не 
предполага възможности и репери, ориентиращи човешкото съзнание 
по абсолютен или поне цивилизационно и успокояващо консервативен 
всеобщ ред. Времевите координати са безвъзвратно предефинирани от 
всевластието на нелинейността. А когато човекът загуби представа за 
време, когато пространството е нематериално, виртуално, т.е. идеално, 
опасността от загуба на „животоподдържащи“ рефлекси и инстинкти, 
като страха например, става все по-реална. Подобно дезориентиране 
предполага и необходимостта от допълнително обучаване, възпитание и 
придобиване на нови умения. А това е възможно да се осъществи ефек-
тивно само и единствено, ако съществуват валидирани от опита и ефек-
тивността устойчиви модели. Но те от своя страна е особено трудно да 
бъдат създадени своевременно, именно поради невъзможността да бъдат 
описани, наблюдавани, осъзнати, теоретизирани и прагматично разписа-
ни в дигиталната динамика на самите процеси.
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Книгите ни караха да развиваме въображението си, думите сти-
мулираха представите и фантазиите ни, радиото ни представяше света 
посредством рисувани чрез словото картини, аудиовизуалните образи ни 
предоставяха наготово и визуално мечтите ни, но какво ни дава дигитал-
ното? С помощта на новите технологии се залага все повече на създаване 
на директна връзка с възприятията на мозъчно равнище. По този начин се 
осъществява своеобразно заобикаляне на сетивата, под предлог за ефек-
тивност, пълнота на възприятието и осигуряване на „чиста“ от шумове 
среда, а всъщност се реализира тяхната изисквана заблуда. И след като 
веднъж са преодолени несъвършенствата на сетивата ни се залага на „съ-
вършенството“ на директната намеса.

Самото съдържание е абсолютно, то вече не е в центъра на усили-
ето – осмислено, целенасочено, интелектуализиращо и обясняващо. Тех-
нологиите обезпечават все повече възможността за пресъздаване на Все-
лената, на всичко и поради тази причина се обезсмисля процеса на усилие, 
търсене, избор, предпочитание, авантюристичен риск, отпада необходи-
мостта от инициативност, за сметка на конформизма.

 Подобна заблуда на съзнанието е не само уникална, но и до момен-
та невъзможна, тя е с потенциал за доминация и тоталност в нов порядък.

Човешкият род е пътувал. Осъществявал е преселения, мигри-
рал е в търсене на по-доброто, по-великото, по-успешното, в търсене на 
щастието. Днес спокойно употребяваме термини като „дигитално номад-
ство“, digizens, homo digitalis. Но често човеците са били принуждавани да 
се придвижват, да бягат. А какъв е съвременният процес на бягство – от 
самите себе си, от установените порядки, или бягството е не толкова „от“, 
колкото „към“. Дигиталният ескейпизъм е коренно различно състояние на 
духа, в сравнение с авантюризма на откривателя, от смелостта на завладя-
ващия, от еротичната романтика на миноритета или принудата на остра-
кирания. Неслучайно миграция е и един от основните термини и процеси 
в дигитализацията – обработването на големи бази данни, тяхното съх-
раняване и преместване от един на друг носител и среда. Процес, целящ 
запазването на тъканта, на ДНК-то на дигиталното общество, но на едно 
друго по-добро място, в желанието за вечност.

Светът на единиците и нулите ни задължава винаги и навсякъде 
да оставяме своя виртуален подпис, своя дигитален отпечатък. Правила-
та са такива, технологията е такава. Но не в онзи мимолетен, имагинерен, 
сладникаво-романтичен порядък, като да оставиш следа в пясъка на дори 
непознат и девствен плаж или сърфирайки през океанските вълни. Напро-
тив – в този процес романтиката е заменена от краен, почти винаги неос-
ъзнаващ последствията прагматизъм. Напълно доброволно преотстъпва-
ме независимостта си, личните си данни, публичността си, свободата си, 
а всъщност предаваме същността си. Така под една нова закрила и опека 
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сме наблюдавани, видени, отчетени и записани в т.нар. log files. И правим 
всичко това доволни и спокойни, с постоянство, упорство и убеденост, че 
там – в интернет, сме и най-вече ще бъдем.  

Границите на личното пространство никога не са били толкова 
уязвими от желанието да ги разрушим. В този процес отказваме да въз-
приемаме технологиите като посредник. Желанието за постоянна заедност 
се превръща в един от най-често използваните „начини на живот“ в диги-
талното. Но т.нар. социални мрежи, всъщност представляват полупублич-
на среда. Парадоксалното всъщност е, че постоянното търсене на заедност 
не цели създаване на единни и стройно организирани общности, а напро-
тив – динамизирани и флуктуиращи множества, отричащи пагубното въз-
действие на тълпите. В този смисъл породената от индустриализацията и 
развитието на конвенционалните офлайн средства за масова комуникация 
прогресивна масовизация, се предефинира в ситуационни множества, об-
разувани според динамиките на търсенето и предлагането, конюнктурата, 
модите, но най-вече – на безграничната и безвремева мимолетност. 

В началото на XXI век Рейнголд заговаря за smart mobs6. Днес са 
налице виртуални хетерогенни множества, осъществяващи помежду си 
постоянно взаимодействие чрез индиректна (опосредствана) връзка, кое-
то не ни дава основание да ги дефинираме посредством явно вече остаре-
лия инструментариум на термини като тълпа например.

В допълнение, свръх интерпретацията7 замества погрешната ин-
терпретация, хиперсоциализацията надмогва социализацията, а модерни-
те форми на разсейване и отсъствие на критично възприемане на диги-
талната реалност водят до разширяване полето и въздействието на т.нар. 
когнитивно нетърпение, и не на последно място – налице е несъмнен не-
достиг, липса дори, на нарочна устойчива политика за налагане на социал-
на санкция на подобни видове псевдокомуникация и т.н., и т.н.

И за финал – едно препотвърждаване на дефиниране на съвремен-
ното ни дигитално всекидневие, една диагноза за наличното всекидневно 
модерно бездействие, съчетано със своеобразното дигитално тотализи-
ране чрез трансформация, поддържане и създаване на нов квазисоциа-
лен ред, които ни дават достатъчни основания да определяме и дигитал-
ността ни като квазипублична. 
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доц. д-р Стойко Петков

Резюме: В публикацията е разгледан един по-скоро непознат 
у нас възглед за комуникацията, който представя общуването като 
съучастие в ритуал.  Погледната през призмата на „ритуалния“ въз-
глед, комуникацията не е просто акт на предаване на информация, но 
също и създаване и поддържане на споделени убеждения и общ опит. 
Формулиран в средата на миналия век, този подход към комуника-
ционната практика стана отново актуален, поради възможността, 
чрез него общуването в интернет средата да се дискутира отделно от 
технологиите. Независимо дали преглеждаме всяка сутрин вестник 
или рутинно проверяваме мобилни приложения, ние сме пример за 
ритуалния модел на комуникация.

Ключови думи: комуникация, транслационен и ритуален въз-
глед за комуникация, Джеймс У. Кери
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Abstract: The publication examines a rather unknown view of com-
munication in our country, which presents communication as participation 
in a ritual. Seen through the prism of the “ritual” view, communication is 
not just an act of transmitting information, but also creating and maintain-
ing shared beliefs and shared experiences. Formulated in the middle of the 
last century, this approach to communication practice has become relevant 
again, due to the possibility, through it, communication in the Internet en-
vironment to be discussed separately from technology. Whether we browse 
a newspaper every morning or routinely check mobile apps, we are an ex-
ample of a ritual model of communication
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„Животът е разговор. Когато влезем в него, той вече тече.
 Опитваме се да схванем неговия смисъл. Излизаме, преди

да е свършил.“
Кенет Бърк 

От класическата комуникационна теория знаем, че ролята 
на журналиста е да намира информация, да създава от нея съдър-
жание, в което коректно да предаде фактите и да го предостави 
възможно най-бързо на аудиторията чрез някое от средствата за 
масова комуникация. 

Днес „намирането на информация“, благодарение на новите 
технологии, е възможен и лесен процес не само за професионалисти-
те, но и за огромна част от редовите потребители на интернет. Пуб-
ликуването и разпространението на съдържание, пак благодарение 
на Световната мрежа, е вече извън контрола на медийните канали и в 
онлайн платформи може да се споделя от „много-към-много“. Именно 
актуалността на това ново обстоятелство, според мен, засили дисба-
ланса при комуникационните изследвания в полза на изучаването на 
ефекта на новите технологии върху комуникацията. Всъщност, както 
по-надолу в текста ще стане ясно, този дисбаланс винаги е съществу-
вал, но вероятно сега е по-видим. Огромна част от изследователската 
работа в областта на комуникацията се концентрира върху влияние-
то на технологиите и новите умения, необходими на журналистите, 
докато за самото съдържание и неговата роля в обществения диалог 
имаме сравнително малко научни изследвания. Изключение правят 
анализите за влиянието на „фалшивите новини“ или за дезинформа-
цията, но и там технологиите са важен елемент от дебата. 

Да, една от основните разлики между древния свят и нашето 
съвремие е ролята на технологиите в комуникацията, които драс-
тично промениха например броя на хората, до които тези съобще-
ния достигат и скоростта, с която могат да бъдат разпространени. 
Но не трябва да забравяме, че това от своя страна поражда качест-
вени промени в нашите общества, самосъзнанието ни и начина, по 
който организираме всекидневието си.

И в опит да напомня за ролята на общуването за формиране 
и поддържане на културата на едно общество, в следващите няколко 
страници ще представя някои от тезите на автор, който е малко из-
вестен на българските изследователи. След преглед на негови публи-
кации, допускам, че част от причините той да не е превеждан, докол-
кото ми е известно, на български език и да не е широко цитиран са: 
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 y публикувал е научни текстове, отразяващи предимно аме-
риканската действителност; 

 y неговата антимарксистка позиция (полемизира по-точно 
със Западния марксизъм и с британските и американските 
нови леви) и не на последно място, 

 y обвързването на изведените от него възгледи за комуника-
ция с религиозни практики.
Става въпрос за Джеймс Уилям Кери (1934–2006), американ-

ски теоретик на комуникациите, медиен критик и преподавател по 
журналистика първо в Университета на Илинойс, а по-късно и в Ко-
лумбийския университет в Ню Йорк. Джеймс У. Кери попада в един 
разнороден кръг от мислители, споделящи идеята, че обществата не 
създават взаимоотношения, изградени само около производството, 
собствеността и властта, но към тях добавят споделянето, обмена и 
противопоставянето на културни символи, значения и форми. „Кeри 
е част от широка група учени, които през 60-те години както в Ев-
ропа, така и в САЩ, търсят алтернативни подходи към основното 
направление в изследванията на масовите комуникации и тяхното 
прекомерно фокусиране върху ефектите, функциите и употребата на 
средствата за масова комуникация.“ твърди Филипа Субтил.

Д-р Кери лично се познава с Маршъл Маклуън и силно е по-
влиян от него, но отхвърля убеждението му, че технологиите надде-
ляват над човешката воля. Кери симпатизира на Джон Дюи и други 
социолози от Чикагския университет, които разглеждат разума и 
неговото формиране като общностен или културен процес. Спо-
ред Джеймс Кери, „както Маклуън, така и Инис заемат централно-
то място в изучаването на комуникационната технология; техните 
различия са в дефинираните от тях основни видове ефекти, произ-
тичащи от тази технология. Докато Инис разглежда комуникацион-
ната технология, която засяга основно социалната организация и 
културата, Маклуън вижда нейния основен ефект върху сетивната 
система и мисълта. Маклуън има какво да каже за възприятието и 
мисълта, но малко разглежда институциите; Инис казва много за 
институциите и малко за възприятието и мисълта.“ Грейм Патер-
сън не е съгласен с това мнение на Кери, като от своя страна твърди, 
че „Инис е обърнал изключително много внимание на възприятие-
то и мисълта, докато Маклуън е изследвал институциите. И Инис, и 
Маклуън, твърди Патерсън, са изучавали езика, една от основните 
институции на човечеството.“

Понякога Кери остро критикува Маклуън като по повод на 
знаменитата формула на изследователя  „средството е съобщение-
то“ (англ. The medium is the message) той пише: „Самият Маклуън 
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е медия и това е неговото съобщение. В ролята си на медия той ни 
казва, че вече не е необходимо да задаваме изконните въпроси за 
съществуването или да се изправяме пред изконните истини за чо-
вешкото състояние. Основните проблеми на съществуването тряб-
ва да бъдат решени автоматично и необратимо чрез работата на ма-
шините на подсъзнателно ниво в нашия психически живот.“

Относно изследванията в областта на медиите в Европа и 
Америка, той обяснява, че произлизат от „доста различни по вид 
интелектуални пъзели“, вкоренени в „две различни метафори за 
комуникация“. Признавайки прекаленото опростяване, той опис-
ва американските проучвания като „основани на транслационния 
или транспортен възглед за комуникацията“. Убеждаване, промяна 
в отношението, обуславяне: Това са термините, които американците 
използват. За тях комуникацията е процес на „предаване на съоб-
щения от разстояние с цел контрол“.

За разлика от тях, „преобладаващият“ възглед за комуника-
цията в Европа е „ритуалният“, смята Кери, в който общуването се 
възприема като „процес, чрез който се създава, модифицира и тран-
сформира споделена култура“. Той продължава: „Ритуалният възглед 
не е насочен към разпространяване на съобщенията в пространство-
то, а към поддържане на обществото във времето; не актът на преда-
ване на информация или влияние, а създаването, представянето и от-
белязването на споделени вярвания. Ако транслационният възглед се 
гради на разпръскване на съобщенията в географска област за целите 
на контрола, ритуалният възглед се съсредоточава върху свещената 
церемония, която събира хората в общение и общност“.

В началото на 70-те години на 20. век Кери пристъпва към 
реализация на своята идея, а именно създаването на мултидисци-
плинарен подход към това, което всъщност е много голяма и неяс-
на тема и което той нарича „културни изследвания“ (на английски 
Cultural studies). Той не само въвежда термина, но и формира един 
разнороден изследователски екип, който публикува научни тексто-
ве, създава учебни програми и води професионален дебат.

В може би най-известния си текст „Комуникация като кул-
тура“ Кери твърди, че съществува една по-висша цел за комуника-
ционната практика:

„Тъй като разглеждахме всеки нов напредък в комуника-
ционните технологии като възможност за политики и икономика, 
то и ние се посветихме почти ексклузивно на въпросите на прави-
телството и търговията. Рядко сме разглеждали тези постижения, 
като възможности за разширяване на способностите на хората да 
учат, да обменят идеи и опит ... Тогава целта на промяната на наши-
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те комуникационни изследвания ... е не само да разберем по-точно 
същността на този „прекрасен“ процес, но и да посочим начин за 
възстановяване на модела на и за комуникация с някаква възстано-
вителна стойност при преоформянето на общата ни култура.»

С риск да извадя текстовете на Джеймс У. Кери от контекста 
на актуалните за неговото време професионални дебати, поради 
ограничената рамка на тази публикация, няма да се спирам на етапи-
те в развитието на неговата изследователска работа, а ще се опитам да 
представя най-значимата концепция на Кери – „ритуалният“ възглед 
за общуването. Той го разграничава от традиционния транслацио-
нен възглед, противопоставяйки разпространението на съобщени-
ята в пространството на поддържането на споделени вярвания във 
времето. За целта, Кeри обединява концепциите за сходност, духовна 
връзка, общност и общуване и свързва комуникацията с културата.

И така, Джеймс Кери използва две комуникационни мета-
фори. Първата е базирана на пространството и възприема комуни-
кацията като транспорт или пренос на информация. Участникът 
играе ролята на подател/получател, ролята на значението е изпра-
щане/получаване и разглежда комуникационното събитие от гледна 
точка на точността на предаване на посланието. Втората метафора е 
базирана на времето, като при нея общуването (комуникацията) се 
възприема като церемония, имаме участник, ролята на значението е 
създаване/пресъздаване, а комуникационното събитие се разглеж-
да като споделено преживяване.

Американският изследовател поддържа тезата, че комуни-
кацията не е просто акт на предаване на информация, но също и 
представяне на споделени убеждения и общ опит. Транслационният 
възглед разглежда комуникацията като пренос на информация, до-
като според ритуалният възглед тя е процес на осмисляне на общо-
то значение. Тези два възгледа и ценностите, свързани с тях, подчер-
тават различни аспекти на комуникацията. Транслационният модел 
произлиза от традиционния социално-научен модел Изпращач-Съ-
общение-Канал-Получател, докато ритуалният модел е изведен от 
модела на социалния конструкционизъм. 

И двата възгледа Кери свързва с религиозната традиция на 
католическата църква. Според него, транслирането можем да опри-
личим на „проповеди, инструкции и предупреждения“, докато риту-
алният модел е подобен на „молитвата, песнопението и церемония-
та“. Когато слушате проповед, вие активно получавате информация. 
Акцентът е върху самото послание. Но когато се отправят молитви 
или се участва в религиозна церемония, акцентът е върху действие-
то, а не върху информацията.
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Там, където Джеймс У. Кери привидно представя тези два 
възгледа като противоположни, той признава, че противопоставя-
нето е привидно. Кери твърди, че „нито един от тези възгледи за 
комуникация не отрича непременно това, което другият утвържда-
ва“. Те предлагат нюансирана перспектива на комуникацията, коя-
то позволява по-широко разбиране на човешкото взаимодействие. 
От една страна, той критикува транслационния модел на комуни-
кационните изследвания, от друга, предлага алтернативен път чрез 
ритуалния модел на комуникационно изследване.  

Транслационният възглед
Транслационният възглед за комуникацията представя ко-

муникацията чрез термини като: доставяне, изпращане и предава-
не. Тази представа за общуване се формира от метафората на гео-
графията или транспорта и отразява движението на стоки или хора. 
„През деветнадесети век движението както на стоки и хора, така и 
на информация се разглежда като идентичен процес. И двата про-
цеса (на английски език) се описват с едно и също съществително 
име – „комуникация“. По този начин материалното и информация-
та са обединени под егидата на комуникацията, разбирана като пре-
даване на сигнали или съобщения на разстояние с цел контрол.“

Според Кери, изключителна роля за утвърждаването на тран-
слационния възглед в комуникационната теория има телеграфа. Той 
твърди, че „това техническо средство за предаване на съобщения за 
първи път прави географската отдалеченост без значение за комуни-
кацията, тъй като позволява на символите да се движат независимо и 
по-бързо от физическите субекти.“. „Най-важният факт за телеграфа 
е едновременно и най-очевиден и най-безобиден: за първи път той 
позволи ефективното отделяне на общуването от транспорта.“ Тъй 
като телеграфът разделя общуването от информацията, съобщения-
та могат да се предават по-бързо от физическите ограничения, свър-
зани с доставката от хора или транспортни средства. Следователно 
телеграфът не само позволява на съобщенията да бъдат отделени от 
физическото движение на обектите, но също така позволява комуни-
кацията да контролира физическите процеси.

До известна степен моделите на комуникация са преобла-
даващи в транслационния възглед за комуникацията, отколкото в 
ритуалния. При последния, новините и информацията като цяло са 
представа за реалността. Комуникаторите, според този възглед, не 
се интересуват какъв е ефектът при реципиентите след получаване 
на съобщението, независимо дали информацията затвърждава или 
променя мирогледа им. 
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Транслационният възглед на комуникацията винаги се изу-
чава от гледна точка на развитието на науката и технологиите. В 
сравнение с него ритуалният възглед е под егидата на културата.

Ритуалният възглед за общуването 
Ритуалният възглед за комуникацията е комуникационна 

теория, предложена от Джеймс У. Кери, при която „комуникация-
та, изграждането на символна реалност, представлява, поддържа, 
адаптира и споделя убежденията на едно общество във времето. 
Накратко, ритуалният възглед разглежда комуникацията като про-
цес, който осигурява и осъществява социалната трансформация.“

Кери дефинира ритуалния възглед най-вече като „споделя-
не, участие, сдружаване и общуване.“ Той твърди, че най-важната 
част от комуникацията е процесът. Важен е ритуалът за получаване 
на информация и съобщения, а не самото съобщение. Един класи-
чески пример за ритуалния модел на общуване, взет от контекста на 
средата на 20. век, е четенето на вестник всяка сутрин. При него не 
е задължително всеки път да се извлече максимума от комуникаци-
ята и не това е важното. Според транслационния възглед, стойност-
та на вестника е в информацията, която той предоставя, но според 
ритуалния възглед, тази информация сама по себе си е по-малова-
жна от акта на нейното получаване и четене всеки ден, както и от 
обстоятелството, че тя оформя и поддържа представата ни за света 
около нас. Както казва Кери, вестникът „е представяне на реалнос-
тта, която придава на живота цялостна форма, ред и тон.“

Джеймс Кери е потомък на ирландски емигранти и посвете-
ни католици. Именно тази връзка с религията му помага да очертае 
концепцията за споделените вярвания и церемонии, които са ос-
новни за този възглед. За да обясни ритуалния възглед за общуване, 
Кери изгражда паралел с молитвата, песнопението и церемонията 
на католическата меса. Ритуалният възглед е метафора за основната 
функция на масмедиите като представяне или отбелязване на спо-
делени разбирания, ценности и вярвания. Подобна комуникация се 
разглежда като събиране на обща база от културни образи, симво-
лика и кодове, обединяващи група от хора, за които това са позна-
ти характеристики на тяхната културна идентичност. В този смисъл 
публиката е участник, а не реципиент или страничен наблюдател. 

Кери дефинира ритуалния възглед по следния начин: „кому-
никацията е символен процес, чрез който реалността се създава, под-
държа, поправя и трансформира“, като добавя, че „комуникацията и 
реалността са свързани с цел да поддържат постоянно развиващите 
се, „крехки“ култури; комуникацията е онази „свещена церемония, 
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която събира хората в общение и общност.“ В ритуалния възглед 
моделите за общуване се фокусират върху ефекта на новината или 
информацията, дали след като получат такава информация, реципи-
ентите ще променят реалността, вследствие на влиянието на идеите 
или информацията. Според Кери това е необходимо, защото „реал-
ността трябва да бъде поправяна, тъй като тя постоянно се разпада.“

Доразвивайки този възглед за комуникацията, Емил Дюрк-
хайм, пише че ритуалният възглед проследява наследството от ко-
муникацията. Според него ритуалистичните възгледи са „проекция 
на идеалите, създадени от общността.“

Кери свързва ритуалния начин на комуникация конкретно 
с религиозни церемонии, но в същото време има широк спектър от 
светски и културни дейности, за които може да се каже, че са ритуал-
но доминирани. Тоест, основната цел на културния артефакт или дей-
ност не е да предаде нова или конкретна информация на тези, които 
присъстват на такива събития или участват в тези ритуали. Всички 
тези културни форми са видимо насочени към „представяне на спо-
делени вярвания“, а не към предаване на конкретна информация.

Приложим ли е ритуалният възглед при дигиталното он-
лайн общуване

Възможността потребителите да публикуват съдържание, 
собствено или не, е основната характеристика на социалните медии 
и мрежи. Това само по себе си е изключително важно по отноше-
ние на изграждането на общност. И ако в средата на 20. век вестни-
кът служи на Кери, за да илюстрира културната идентичност чрез 
ритуална комуникация, какво се случва днес, когато всеки може да 
бъде в ролята на журналист? Въпреки че по времето, когато Джей-
мс Кери пише есето „Комуникация като култура“, не се води дебат 
за още неоткритите цифрови медии, в известен смисъл е възможно 
същите принципи на транслационна и ритуална комуникация да 
бъдат приложени към „метапосредника“ интернет.

Но преди да навлезем в конкретиката на форматите и общу-
ването, нека видим каква е, според Кери, социалната необходимост 
от динамични обществени разговори: „Трябва да се върнем към за-
дачата за създаване на обществено пространство, пише през 90-те 
години на 20. век Кери, в което свободните хора да могат да се съ-
бират, да изказват мислите си и след това да пишат или записват 
или да запазят по друг начин разширения разговор, така че други-
те, извън обкръжението им, да могат да го видят. Ако утвърдените 
медии желаят да подпомогнат процеса, толкова по-добре. Но ако, 
влюбени в печалбите и обвързани с корпоративни интереси, те ре-



77

СТОЙКО ПЕТКОВ

шат да се дистанцират от обществения живот, ние просто ще трябва 
сами да създадем пространство за граждани и патриоти.“ Интере-
сен е коментарът на Джеф Джарвис, който по повод на тези думи 
на изследователя, споделя: „Кери пише, това през 1991 г., 3 години 
преди въвеждането на комерсиалната Световна мрежа и 15 годи-
ни преди да се роди Туитър, следователно няма как да се твърди, 
че журналистически и медийни организации или правителства или 
гражданското общество не биха могли да създадат Туитър, механи-
зъм за обществен разговор. Но те не го направиха. Технолозите го 
създадоха. Сега нашата взаимна задача е да решим как да обсъжда-
ме целите, да проектираме инструментите и да ръководим нормите 
на постмасмедийното общество. Ако настоящите медийни инсти-
туции, правителство, гражданско общество и образование не игра-
ят тази роля, другите ще го направят.“

Биш Сен смята, че ритуалният възглед на Джеймс Кери може 
да бъде успешно „рестартиран“ и да се хвърли значителна светлина 
върху въпросите, свързани с дигиталната самоличност и нейното 
място в културата и обществото. „Според Кeри комуникацията като 
ритуална практика е отговорна за създаването на социална реалност 
и по този начин спомага за преодоляване на пропастта между инди-
видуалното Аз и обществото. Предполагам, че този ритуален възглед, 
разглеждан в информационно-теоретични термини, може да изпъл-
нява същата функция по отношение на друга не по-малко проблемна 
празнина – тази между цифровото и действителното Аз.“

Въпреки че днес все по-малко хора четат хартиен вестник 
всяка сутрин, има нови ритуали, в които хората участват и те са част 
от общуването. Една нова рутина е проверката на известия от нови-
нарски приложения, получавани на смартфони и други устройства. 
Хората все още се интересуват от новини и сякаш автоматично, ко-
гато получат известие, бързат да проверяват какви са актуалните 
новини от света.

Друг пример за ритуалния модел е постоянната необходи-
мост от свързване със социалните медии. Щом имат малко свободно 
време или им е скучно, те веднага изваждат телефона, отварят при-
ложения като Фейсбук, Линкдин или Инстаграм. Правят го, дори 
само преди няколко минути да са разгледали всичко ново. Отново, 
новата информация, която получават, обикновено е минимална, но 
процесът е рутинен.

Хората все още общуват като обменят съобщения, споделят 
своите мисли и мнения онлайн и четат какво казват другите. Риту-
алът днес е непрекъснато да проверяваме нечии социални акаунти, 
съобщения и публикации. Независимо дали преглеждате сутрин хар-
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тиен носител на информация или проверявате телефона си, вие сте 
пример за ритуалния модел на комуникация. „Всекидневните диги-
тални ритуали дават възможност на хората да се проявят в парадо-
ксална форма – широко обвързани в мрежа и свързани, но същевре-
менно дълбоко самоуправляващи се и самотни“, пише Бисваруп Сен 
в „Информация като ритуал: Джеймс Кери в дигиталната епоха“.

На известната фраза на Бил Гейтс, „Съдържанието е цар“, 
станала популярна след публикуването на едноименното му есе на 
страницата на Майкрософт през вече далечната 1996 година, Кори 
Доктороу противопоставя своето твърдение, че „Разговорът е цар. 
Съдържанието е просто нещо, за което да се говори.“ Той има пред-
вид, че разговорът е канавата на социалните мрежи. Дейвид Вайнбер-
гер разширява тази идея, когато твърди, че като говорим за нещо, ние 
го правим то да бъде конкретно, пропито със социално съгласувано 
знание. Социалното познание съществува във връзките, в оживени-
те обществени разговори в онлайн социалните мрежи между взаи-
модействащи лица с техните индивидуални позиции и пристрастия. 
Създаването на социални знания изисква активно ангажиране, „тъй 
като социалното знание, подобно на глобалните разговори, които го 
пораждат, никога не е завършено“. Както Вайнбергер, така и Докто-
роу, предполагат, че знанието възниква от обществената и социална 
мисъл  и от постоянно провежданите разговори. 

Джеймс У. Кери, в средата на миналия век, който е белязан 
от мощното влияние на централизираните средства за масова ко-
муникация, се осмелява да бъде различен от обсебените от техно-
логиите изследователи на комуникацията. В двадесет и първи век е 
още по-странно да мислим за обмена на информация и общуването 
отделно от технологиите. Но ако искаме да си отговорим по-обстой-
но на въпроса „защо“, а не „как“ общуваме, ритуалният възглед за 
комуникацията може да бъде изходната ни точка.
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Abstract: The article presents the results of a study on air purity con-
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Въведение в темата 
Настоящото изследване е част от проект, изпълняван от Ла-

боратория за анализ и политики за въздуха на НБУ, по-конкретно 
част от комуникацията на проекта.  В проекта взеха участие и сту-
денти от БП „Връзки с обществеността“, които под мое ръковод-
ство участваха в семинар с гост-лектор и в разпространението на 
въпросника като част от обучението си. Пред тях бяха представени 
и предварителните резултати. Част от студентите се включиха и в 
други събития на Лабораторията в рамките на 2020 г. 

Лабораторията за анализ и политики за въздуха на НБУ е 
създадена на 12 март 2019 г. и се ръководи от д-р Радосвета Кръ-
станова. Нарастващото замърсяване на въздуха е глобален про-
блем, който има своите екологични, социални и политически из-
мерения. Нов български университет се ангажира по-активно с 
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проблема, като се включва в проучването на цялостния социал-
но-екологичен контекст, свързан със замърсяването на въздуха и 
възможностите за противодействие, свързани с конкретни поли-
тики и добри практики. Чрез дейността на лабораторията, НБУ 
поема мисията на университет, ангажиран със социално значими-
те проблеми на обществото1.

Проектът, в рамките на който се изпълни настоящото из-
следване, е „Air Quality Lab of NBU  – network of social learning 
related to air quality and environmental protection“ (Лаборатория за 
качество на въздуха към НБУ – мрежа за обществена осведоме-
ност относно качеството на въздуха и опазване на околната среда). 
Проектът е финансиран с подкрепата на Европейска климатична 
фондация (European Climate Foundation) и си поставя за цел да 
подкрепи работата на Лабораторията за качество на въздуха към 
НБУ чрез изграждане на системен подход за обществена осведоме-
ност относно качеството на въздуха и опазване на околната среда2. 

Методология на изследването 
Изследването е проведено онлайн в периода февруари и 

март 2020 г. Респондентите са студенти, преподаватели и служители 
в НБУ, до които се достигна чрез лична покана, затворени Фейсбук 
групи на НБУ и покана по мейл. 

Въпросникът се състои от 9 въпроса по темата на изследва-
нето и 4 демографски въпроса и може да бъде разгледан на адрес 
https://forms.gle/6UHZJ4y7SfpHVoYL9. 

Допитването си поставя за цел да установи нагласите на ака-
демичната общност на НБУ по темата за чистотата на въздуха, тях-
ното ниво на информираност и склонността им да проявят активно 
участие в дейности, свързани с чистотата на въздуха. По този начин 
искаме да се подпомогне планирането на дейностите на Лаборато-
рията за анализ и политики за въздуха на НБУ. 

Изследването се извърши успоредно с провеждането на ре-
дица събития в НБУ, както и с поставянето на два сензора за измер-
ване чистотата на въздуха и публикуване на данните им на живо на 
сайта на лабораторията. 

Имахме желание да получим отговори от 200 респонденти. 
Отзоваха се 234 респонденти, като всичките са отговорили на всеки 
един от въпросите, освен на този, в който е специално посочено, че 
се отнася само за студентите. 

https://forms.gle/6UHZJ4y7SfpHVoYL9
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Резултати  
От взелите участие 234 респонденти, 150 са жени и 84 са мъ-

же (Фиг. 1.) 

Фиг. 1. Пол на респондентите

Възрастовото разпределение на респондентите до голяма 
степен съответства на разпределението в академичната ни общност. 
164 от тях  или 70,1%, са на възраст между 18  − 23 години. 13,2% са 
на възраст между 24 − 29 години. 8,5% са между 36 и 46 години. 3,8% 
са между 47 − 57 годишни. 2,6% са между 58 и 68 годишни. Най-мал-
ка е групата на 30 − 35 годишните – 1,7% или в нея се включват само 
четири респонденти. Участници над 68 години в изследването ня-
ма, въпреки че в академичната ни общност има преподаватели над 
тази възраст и такъв отговор беше предвиден. 

174 респонденти (74,4%) са посочили, че са студенти в бака-
лавърска програма на НБУ. 27 човека са преподаватели в НБУ. Ня-
колко човека са отбелязали, че са студенти в съвместните програ-
ми с Шефийлдския университет или в магистърска програма. Един 
респондент е посочил, че е семестриално завършил, двама са се оп-
ределили като „гражданин“ и „човек“, а двама са посочили, че учат в 
друг университет – УНСС и МУ-София. 

На  първия въпрос от изследването „Следите ли чистота-
та на въздуха в София?“ 60,3% от респондентите отговарят с „да“ 
(Фиг. 2). Може би отговорите на този въпрос се дължат на факта, 
че през месеците февруари и март темата е традиционно актуал-
на в медийното пространство, както и се отчита чувствително за-
мърсяване на въздуха, което се усеща физически и без измерва-
телни уреди. Резултатите показват, че академичната общност на 
НБУ е граждански активна и информирана.  Факт е обаче, че мно-
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зинството от респондентите се интересуват от темата толкова ак-
тивно, че следят чистотата на въздуха. 

Фиг.2. Отговори на участниците на въпрос:
„Следите ли чистотата на въздуха в София?“

Тази активност по темата се потвърждава и от отговора на 
втория въпрос: „ Бихте ли проверявали онлайн чистотата на въздуха 
в района на НБУ?“.  59% отговарят с „да“ (Фиг. 3.) Отговорът и на този 
въпрос също подпомогна и решението за по-бързо поставяне на дат-
чик за въздух на територията на университета. По-късно в рамките 
на дейността по проекта бе поставен уред и в базата на НБУ в гр. Со-
зопол. Данните могат да бъдат проследявани в реално време на след-
ния адрес: https://airpolicy.nbu.bg/bg/danni-senzor-nbu-sofiq. 

Фиг. 3. Отговори на участниците на въпрос: „Бихте ли
проверявали онлайн чистотата на въздуха в района на НБУ“

https://airpolicy.nbu.bg/bg/danni-senzor-nbu-sofiq
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Активното отношение по темата се затвърждава от начина, 
по който са отговаряли на следващите въпроси – посочвайки по ня-
колко възможни отговора, при положение, че е можело да се огра-
ничат до един, както и посочване на допълнителни възможни отго-
вори в предвидената за това графа.  

На въпрос 3 „Кои от изброените мерки за чистота на въздуха 
взимате лично вие?“ (Фиг. 4), най-много отговори е получило съж-
дението „Придвижване с градски транспорт вместо с автомобил“, 
следван от „Престой на изгасен двигател, когато съм спрял на мяс-
то“. Над 100 човека са отговорили и „Практикувам разделно смето-
събиране“. Следващите по честота три отговора са: „Намалих коли-
чеството дрехи, които купувам“ (97), „Намалих количеството други 
стоки и продукти, които купувам“ (90) и „Редовно измиване на ав-
томобила и гумите“ (81). Значително по-малко отговори, но все пак 
кансолидиращи около себе си групи от хора, са получили „Осъзна-
то пазарувам от магазини втора ръка“ (49), „Не консумирам месо от 
индустриално производство“ (42), „Не консумирам млечни проду-
кти от индустриално производство“ (34), „Придвижване с ел. тро-
тинетка/велосипед вместо кола“ (27) и „Мия фасадата на къщата/
блока, в който живея“ (18). Интересно е да се отбележи, че петима са 
отговорили, че са закупили хибридна кола, а двама – електрическа. 

Фиг. 4. Отговори на участниците на въпрос:
Кои от изброените мерки за чистота на въздуха взимате лично вие?“
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Отговорите на следващия, свързан въпрос 4: „Кои от избро-
ените мерки бихте взимали, но не сте взимали до сега“,  (Фиг. 5), 
също показват  сериозно отношение по темата.  Посочени са зна-
чително повече от един възможен отговор. Най-много хора са изя-
вили желание да купят електрически автомобил (105), а следващи-
ят отговор е за купуване на хибриден – 93. Може би по-бързо ще се 
реализират намеренията на 74 респонденти да започнат разделно 
сметосъбиране и на 54 – да намалят количеството на други стоки 
и продукти. 53 и 51 от респондентите изразяват намерение да не 
консумират млечни и месни продукти от индустриално производ-
ство. Формира се и група хора, които биха стояли на изгасен двига-
тел, биха измивали редовно автомобила си и биха увеличили полз-
ването на градския транспорт. Един респондент е посочил никое. 

Фиг. 5. Отговори на участниците на въпрос: „ Кои от изброените 
мерки бихте взимали, но не сте взимали до сега?“

В противовес на мерките, които биха взели, респондентите 
посочват и онези, които НЕ биха взели. С най-много отговори, но 
значително по-нисък брой респонденти – 84, „Да мия фасадата на 
къщата/блока, в който живея“ и 83 – „Да не консумирам млечни 
продукти от индустриално производство“. 79 респонденти посоч-
ват, че не биха пазарували от магазини за стоки втора употреба, а 
74, не биха отказали месото от индустриално производство. 43 и 
41 не биха купили електрическа или хибридна кола. 

Интересно е да се отбележи, че средствата за лична защита 
на респондентите са доста ограничени. Може би след Ковид-19 кри-
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зата на 2020 година, отговорите на този въпрос биха се различавали 
значително, тъй като е много вероятно у хората да се е развило дру-
го отношение за личната защита по принцип.  Това е само предпо-
ложение, което не се обосновава на данни. 112 от респондентите са 
посочили, че слагат шал, 104 проветряват контролирано. Само 33 
ползват маска, а едва 43 – машина за пречистване на въздуха у дома 
и 12 – в офиса.  39 са посочили собственоръчно като допълнителен 
отговор, че не ползват никакви средства за лична защита.  (Фиг. 6). 

Фиг. 6. Отговори на участниците на въпрос:
„Кои отизброените мерки за лична защита ползвате“

Тъй като битовото отопление заема значим дял в общото 
градско замърсяване на въздуха, интересни са отговорите на въ-
проса „Как се отоплявате в къщи?“. 161 респонденти се отопляват 
на ток, включително климатици, конвектори и други уреди. 36-ма 
– с котле на газ; 17 – с камина; 13 – термопомпа; по 10 с котле на пе-
лети и със слънчеви панели; всички останали са с централно пар-
но на ТЕЦ. Тези данни издават косвено отношение към целите на 
изследването, но са интересни за интерпретация за разнородните 
възможности в столицата и насочват вниманието на респонденти-
те към един от основните източници на замърсяване. 

На въпроса „Какви мерки на местната или държавната ад-
министрация/ работодател бихте подкрепили?“, респондентите от-
говарят изключително активно. Не бих могла да направя заключе-
ние, че по-отривисто се подкрепят идеи за мерки, „предприети от 
други хора“, пред мерки, които „сам бих предприел“. Не бих могла 
да направя и заключение, че респондентите са наясно, че много 



89

ЕВЕЛИНА ХРИСТОВА 

по-значителен ефект биха имали централизирани и масирани мер-
ки, наложени на базата на екпертни решения. Но и двете предпо-
ложения си струва да се проверят в бъдещо качествено изследване. 
Отговорите на този въпрос са както следва:

 y 187 респонденти подкрепят забрана на вноса на чуждес-
транни отпадъци за изгаряне в България.  

 y 185 са за безплатен градски транспорт в определени дни. 
 y 184 са за редовно измиване на улиците. 
 y 163 са за по-високи глоби за изхвърляне на боклук на нере-

гламентирани места.
 y 150 са за редовно събиране на прах с машини от улиците. 
 y 135 са за по-ниски данъци за разделно сметосъбиране. 
 y 133 са за данъчни облекчения на фирми/производства за ре-

циклиране на отпадъците. 
 y 129 са за извънредни проверки за замърсяващи източници.
 y 126 са за монтиране на централизирани пречиствателни уреди. 
 y 110 са за ограничаване на движението на автомобили в цен-

трални части на града в определени периоди от време. 
 y 110 са за забрана на отоплението с твърдо гориво. 
 y 108 са за извънредни проверки на строителни обекти. 
 y 96 са за ограничаване на работата на ТЕЦ. 
 y 78 са за въвеждане на задължително измиване на фасадите 

на сградите. 
 y 56 са за ограничение на движението с автомобили въобще в 

града в определени дни. 
 y 52 са за глоба за престой на включен двигател. 

Отговорите на въпроса „Кои са според вас основните за-
мърсители на въздуха в гр. София?“ показват доминиращ отговор 
– моторни превозни средства, посочени като „коли“, „автомобили“, 
„МПС“, „транспорт“ и др. синонимни думи и изрази. Това е преоб-
ладаващият отговор, който показва, че по темата трябва да се ко-
муникира по-активно и по-ясно, тъй като множество изследвания 
показват, че макар и значима, ролята на МПС в замърсяването не е 
водеща. Възможно е отговарящите да са били сугестирани от пред-
ложените отговори на въпросите за личните мерки, които взимат и 
биха взели, тъй като сред предложените във въпросника отговори 
имаше няколко, свързани именно с автомобили и транспорт. 

Основни изводи 
Може да се каже, че темата за чистотата на въздуха е акту-

ална за академичната общност на НБУ, представена в настоящето 



90

ЧИСТОТА НА ВЪЗДУХА И КОМУНИКАЦИЯ ПО ТЕМАТА

изследване доста широко. Това означава, че комуникирането на 
дейностите на Лабораторията би било интересно за тях. Също така, 
може да се предположи, че биха се включили в проектна или добро-
волческа дейност по засегнатите в изследването въпроси. 

От настоящото изследване личи, че темата е интересна за 
нашата общност, но макар и важна, знанията по нея не са твърде 
задълбочени и актуални. Като част от дейността на Лабораторията 
може да се планира информиране и дори по-задълбочено образо-
ване по темата, свързано с основните източници на замърсяване и 
мерките, които могат да се предприемат от всеки един човек лично 
и от различни организации и институции заедно или поотделно. 

Също така може да се планира по-широко комуникиране на 
възможността да се информираме за чистотата на въздуха в реално 
време от сайта на университета, като част от мерките по тази кому-
никация може да е извеждане на данните на заглавна страница на 
сайта на НБУ, редовно публикуване в социалните мрежи на универ-
ситета, както и по-опростено представяне на наблюдаваните данни. 

Бележки:

1. https://airpolicy.nbu.bg/bg/
2. https://airpolicy.nbu.bg/bg/proekti/laboratoriq-za-ka-ch-

estvo-na-vyzduha-podrepena-ot-ekf



91ВЕСТНИКАРСКАТА ФИРМА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ПРЯПОРЕЦ“

гл. ас. д-р Тодор Г. Панайотов 

Резюме: В студията се изследва цялостното развитие на ак-
ционерно дружество „Пряпорец“, което е създадено през 1913 г. и е 
обявено в ликвидация през 1934 г. Това дружество е вестникарската 
фирма на Демократическата партия. Тази партия е една от водещите 
политически организации в България, която многократно управлява 
сама и в коалиции с други партии, а нейните периодични издания 
оказват значително влияние върху общественото мнение. Акционери 
в изследваната фирма са ръководни дейци на демократите, които в 
различни периоди са премиери, министри, депутати, а сред другите 
акционери има известни адвокати, индустриалци, професори, за-
страхователи, журналисти. Досега цялостното развитие на акционер-
но дружество „Пряпорец“ не е било обект на самостоятелно проучва-
не в научната книжнина. Затова целта на това изследване е да проучи, 
проследи и оцени дейността на тази партийна вестникарска фирма.

Ключови думи: акционерно дружество „Пряпорец“, партийна 
вестникарска фирма, Демократическа партия, централни партийни 
вестници, акционери.

“PRYAPORETZ” NEWSPAPER
PUBLISHING COMPANY 

Assist. Prof. Todor G. Panayotov, PhD 
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Abstract: This article describes the work of “Pryaporetz” publishing com-
pany, founded in 1913 and liquidated in 1934. “Pryaporetz” was the news-
paper outlet of the Democratic party—a leading Bulgarian political organi-
zation, which was in power multiple times, both on its own and in coalitions 
with other parties, and whose periodical publications had a major impact on 
public opinion. Shareholders of “Pryaporetz” include leading party members 
who served as prime ministers, ministers, and representatives, as well as well-
known lawyers, industrialists, academics, journalists, and insurance profes-
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sionals. The overall development of “Pryaporetz” has not been studied in the 
literature, so this article aims to fill that gap by describing and evaluating the 
activities of this party-affiliated publishing company.

Keywords: “Pryaporetz” publishing company, part-affiliated 
newspaper outlet, Democratic party, central party newspapers, shareholders

Увод
Демократическата партия е една от водещите партии в Тре-

тото българско царство. Тя е формация с традиции, с влияние и ав-
торитет в обществото и затова многократно управлява сама или в 
коалиции с други партии, като е водещата партия в тези коалиции. 
При това нейното управление често е в решаващи години и по вре-
ме на важни събития за развитието на страната, когато се налага да 
се взимат съдбоносни решения. Такива са обявяването и признава-
нето на Независимостта и израстването на България от Княжество 
в Царство, последните месеци на Първата световна война, годините 
на най-голямата световна икономическа криза. Ръководните дейци 
на партията стават едни от най-успешните министър-председате-
ли на България. Сред тях се открояват лидерите на партията Петко 
Каравелов и Александър Малинов. Малинов над три десетилетия 
е начело на демократите и става единственият български премиер, 
който пет пъти оглавява Министерския съвет.

Централни партийни печатни органи на Демократическата 
партия са вестниците „Знаме“ (1894 − 1898; 1924 − 1934) и „Пряпорец“ 
(1898 − 1932). Десетилетия наред тези издания и журналистите рабо-
тещи в тях оказват значително влияние върху общественото мнение в 
страната. На 18 август 1894 г. започва да излиза вестник „Знаме“, пър-
вият орган на тази политическа формация. Тогава партията е в опози-
ция и трудно издържа вестника. Положението става критично, когато 
тогавашното правителство въвежда облагане на периодичния печат и 
то за години назад. Целта е да се затрудни опозиционната преса или 
да бъде ликвидирана, защото изданията, които спрат да излизат не 
се облагат. Затова ръководството на демократите решава да не пла-
ща данъци със задна дата и спира вестник „Знаме“. На негово място 
демократите веднага започват да издават друг партиен орган. Така в 
началото на юли 1898 г. започва да излиза вестник „Пряпорец“.

През първите две десетилетие на 20. век за „Пряпорец“ ра-
ботят не само водещи дейци на партията като Андрей Ляпчев, но и 
известни журналисти като главния редактор Васил Пасков, редак-
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тора Данаил Крапчев и директора Петко Пенчев. Негови постоян-
ни сътрудници са Александър Балабанов, Людмил Стоянов и Георги 
Кацаров, които обсъждат по страниците на изданието проблеми на 
историята, литературата и културния живот. Благодарение на хора-
та, работещи в изданието, се подобрява списването, обогатява се жа-
нровото разнообразие, появяват се нови рубрики, и се модернизира 
визията на партийния орган на Демократическата партия. Повечето 
партийни вестници са губещи предприятия и се издържат със сред-
ства на своята партия, а когато партията дойде на власт осигурява 
държавни средства за своя печатен орган. Вестник „Пряпорец“ не 
прави изключение. Той изпитва финансови затруднения, когато пар-
тията е в опозиция, но когато демократите вземат властта, „Пряпо-
рец“ става официоз и материалното му положение се подобрява.

От началото на 1910 г. вестник „Пряпорец“ става всеки-
дневник и разполага със своя собствена печатница. Тогава Демо-
кратическата партия е начело на държавата със свое самостоятелно 
правителство и изданието няма финансови затруднения. След 
като демократите падат от власт обаче това се променя. Затова ръ-
ководството решава да създаде акционерно дружество, което да 
подпомага пропагандната дейност на партията. Тази нова фирма 
е акционерно дружество „Пряпорец“. Досега цялостното развитие 
на горепосоченото акционерно дружество не е било обект на са-
мостоятелно изследване в научната книжнина. Затова целта на това 
изследване е да проучи, проследи и оцени дългогодишната дейност 
на тази партийна вестникарска фирма. За написването на студията 
като извори на първо място се използват невключени в научно об-
ращение архивни източници от Държавен архив – София (ДА – Со-
фия) и публикации в пресата. Разбира се, в изследването е цитирана 
както научна, така и справочна литература.

Първият етап от развитието на АД „Пряпорец“ (1913 − 1923)
От 14 до 21 юли 1913 г. ръководството на Демократическа-

та партия провежда подписка за акциите на акционерно дружество 
(АД) „Пряпорец“. Тя не е публична и акционери в новата фирма мо-
гат да бъдат само членове на партията. В подписката вземат учас-
тие петнадесет физически лица, които подписват 4000 акции от по 
100 лева всяка на обща стойност 400 хиляди лева. В капитала на 
дружеството се внасят два недвижими имота и една печатница на 
обща стойност 200 хиляди лева. Имотите са: едно триетажно зда-
ние находящо се в гр. София, с двор на площад „Славейков“, оце-
нено на 100 хиляди лева, собственост на Славчо Бабаджанов и едно 
празно място от почти 398 кв. м., оценено на 50 хиляди лева, което 
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е собственост на Коста Баталов и се намира в съседство на първия 
имот. Печатницата на вестник „Пряпорец“ се води притежание на 
Събко Милков и е оценена на 50 хиляди лева. За тези три имота тех-
ните собственици получават общо 2000 акции от АД „Пряпорец“. 
Така Славчо Бабаджанов, получава 1000 акции, а Коста Баталов и 
Събко Милков по 500 акции. Останалите 2000 акции са записани от 
12 човека, като сред тях с най-много акции по 500 имат Петър Хад-
жипетров и Стефан Стефанов, а другите акционери основатели на 
дружеството записват по 50, по 100 или по 150 акции. Половината от 
тези акции (2000) са безименни, а другата половина от 2000 акции са 
поименни. Безименни са акциите получени срещу трите имота и на 
практика те са притежание на Демократическата партия. Точно тези 
безименни акции на един по късен етап ще имат огромно значение 
за нормалното функциониране на предприятието. Всяка акция дава 
право на една съразмерна част от дружествения имот и печалби.

Повечето от участниците в подписката на акциите на новата 
фирма са известни дейци на Демократическата партия. По профе-
сия много от тях са адвокати или професори в Юридическия факул-
тет на Софийския университет. Има и двама индустриалци и един 
застраховател. Тяхното участие във вестникарската партийна фир-
ма отразява промяната, която настъпва в членската маса на демо-
кратите в началото на 20. век. Тогава Демократическата партия „се 
оформя като представителка на част от замогващата се индустри-
ална и търговска прозападно ориентирана буржоазия и тя загубва 
своя дребнобуржоазен характер“. Именно тази промяна е засвиде-
телствана чрез участието, като водещи акционери в АД „Пряпорец“, 
на индустриалците Петър Хаджипетров от Ямбол и Стефан Стефа-
нов от Сливен. Всеки от тях е акционер в над десет индустриални, 
търговски и транспортни дружества, както и в Българска банка. 
Представител на застрахователния бранш е Никола Коларов, кой-
то е директор на голямото европейско застрахователно дружество 
„Асикурациони дженерали“. Той записва 150 акции в новата фирма. 

На 4 септември 1913 г. се провежда Учредителното събрание 
на АД „Пряпорец“, което е ръководено от Андрей Ляпчев, а учас-
тници в него са акционерите основатели. Ляпчев изтъква, че са спа-
зени всички разпоредби на Търговския закон и затова акционерите 
решават, че дружеството е съставено правомерно, приемат Устава 
на фирмата и утвърждават нейния Управителен съвет (УС). Той се 
състои от следните акционери основатели: председател е адвокатът 
Никола Мушанов, подпредседател е индустриалецът Петър Хаджи-
петров и членове - журналистът Андрей Ляпчев, проф. Георги Да-
наилов, адвокатът Рашко Маджаров, проф. Владимир Моллов, инж. 
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Стоимен Сарафов и застрахователят Никола Коларов. В Провери-
телния съвет (ПС) са избрани адвокатът д-р Александър Гиргинов 
и архитектът Киро Маричков, които са акционери основатели, и за-
пасният полковник Тодор Искров. Избрани са и двама адвокати за 
заместници на членовете на ПС.

Уставът на АД „Пряпорец“ се състои от 34 члена. В член 1 е 
оповестено, името и седалището на фирмата, което е в София. В член 
2 са посочени двете цели на дружеството: „да нареди и експлоатира 
печатница „Пряпорец“ и да експлоатира своите имоти“. За управле-
нието на тези имоти УС ще изготви специални правилници. Пре-
продаването на акции става чрез джиросване върху самата акция, 
отбелязване в дружествената книга на акционерите и одобрение от 
ръководството на дружеството. Срокът на действие на дружество-
то е 25 години, но той може да бъде продължен с решение на Об-
щото събрание (ОС). Дружеството се разтурва, ако няма решение 
за продължение на срока на действие или ако капиталът се намали 
наполовина от първоначалния му размер. В случай на разтуряне ОС 
определя ликвидаторите и начина на самата ликвидация, а имотите 
на дружеството и запазения капитал се разпределят между акцио-
нерите, съразмерно с притежаваните акции. В членове 12 и 17 на 
Устава се посочват източниците на приходи и как ще се разпределя 
печалбата във фирмата. Очакваните приходи са от печатницата, от 
наем на дружествените имоти, от лихви на дружествения капитал и 
от случайни приходи. След като се приспаднат разноските на дру-
жеството, чистата печалба се поделя по следния начин: 20 % за запа-
зен капитал, 20% за фонд за партийни издания, 10 % за извънредно 
възнаграждение на управителя, деловодителя и другия постоянен 
персонал и 50% за дивиденти на акционерите. Предвидено е запа-
зеният  капитал да се съхранява и олихвява в БНБ и „Българската 
земеделческа и кооперативна банка“. Запазеният капитал може да се 
изтегля по решение на УС след одобрение на ОС и да се използва за 
създаване на фонд за редовното издаване на партийния орган.

Дружествените дела се управляват от УС, който се състои от 
осем акционери. Те се избират с мнозинство от ОС за срок от три 
години. Заседанията на УС са редовни, ако присъстват поне пет от 
членовете му. Решенията му се вземат с мнозинство от присъства-
щите. Тази дейност е почетна и членовете на УС не получават ни-
какво възнаграждение. Те назначават и определят заплащането на 
управителя и деловодителя. Дружествените работи се проверяват 
от ПС. Той се състои от трима души и двама допълнителни, които се 
избират за три години от ОС на дружеството. Един път в годината 
на редовно заседание се свиква ОС на акционерите. По предложе-
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ние на ПС или по искане на една пета от акционерите по капитал 
може да се свикват и извънредни заседания на ОС. Всяко свиква-
не трябва да става чрез обявление в партийния орган, което да е 
публикувано 20 дни по-рано. Съставът на ОС е законен, ако в него 
е представен половината от дружествения капитал, лично или по 
пълномощие, но само от акционери на дружеството. Всеки акцио-
нер, който притежава пет акции има право на един глас. Никой не 
може да представлява повече от 20 гласа за себе си и 50 гласа по 
пълномощие. ОС се ръководи от председателя на УС, а решенията 
се взимат с мнозинство от присъстващите. Акционерите в ОС одо-
бряват сметките на дружеството, отчета на ПС, размера на печал-
бите, различни предложения и измененията в Устава на фирмата, 
ако това се поиска от акционери, представляващи половината от 
акционерния капитал. Протоколите на ОС се подписват от всички 
участващи в заседанието акционери.

Решението за узаконяването на фирмата е взето почти се-
дем месеца след провеждането на Учредителното събрание на АД 
„Пряпорец“. С Обявление № 7968 от 24 март 1914 г. на Софийския 
окръжен съд се известява, че е утвърден Уставът и е зарегистрирана 
в дружествения търговски регистър на съда под № 108, том 8 от 1914 
г. търговската фирма АД „Пряпорец“, със седалище град София.

Първото общо годишно събрание на акционерите се про-
вежда в дружественото помещение на 8 февруари 1915 г. От неговия 
протокол става ясно, че сред акционерите има сериозна промяна 
като състав и притежаван капитал. В събранието не вземат учас-
тие най-големите акционери Славчо Бабаджанов, Коста Баталов и 
Стефан Стефанов. Другите двама големи акционери Петър Хаджи-
петров и Събко Милков участват в събранието, но представляват 
съответно 200 и 100 акции. Най-много акции представят председа-
телстващият форума и председател на УС Никола Мушанов с 300 
акции и Георги Данаилов с 310. В събранието участват и редица 
нови акционери като шефа на партията Александър Малинов с 200 
акции, Михаил Такев, Тодор Искров, Янко Куцаров и Паскал Паска-
лев с по 100 акции и журналистите от вестник „Пряпорец“ Данаил 
Крапчев и Васил Пасков с по 50 акции. От доклада на ПС става ясно, 
че до края на 1914 г. от поименните 2000 акции само 1091 са редовно 
издадени и за тях е внесен 50% от номиналната им стойност, а за ос-
таналите 909 акции, въпреки че са записани от различни лица има 
недовнесен капитал от над 122 хиляди лева. Печалбата на друже-
ството за първата година от неговата работа е 10 хиляди лева, които 
акционерите решават да отидат за амортизация на машини, букви и 
други материали на печатницата.
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През следващите години България е активен участник в Пър-
вата световна война. Това води до редица ограничения в политическия 
и стопанския живот на страната. Потърпевши от военната обстанов-
ка са и акционерите на дружеството, които не могат да организират 
своите редовни общи годишни събрания. Освен това много вестници 
и списания спират да излизат, но сред тях не е органът на Демократи-
ческата партия вестник „Пряпорец“. Той продължава да излиза всеки 
ден и остава основна трибуна на демократите през военните години, 
защото организационният живот на партията е замрял. Нещо повече, 
вестникът става основен източник на доходи за АД „Пряпорец“ през 
периода 1915  − 1918 г. За това време приходите от изданието са над 
375 хиляди лева, а за сравнение най-голямото разходно перо, което е 
това за заплати в дружеството е под 148 хиляди лева.

Почти половин година след като България излиза от войната 
на 9 март 1919 г. се провежда ОС на акционерите на АД „Пряпорец“. 
На него те решават за първи път да се раздаде дивидент за всяка ак-
ция. Това става възможно след като през 1918 г. вестникарската фирма 
на демократите реализира печалба в размер на 42 615 лева. Полови-
ната от нея е разпределена като дивидент, съгласно член 17 на Устава 
на фирмата. Взето е решение от 1 май до 1 юли 1919 г. да се събере 
последната вноска от 50% от номиналната стойност на всяка акция, 
след което да се издадат постоянни акции с купони за дивиденти. С 
постъпилите средства е предвидено „да се разшири дружествената 
печатница и да се купят някои нови имоти за дружеството“.

Учудващо е, че в условията на следвоенна криза в страната, 
АД „Пряпорец“ продължава своето възходящо развитие. Годиш-
ната равносметка за 1919 г. показва, че е реализирана печалба от 
почти 377 хиляди лева. За нея най-голяма е заслугата на дейността 
на печатницата с приходи от 236 хиляди лева, а от изданията при-
ходите са 133 хиляди лева. Най-големите разходи на фирмата са за 
заплати от почти 170 хиляди лева и материали за печатницата от 
почти 30 хиляди лева. Така чистата печалба на дружеството за 1919 
г. е над 155 хиляди лева. От нея акционерите решават да раздадат за 
дивидент само 20 хиляди лева или по пет лева на акция. Почти тол-
кова успешна е и следващата отчетна 1920 година. Тогава чистата 
печалба е над 142 хиляди лева. От нея са изплатени 15 хиляди лева 
за допълнително възнаграждение на персонала на дружеството и 
печатницата. На акционерите като дивидент отново са изплатени 
по пет лева на акция или общо 20 хиляди лева. Отчетено е, че недов-
несеният капитал е спаднал и е в размер на 19 433 лева.

И следващите две отчетни години АД „Пряпорец“ завършва с 
печалби, но те са драстично по-ниски в сравнение с предходните две 
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години и затова не се раздават дивиденти на акционерите. През 1921 
г. печалбата е само 4897 лева, а за 1922 г. тази печалба е едва 2999 лева 
и затова те са прехвърлени изцяло във фонда „Запазен капитал“.

Този срив в печалбите на фирмата явно се дължи на острата 
политическа конфронтация в страната. Тогава управлява самостоя-
телното правителство на БЗНС, а Демократическата партия е една 
от най-отявлените опозиционни партии. През юли 1922 г. тя вли-
за с други две партии в коалиция, наречена Конституционен блок. 
Целта на Блока е сваляне на земеделското управление с парламен-
тарни средства. През септември същата година, във Велико Търно-
во, е насрочен форум на новата формация. По пътя обаче земедел-
ски привърженици свалят от влака водачите на Конституционния 
блок и ги подлагат на унижения и мъчения. През ноември 1922 г. 
правителството провежда референдум за съдене на министрите от 
кабинетите на Иван Евстратиев Гешов, Стоян Данев и Александър 
Малинов. Мнозинството от гласувалите подкрепят предложението 
за изправянето на бившите министри пред съда. Затова те са арес-
тувани и хвърлени в затвора. Сред тях са и лидерите на Демократи-
ческата партия и водещи акционери в АД „Пряпорец“ Александър 
Малинов, Андрей Ляпчев и Никола Мушанов. Други акционери 
като Владимир Моллов са принудени да търсят спасение в чужбина.

Преди тези бурни събития, през същата 1922 г., акционери-
те взимат важно решение на ОС на дружеството. Те решават да се 
увеличи капиталът на фирмата от 400 хиляди на 2 400 000 лева, като 
се издадат нови 20 хиляди акции от по 100 лева номинални всяка 
една, от които 10 хиляди да бъдат поименни и 10 хиляди на предя-
вителя. В изпълнение на това решение на 9 август 1922 г. УС изготвя 
Предложение за подписка на АД „Пряпорец“. Отново в нея могат 
да вземат участие само членове на Демократическата партия. Усло-
вията на подписката задължават всеки участник в нея да запише и 
изплати най-малко две акции, от които едната поименна и една на 
предявителя. Акциите на предявителя се смятат за собственост на 
Централното бюро на партията и се жертват от участника ведна-
га при подписката. Подписката се открива на 15 август 1922 г. и е 
предвидено да приключи на 1 януари 1923 г. и цялата сума се внася 
веднага при подписването. Под това Предложение за подписка на 
АД „Пряпорец“ стоят имената на  членовете на УС. Тогава съставът 
на този ръководен орган е следният: председател Георги Данаилов, 
подпредседател е Христо Чакалов, секретар Стойчо Мошанов и чле-
нове Александър Гергинов, Петър Хаджипетров, Паскал Паскалев и 
Стоимен Сарафов. Почти веднага в подписката се включват петима 
жители на София, които подписват 4  000 акции и внасят 400  000 
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лева. Това са: Паскал Паскалев, Стойчо Мошанов, Георги Попов, Ге-
орги Семерджиев и Цаньо Сталийски. Същата 1922 г. членовете на 
УС решават да възложат на АД „Циклоп“ постройката на печатни-
цата на обща сума 246 336 лева.

Балансът и Годишната равносметка на АД „Пряпорец“ към 
30 декември 1922 г. са публикувани в Държавен вестник. От тях 
става ясно какви са активите и пасивите на дружеството, както и 
неговите разходи и приходи. Най-големите активи са имотите, като 
недвижимите са оценени на 1 340 207 лева, а движимите са на стой-
ност 176 693 лева. Най-големият пасив е изтеглен кредит за 1 009 700 
лева и полици за плащане за почти 111 хиляди лева. Най-големите 
приходи на фирмата са от производство на стоки и наеми, от които 
е получено над 827 хиляди лева. Най-голямото перо разходи от над 
674 хиляди лева е за изплатените заплати на персонала.

На 3 юни 1923 г. в дружественото помещение се провежда 
ОС на АД „Пряпорец“. То е ръководено от подпредседателя Христо 
Чакалов, поради отсъствие на председателя проф. Георги Данаилов. 
На събранието присъстват 13 акционери, които представляват 2041 
акции, което е повече от половината дружествен капитал и зато-
ва събранието е законно. С най-много акции 230 е д-р Александър 
Гиргинов, а с най-малко - само с една, е Тома Василев. Повечето от 
останалите акционери представляват 100 или 200 акции. В доклада 
на УС, прочетен от Христо Чакалов се изтъква: „… никоя година не 
е била тъй неблагоприятна за спокойна и редовна дейност на дру-
жеството, както изтеклата. Дружествената печатница, разбита на 
4 срещу 5 декември 1922 г., трябваше да спре да работи повече от 
месец време, а на повечето от работниците заплатата редовно да се 
плаща. Вън от това, дружеството претърпя маса щети от разбиване-
то и подпалването на имотите му на горната дата, възстановени от-
части от застраховката“. На това събрание единодушно  са избрани 
УС и ПС. В УС влизат Коста Баталов, Христо Чакалов, Александър 
Гиргинов, Паскал Паскалев, Стойчо Мошанов, Георги Попов, Георги 
Семерджиев и Цаньо Сталийски. Новият ПС се състои от: Дими-
тър Маждраганов, Антон Кантарджиев и Никола Гърнев, а техни 
заместници са Никола Златарски и Марин Дичов.

Шест дена след края на това ОС на АД „Пряпорец“, на 9 юни 
1923 г. е извършен държавен преврат и е свалено правителството на 
БЗНС. Естествено, демократите и техния вестник „Пряпорец“ одо-
бряват и подкрепят новата власт. Новото правителство освобождава 
от затвора лидерите на Демократическата партия, а в неговия състав 
е включен демократа Янко Стоянчев, като министър на обществени-
те сгради, пътищата и благоустройството. През август 1923 г. е съз-



100

ВЕСТНИКАРСКАТА ФИРМА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ПРЯПОРЕЦ“

дадена нова политическа организация под името Демократически 
сговор, която има за цел да бъде опора на новата власт. Затова в нея 
се вливат партии, които подкрепят режима и сред тях е и Демокра-
тическата партия. След няколко месеца тя разширява влиянието си 
в Министерския съвет, защото в неговия състав е включен още един 
демократ. Това е акционерът в АД „Пряпорец“ Рашко Маджаров, 
който оглавява Министерството на правосъдието.

Вторият етап от развитието на АД „Пряпорец“ (1924 − 1934)
В началото Демократическият сговор по-скоро е коалиция 

от партии, защото влезлите в него политически организации за-
пазват своите политически ценности, структури и органи. Това се 
отнася и за Демократическата партия и вестник „Пряпорец“. В нача-
лото на 1924 г. обаче правителствените среди засилват натиска над 
ръководителите на партиите, влезли в Демократическият сговор. Те 
настояват новата политическа организация да се изгради като един-
на партия. Това довежда до бурни дебати и до последвало напускане 
на социалдемократите, до разцепление при радикалдемократите, а 
демократите също са пред разцепление. През февруари 1924 г. ряз-
ко се променя начинът на списване на вестник „Пряпорец“. В него 
започват да излизат само материали, които застъпват тезата, че де-
мократите трябва да напуснат Демократическия сговор. Автори на 
тези материали сa Александър Малинов, Никола Мушанов, Алек-
сандър Гергинов и директора на партийния орган Петко Пенчев. 
Другата група ръководни дейци на демократите, които се обявяват 
за оставане в Демократическия сговор, са предвождани от Андрей 
Ляпчев, Рашко Маджаров и професорите Георги Данаилов и Вла-
димир Моллов. През март 1924 г. народните представители от Де-
мократическата партия се разцепват, като 36 от тях са за оставане в 
Сговора, а 17 декларират, че са за самостоятелност на Демократиче-
ската партия. Разцепление има и в ръководните органи на партията 
каквито са Централното бюро и Върховния партиен съвет.

В края на март 1924 г. между двете групи демократи се разгаря 
битка за овладяването на партията и централния партиен орган вест-
ник „Пряпорец“. На 27 март 1924 г. привържениците на Ляпчев го 
обявяват за председател на партийното ръководство, а той уволнява 
директора на партийния орган Петко Пенчев. На следващия ден ше-
фът на партията Александър Малинов призовава хората, работещи 
във вестника, да останат по местата си и да изпълняват нареждания-
та на истинското ръководство. На 1 април 1924 г. Ляпчев започва да 
редактира вестник „Пряпорец“, а редакционният персонал го напус-
ка. Така битката за централния партиен орган приключва. Останала 
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без вестникарска трибуна, групата начело с Александър Малинов за-
почва на 5 април 1924 г. издаването на нов всекидневник, който се на-
рича „Знаме“ и също е обявен за орган на Демократическата партия.

Така битката за вестник „Пряпорец“ приключва с победа за 
групата около Андрей Ляпчев. Предстоят обаче битките между две-
те групи на демократите за членовете на партията, за партийните 
имоти и за акциите на партийната вестникарска фирма АД „Пряпо-
рец“. Разцеплението от март-април 1924 г. дълго отеква в редиците 
на демократите, защото се късат не само партийни, но и роднински 
връзки, изграждани с десетилетия. 

От 12 до 14 септември 1924 г. демократите-сговористи успя-
ват да свикат и проведат заседание на Върховния партиен съвет, на 
което присъстват мнозинството от неговите членове. Заседанието е 
председателствано от подпредседателя на Централното бюро Анд-
рей Ляпчев, подпомаган от секретаря на бюрото Георги Данаилов 
и касиера на същото Владимир Моллов. Участниците във форума 
приемат резолюция в подкрепа на оставането на Демократическата 
партия в Демократическия сговор. попълват състава на Централ-
ното бюро и определят развитието на вестник „Пряпорец“. Новите 
членове в ръководния орган на демократите са: Паскал Паскалев, 
Никола Пъдарев, Владимир Такев, Петко Палиев и Иван Хрелопа-
нов. Те са натоварени с издаването на вестник „Пряпорец“, като из-
ползват за тая цел акциите на партията в АД „Пряпорец“, създадено 
специално за издаването на вестника. Централното бюро е натова-
рено да представлява партията пред всички учреждения на стра-
ната и да запази и управлява имотите на партията, включително и 
двете хиляди акции на дружество „Пряпорец“.

В отговор на тези действия на 5 октомври 1924 г. в театър 
„Ренесанс“ групата на Александър Малинов свиква конгрес на Де-
мократическата партия, но присъстват само 850 делегати. За срав-
нение на предния конгрес на партията проведен през 1920 г. са 
участвали 1800 делегати. В навечерието на конгреса са подновени 
бюрата само на 34 градски и 264 селски организации, докато в края 
на 1923 г. почти 46 хиляди членове на партията са се водили на отчет 
в 82 градски и 1294 селски организации. Явно сривът в Демократи-
ческата партия е сериозен и по-голяма част от членската маса на 
демократите продължава да е в Демократическия сговор.

Освен битката в партията по същото време върви битка 
между двете групи демократи и за овладяване на партийната вест-
никарска фирма АД „Пряпорец“. Това става ясно от редица жалби 
и заявления на двете групи до Софийския окръжен съд, подадени 
през периода септември − ноември 1924 г. 
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Първи към съдиите се обръщат Андрей Ляпчев и неговите 
съмишленици. На 24 септември 1924 г. те подават жалба, в която е по-
сочено, че ОС на акционерите е имало заседания на 8 юни, на 18 юни, 
на 28 юли, на 14 септември 1924 г. Тези прекъсвания са правени с цел 
спогодба между акционерите и не са водени протоколи или отправя-
ни последващи покани. Ляпчев и още шест акционери настояват съда 
да отмени взетите на 14 септември 1924 г. решения като незаконни, 
защото на тази дата не е представен половината капитал, както изис-
ква член 27 на Устава на дружеството. Представени са само 800 акции 
от акционери и 1000 акции получени от БНБ, където се съхраняват 
2000 безименни акции, собственост на Централното бюро на парти-
ята, и с които са обезпечени недвижимите имоти на дружеството. В 
нарушение отново на Устава на 14 септември 1924 г. е избран изця-
ло нов УС при положение, че трябва да се избират само двама нови 
членове, а на останалите тригодишният мандат не е изтекъл. На 27 
септември 1924 г. в Софийския окръжен съд постъпва втора жалба 
от съмишлениците на Ляпчев в УС на АД „Пряпорец“ и с гореизло-
жените мотиви отново се иска обезсилване на решенията на ОС на 
дружеството от 14 септември 1924 г. На 7 октомври 1924 г. до съда 
постъпва и молба от тази група в УС за вписване изменение на член 
5 от Устава на дружеството, защото основният капитал е увеличен 
от 400 000 на 2 400 000 лева. На 7 ноември 1924 г. пак същите членове 
на УС в заявление до служителите на Темида изтъкват, че избраният 
през 1923 г. от ОС на акционерите УС се е конструирал, но поради 
невнимание не е бил зарегистриран, а на 25 септември 1924 г. е приел 
оставките на двама от своите членове.

Отговорът на членовете на групата начело с Александър Ма-
линов не закъснява. Избраният от тях на 14 септември 1924 г. нов УС 
на АД „Пряпорец“ начело с Никола Мушанов подава две заявления 
до Софийския окръжен съд, регистрирани на 4 и на 11 октомври 
1924 г. С първото заявление те искат магистратите да регистрират 
избрания на 14 септември 1924 г. изцяло нов УС на АД „Пряпорец“. 
Във второто заявление се настоява да се остави без последствия ис-
каното от алтернативния УС изменение на капитала на дружество-
то. Техните аргументи са, че подписката е приключила на 1 януари 
1923 г., не е реализирана и затова трябва да се счита за закрита. В 
нарушение на Търговския закон и Устава на дружеството обаче тя е 
продължена през 1924 г. от бившия УС. Тогава без публична покана 
до акционерите и с променени условия петима членове на старото 
ръководство се опитват да си присвоят имотите на АД „Пряпорец“, 
като се сдобият с нови акции. В заключение се иска Софийският ок-
ръжен съд да унищожи подписката, да счете, че няма редовно уве-
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личение на капитала на дружеството и да остави без последствие 
молбата на „самозвания УС“.

И двете спорещи страни привеждат документи, с които да 
подкрепят собствената си теза. Това са удостоверения от БНБ и от 
Централното бюро на Демократическата партия, протоколи от засе-
данията на двата различни УС на фирмата, списък с новозаписани 
акционери, протоколи на ОС, Устава на АД „Пряпорец“, броеве от 
вестниците „Пряпорец“ и „Знаме“, в които са публикувани съобще-
ния на ръководните органи на партийната вестникарска фирма. През 
1924 г. под името и на двата вестника пише, че са органи на Демо-
кратическата партия, имат еднакъв адрес, който се намира на площад 
„Славейков“ №1, и двете издания се отпечатват в печатница „Пряпо-
рец“, но имат различни телефони за връзка с читателите. От прото-
кола на ОС на дружеството, провело се на 14 септември 1924 г., става 
ясно, че комисията, която е избрана да намери компромисен вариант 
между двете групи се проваля. Затова съмишлениците на Ляпчев ис-
кат ново отлагане на ОС, но хората на Малинов отказват, защото са се 
сдобили с половината безименни акции съхранявани в БНБ, които са 
собственост на Централното бюро на партията. Банката на практика 
отказва да участва в разразилия се спор сред демократите. Затова раз-
деля акциите поравно между двете спорещи групи, като предава 1000 
от тях на секретаря на партията д-р Александър Гергинов, а другата 
половина е оставена за получаване от проф. Георги Данаилов, като 
секретар на Централното бюро в момента. В деня на заседанието на 
ОС Гергинов регистрира получените 1000 акции, докато Данаилов не 
присъства. Така групата на Ляпчев, въпреки че е с повече участници, 
се оказва с по-малко акции и решава да напусне форума. В тяхно от-
съствие съмишлениците на Александър Малинов гласуват благопри-
ятни за тях решения и затова се стига до съдебна битка.

Още преди да започне разцеплението в Демократическата 
партия, партийната вестникарска фирма АД „Пряпорец“ рязко по-
нижава приходите си и увеличава разходите си. Това се дължи как-
то на обезценяването на лева, така и на острото политическо проти-
вопоставяне в страната, в което демократите вземат дейно участие. 
Вследствие на това противопоставяне през 1922 г. дружествените 
имоти са разбити, разграбени, подпалени и тяхното възстановява-
не води до непредвидени допълнителни разходи. Тези разходи са 
видни от Баланса и Годишната равносметка на АД „Пряпорец“ към 
31 декември 1923 г. Реализираната печалба през 1923 г. е малко над 
шест хиляди лева и затова акционерите решават да я прехвърлят из-
цяло във фонд „Запазен капитал“. Така само за четири години меж-
ду 1919 г. и 1923 г. чистата печалба на фирмата спада почти 26 пъти.
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След разцеплението на демократите през 1924 г. нормалното 
функциониране на АД „Пряпорец“ е силно затруднено, защото хора-
та от двете противостоящи групи в Демократическата партия са ос-
новни акционери в дружеството. Между тях започва съдебна битка, 
която преминава през различни решения на столичните магистрати. 

Най-напред излиза Определение № 5659 от 10 октомври 1924 
на Софийския окръжен съд за публикуване в Държавен вестник на 
увеличението на капитала на дружеството от 400 000 на 2 400 000 
лева. Точно седмица по-късно този съд с ново Определение № 5899 
спира публикацията поради подадена контестация и до разреша-
ване на въпроса в съдебно заседание. На 29 октомври 1929 г. Трето 
гражданско отделение при Софийския окръжен съд пристъпва към 
разглеждане на частно търговско дело № 327, по описа за 1914 г. От 
страна на молителите и ответниците присъстват по трима човека, 
но поради отсъствие на общо девет човека от двете групи е отло-
жено разглеждането за 10 ноември 1924 г. И на тази дата обаче не се 
явяват всички призовани и затова делото не стартира. На 13 ноем-
ври 1924 г. Софийският окръжен съд, след устно упълномощаване 
от страна на призованите, приема посочени от тях адвокати и при-
ема представените писмени документи за доказателства по делото. 
Съдът задължава УС от 1923 г. да представи протоколните книги на 
УС и ОС за взетите от тях решения през 1922, 1923 и 1924 г., доклада 
на ПС за 1924 г., книгата на акционерите и оригиналната подписка 
за увеличение на капитала от 1922 г. и 1924 г. Магистратите призо-
вават като свидетели акционерите Стоимен Сарафов, Данаил Крап-
чев, Панайот Коралов и Христо Чакалов. 

През март 1925 г. делото между двете спорещи групи акцио-
нери започва по същество. Поради неявяване в съдебната зала на 
Стоимен Сарафов и Данаил Крапчев Софийският окръжен съд ги 
заличава като свидетели и на 18 март 1925 г. определя следното: не 
одобрява решенията от 14 септември 1924 г. на ОС на акционерите 
на АД „Пряпорец“ и задължава УС на същото дружество да свика 
ново събрание на акционерите; оставя без разглеждане заявления-
та на Никола Мушанов и неговите съмишленици от 1924 г.; отменя 
Определение № 5809 от 17 октомври 1924 г. и оставя в сила Опреде-
ление № 5659 от 10 октомври 1924 г. за увеличаване капитала на дру-
жеството; задължава УС да представи в оригинал и заверен Прото-
кола от ОС на акционерите от 3 юни 1923 г. с цел избраните тогава 
членове на УС да бъдат вписани. С ново решение на Софийския ок-
ръжен съд от юни 1925 г. се определя да се впишат в дружествения 
търговски регистър и публикуват в Държавен вестник имената на 
новоизбраните на 3 юни 1923 г. членове на УС.
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Горните две решения на Софийския окръжен съд от март и 
юни 1925 г. веднага са атакувани от групата на Александър Малинов 
и Никола Мушанов пред Софийския апелативен съд. Апелативните 
съдии от Трето гражданско отделение излизат с редица решения, 
които са отразени в Протокол от 16 ноември 1926 г. С него те отме-
нят определението на Софийският окръжен съд от 18 март 1925 г. и 
вместо него постановяват извършената подписка относно увеличе-
нието на капитала на АД „Пряпорец“ от 400 000 на 2 400 000 лева да 
се счита за не станала и затова обезсилват определението на Софий-
ския окръжен съд от 10 октомври 1924 г. Освен това Софийският 
апелативен съд оставя без разглеждане като безпредметни жалбите, 
относно отказа на съдиите от окръжния съд да се регистрира УС на 
дружеството, избран на 14 септември 1924 г. и неправилното регис-
триране на стария УС, избран на 3 юни 1923 г. 

Това е финала на съдебната битка между двете групи демо-
крати за контрол на партийната вестникарска фирма АД „Пряпорец“. 
Като последствие от нейния край всички акционери, които са запи-
сали нови акции декларират, че се отказват от тях, а съхраняваните 
в „Италианска и българска търговска банка“ два милиона лева за по-
критието на допълнителната подписка за увеличението на капитала 
на дружеството са върнати на нереализираните нови акционери.

Докато тече тази съдебна битка обаче рязко се влошава 
управлението и финансовото положение на АД „Пряпорец“. Това 
ясно личи от протоколи на ПС от 14 и 15 ноември 1925 г., които са 
изпратени в Софийския окръжен съд. В тях се констатира, че тър-
говските и касовите книги за 1924 г. и 1925 г. са неправилно водени 
и затова не може да се направи никаква проверка в сметките и рабо-
тите на дружеството. Проверителите Димитър Маждраганов, Ан-
тон Кантарджиев и Никола Гърнев изтъкват, че приходите на фир-
мата се получават по разписки от кочани, които нито са заверени, 
нито прошнуровани, нито подпечатани от УС, а касовата наличност 
е само 3 122 лева. Членовете на ПС изтъкват, че не са открили в каса-
та суми, постъпили от увеличението на капитала, няма протоколна 
книга от заседанията на УС, няма я и книгата на акционерите, а в 
канцеларията на дружеството са открити само отпечатъци за нови 
акции, които обаче нито са подписани, нито попълнени, нито разда-
дени. Този хаос в управлението на дружеството се засилва от факта, 
че повече от две години не е свиквано ОС на акционерите и затова 
не са разгледани и одобрени сметките за 1924 г. и 1925 г. Избраният 
на 3 юни 1923 г. УС е намалил състава си на четири души и съгласно 
Търговския закон и Устава на дружеството заседанията му не могат 
да се считат за редовни. Освен това през 1925 г. изтича и мандата на 
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членовете на ПС. Затова те запознават магистратите с всички тези 
нередности в управлението на  АД „Пряпорец“ и по силата на член 
202 от Търговския закон свикват извънредно ОС на акционерите.

Поканата на ПС за свикване на извънредно ОС на акционе-
рите е публикувана в официалния вестник на държавата и вестник 
„Знаме“. В дневния ред е предвиден доклад на ПС за положението 
на дружествените работи и избор на нови ръководни органи. Съ-
бранието се провежда на 3 януари 1926 г. в помещението на  АД 
„Пряпорец“ на площад „Славейков“ № 1. В неговата работа вземат 
участие общо 13 акционери, представляващи 2529 акции, които еди-
нодушно избират за председател на събранието Стоимен Сарафов. 
Явно това е опит за помирително събрание, защото, въпреки че съ-
дебна битка продължава присъстват почти поравно акционери и от 
двете групи демократи. Те са начело със своите водачи Александър 
Малинов и Андрей Ляпчев, а 2000 акции собственост на партията 
са депозирани от д-р Александър Гергинов и проф. Георги Данаи-
лов с удостоверения от БНБ, всяко за по 1000 акции. Акционерите 
обстойно се запознават с доклада на ПС, но отлагат разглеждането 
доклада на УС за следващото редовно ОС. Те избират и ръководни-
те органи на дружеството. В УС влизат Стефан Стефанов, Стоимен 
Сарафов, Христо Чакалов, Петър Хаджипетров, Сава Савов, Георги 
Семерджиев, Матей Стефанов и Марко Горанов, а за членове на ПС 
са избрани Димитър Маждраганов, Антон Кантарджиев и Влади-
мир Такев. Тези членове на ръководството са вписани в дружестве-
ния търговски регистър и са публикувани в Държавен вестник.

Седмица по-късно се провежда първото заседание на новия 
УС и тогава са избрани ръководителите на съвета, управители на 
дружествените имоти и комисия, която да приведе в ред дружестве-
ните сметки. Новото ръководство е в следния състав: председател 
Стефан Стефанов, подпредседател Стоимен Сарафов, а секретар е 
Матей Стефанов. Съгласно член 20 на Устава на фирмата за деле-
гати на УС са определени Матей Стефанов и Марко Горанов и те са 
натоварени да изпълняват службата на управители на дружестве-
ните имоти. Решено е документите на дружеството да се подписват 
от председателя, а в негово отсъствие от подпредседателя и един от 
управителите на дружествените имоти. УС назначава Сава Савов, 
Матей Стефанов и Марко Горанов в комисията, която да приведе в 
ред дружествените сметки.

Този състав на УС свиква редовно събрание на акционерите 
с дневен ред изслушване и вземане на решения по докладите на УС 
и ПС, одобряване балансите на фирмата за 1924 г. и 1925 г., освобож-
даване от отговорност на ръководните органи за тези години и об-
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съждане на подписката за увеличението на капитала на дружеството. 
Поканата за събитието е публикувана на 1 март 1926 г. едновременно 
във всекидневниците „Пряпорец“ и „Знаме“. Интересното е, че ре-
дакциите и на двата вестника продължават да се намират на един и 
същи адрес в помещението на  АД „Пряпорец“ на площад „Славей-
ков“ № 1, но двете издания не продължават да са органи на една и 
съща партия. „Пряпорец“ е определен като „Демократически лист“ и 
изразява разбиранията на демократите начело с Андрей Ляпчев, ос-
танали в Демократическия сговор, а „Знаме“ вече е единствен орган 
на Демократическата партия, ръководена от Александър Малинов.

Заседанията на годишното ОС на акционерите на  АД „Пряпо-
рец“ се провеждат на 20 март, 31 март и 1 април 1926 г. На първите 
две дати присъстват само трима акционери, но двама от тях предста-
вят удостоверения от БНБ за по 1000 акции и затова събранието е 
законно. В заседанието от 1 април 1926 г. участват осем акционери. 
В доклада на УС се изтъква, че са допуснати големи кредитирания 
на отпечатваните в дружествената печатница вестници. Затова ак-
ционерите задължават членовете на УС да направят необходимото 
за събирането на задълженията на вестниците „Пряпорец“, „Знаме“, 
„Демократически сговор“ и „Селска дума“. От балансите на фирмата 
за 1924 г. и 1925 г. се вижда, че са отписани несъбираеми вземания за 
над 150 хиляди лева, за амортизация на имуществото са отделени над 
173 хиляди лева и са платени данъци за почти 82 хиляди лева. По-
ради погасяването на тези суми през 1924 г. е отчетена загуба от 665 
лева, а за 1925 г. загубата е почти 17 хиляди лева. В доклада на ПС са 
регистрирани следните нередности: за управлението, счетоводството 
и касата отговаря едно и също лице и няма документи за редица раз-
ходи, но са налице оправдателни документи за близо 10 хиляди лева, 
отпуснати на администрацията на вестник „Пряпорец“. Акционери-
те решават единодушно подписката за увеличението на капитала на 
дружеството да се счита за нереализирана. 

И в следващите години в ОС участват малък брой акцио-
нери, които притежават минимален брой собствени акции. Някои 
от тях представляват по една, две или пет като тези с по една или 
две акции дори нямат право на глас. Законността на събранията се 
осигурява от депозирането на 2000 безименни акции, съхранявани 
в БНБ. Очевидно основните акционери се дистанцират и не проя-
вяват интерес към работите на фирмата. Това може да бъде обяс-
нено с факта, че една голяма част от тях заемат висши държавни 
постове, включително и водачите на демократите Андрей Ляпчев 
и Александър Малинов. От началото на 1926 г. до средата на 1931 г. 
Андрей Ляпчев е министър-председател на Царство България. През 
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този период Александър Малинов постепенно възстановява поли-
тическото влияние на Демократическата партия. През 1931 г. той 
става инициатор за сформиране на предизборна коалиция с други 
партии под името Народен блок. Тази коалиция печели изборите 
през юни 1931 г. и през същия месец Александър Малинов оглавява 
правителството на страната, а неговата партия има водеща роля в 
Министерския съвет. През октомври 1931 г. Малинов се оттегля от 
премиерския пост и до 1934 г. е председател на Народното събра-
ние, а министър-председател става Никола Мушанов. Освен пре-
миерите Ляпчев, Малинов и Мушанов в българските правителства 
през периода 1926 – 1934 г. участват и други водещи акционери на 
АД „Пряпорец“. Това са министрите Георги Данаилов, Александър 
Гиргинов, Владимир Моллов и Рашко Маджаров.

Явно заради тези ангажименти гореизброените акционери на 
АД „Пряпорец“ не вземат участие нито в текущата работа на друже-
ството, нито присъстват на ОС на акционерите. Така всички решения 
във фирмата на практика се вземат само от членовете на УС, чийто 
брой е осем човека. Техният състав е постоянен и е променен само 
веднъж през 1929 г., с двама нови членове. Решенията на УС се ут-
върждават в ОС от почти същите хора плюс няколко други акцио-
нери с незначителен брой собствени акции. През 1927 г. в годишното 
ОС участват петима акционери собственици на 53 акции, през 1928 г. 
в този форум участват седем акционери, разполагащи с 67 собствени 
акции, а през 1929 г. единадесет акционери представляват 363 пои-
менни акции. Това означава, че в ОС през тези три поредни години 
не вземат участие дори всички членове на ръководството. По отрабо-
тен модел обаче двама или повече от тези акционери депозират общо 
2000 безименни акции и събранията стават законни, защото са пред-
ставени повече от половината акции на дружеството. 

През втората половина на 20-те години на 20. век главните 
приходи на АД „Пряпорец“ са от наемите получавани от недвижи-
мото имущество на фирмата. Под наем за различен срок и на раз-
лични фирми са отдадени и печатницата, и дружествените помеще-
ния. Тези помещения се намират на площад „Славейков“ № 1 и се 
състоят от две масивни сгради и бараки в двора и други бараки с 
лице към улица „Солун“. От балансите на дружеството през тези 
години личи, че са отписани несъбираеми вземания за стотици хи-
ляди лева, а загубите варират от малко над 9 000 лева за 1926 г. до 
над 120 000 лева за 1928 г. Затова ръководството на предприятието 
решава да вземе два ипотечни заема и за да ги получи залага дру-
жествените имоти. Така заеми са сключени с Българската ипоте-
карна банка и Съединени български банки. През годините именно 
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най-големите разходи са за лихвите и комисионите, които се плащат 
на кредиторите за задълженията на фирмата. Затова през нито една 
от горепосочените години акционерите не получават дивиденти, а 
фирмата приключва всяка година със загуби, като основен принос 
за това имат натрупаните дългове и несъбираемите вземания.

В началото на 30-те години на 20. век дейността на дружество-
то неочаквано замира. Тогава бушува световна икономическа криза 
(1929 – 1933), която обхваща и България. Неуспехите в борбата с кри-
зата довежда до падането от власт на Демократическия сговор с пре-
миер Андрей Ляпчев и овладяването на управлението от Народния 
блок (1931 – 1934) с премиери демократите Александър Малинов и 
Никола Мушанов. Но и последните двама министър-председатели и 
техните правителства не се справят с трудностите, породени от кри-
зата. Явно икономическата криза допринася за нарушаването на ор-
ганизационния живот на дружеството, защото не са представени в 
срок на съдебните служители, задължителните книжа от годишните 
ОС на акционерите. Затова Търговското отделение на Софийския ок-
ръжен съд с Определение № 2914 от 4 декември 1933 г. задължава ръ-
ководството на фирмата в двуседмичен срок и под страх от глоба да 
предаде всички книжа от редовните и извънредни ОС през периода 
1930 – 1933 г. и да даде обяснение защо не е сторило това досега.

В началото на 1934 г. от две публикации във вестник „Знаме“ 
става ясно, че през горепосочения период не са провеждани ОС на 
акционерите на АД „Пряпорец“, че дружеството се намира в тежко 
финансово положение и затова трябва да престане да съществува. 
На 13 януари 1934 г. във вестника са публикувани четири равно-
сметки на фирмата към 31 декември 1930, 1931, 1932 и 1933 г. От 
тях става ясно, че на кредиторите си предприятието дължи мили-
они левове. В края на 1930 г. те са почти четири милиона, а в края на 
1933 г. сумата вече е почти пет милиона лева. Втората публикация 
в „Знаме“ е от 27 февруари 1934 г. Това е Покана на УС до акционе-
рите за извънредно общо събрание на 20 март 1934 г. от девет часа 
в помещението на дружеството. В дневния ред е предвидено да се 
дискутират докладите на УС и ПС за 1930, 1931, 1932 и 1933 г., да 
се одобрят балансите за тези години и да се освободят двата съвета 
от отговорност за същите години. Като точки в дневния ред са по-
сочени още и избор на лице, което да прехвърли имота на друже-
ството, вземане на решение за прекратяване дейността на фирмата 
и обявяването и в ликвидация, както и избор на ликвидатор на АД 
„Пряпорец“. В Поканата изрично е посочено, че ако няма кворум 
на 20 март 1934 г., то събранието се отлага за 21 март, в същия час, 
същото място и при същия дневен ред.
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На 20 март 1934 г. се явяват само петима акционери, предста-
вляващи 954 акции, които са недостатъчни за вземането на законни 
решения и затова извънредното ОС на АД „Пряпорец“ се отлага за 
следващия ден. От списъка на акционерите става ясно, че на 21 март 
вече присъстват десет акционери представляващи 2947 акции. Огро-
мната част от акциите са по пълномощие. Между 134 и 315 акции по 
пълномощие представляват Александър Малинов, Стойчо Мошанов, 
Кръстю Йосифчев, Георги Семерджиев, Димитър Маждраганов, Ни-
кола Златарски, Иван Хрелопанов, Никола Дуров и Георгица Пеева. 
Стойчо Мошанов представя и други 406 акции по пълномощие, но 
понеже не са придружени с редовни пълномощия тези акции не дават 
право на глас, но са включени в общия сбор на представените акции. 
С най-много лични поименни акции – 20, е Александър Малинов, с 
по 10 са Никола Златарски и Никола Дуров, с по 5 са Георгица Пеева и 
Мария Маждраганова, а останалите петима участници в събранието 
имат само по 1 поименна акция. Съгласно член 28 на Устава на дру-
жеството 5 акции се равняват на един глас, никой не може да предста-
влява повече от 20 гласа за себе си и 50 гласа по пълномощие. Така с 
най-много гласове 54 е Александър Малинов, а с най- малко само с 1 
глас в събранието участва Мария Маждраганова.

По предложение на Александър Малинов за председател на 
извънредното ОС на АД „Пряпорец“, проведено на 21 март 1934 г. 
единодушно е избран Кръстю Йосифчев. Секретарят на УС Никола 
Златарски представя доклада на съвета, засягащ развитието на дру-
жеството през периода 1930 – 1933 г.  От документа става ясно, че 
поради нерентабилност на печатницата, нейният инвентар е прода-
ден за 150 000 лева, а за всяка от посочените години от наеми дру-
жеството е трябвало да получи приблизително между 1 милион и 
300 хиляди лева и 1 милион и 900 хиляди лева. В този доклад обаче 
се изтъква, че с големи мъки и жертви дружеството е оцеляло през 
горепосочения период, защото наемателите на печатницата и дру-
гите имоти плащат своите задължения с големи закъснения и не из-
цяло. Затова приходите стигат само за да се платят общинските и 
държавните данъци, застраховките на имота и присъщите разходи, 
свързани с управлението и стопанисването на печатницата и е било 
невъзможно да се обслужват кредитите към банките. Така през 1932 
г. Българската ипотекарна банка се снабдява с изпълнителен лист и 
го привежда срещу имота на дружеството за продажба. Тази банка е 
отпуснала кредит на АД „Пряпорец“ за над 67 000 швейцарски фран-
ка, при лихва 12,5% и разноски по договора за над 79 хиляди лева. И 
от Съединени български банки търсят своите вземания срещу ипо-
текираните имоти на АД „Пряпорец“. Затова ръководството на фир-
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мата решава да сключи договор с двама архитекти за построяване на 
жилищна кооперативна палата „Петко Каравелов“ върху имотите на 
дружеството и посрещане от страна на архитектите до пет милиона 
лева от задълженията на дружеството. Освен това архитектите Кан-
тарджиев и Донков се задължават да предоставят на АД „Пряпорец“ 
и два апартамента от по 150 кв. м. на третия и четвъртия етаж от 
вече построената кооперация на обща стойност 800 хиляди лева.

На 21 март 1934 г. на извънредното ОС председателят на ПС 
Димитър Маждраганов запознава акционерите с докладите на съ-
вета. Акционерите решават да отпишат като несъбираеми вземания 
сумата от над един милион лева. Тя се дължи от две партии, три 
вестника и наемателя на печатницата. С най-голям принос за тези 
несъбираеми вземания са Демократическата партия и нейния печа-
тен орган вестник „Знаме“, дължащи над 400 хиляди лева и Демокра-
тическият сговор и вестник „Пряпорец“, с дългове за над половин 
милион лева, и то при положение, че вестник „Пряпорец“ от 1928 г. 
излиза само един път в седмицата, а от май 1932 г. спира да излиза. 
От докладите на ПС става ясно, че АД „Пряпорец“ приключва на 
загуба всичките години през периода 1930 – 1933 г. Загубите в лева 
към 31 декември за всяка от тези години са следните: 1930 г. е без 
малко 211 хиляди, 1931 г. е почти 184 хиляди, 1932 г. е приблизител-
но 188 хиляди и най-голяма е загубата през 1933 г. – над 2 милиона 
и 350 хиляди лева. С абсолютно мнозинство участниците в събра-
нието одобряват сметките, докладите на УС и ПС и освобождават 
техните членове от отговорност по управлението на дружеството и 
за всички сделки извършени през периода 1930 − 1933 г.

Отново единодушно и с абсолютно мнозинство на 21 март 
1934 г. участниците в извънредното ОС одобряват акционера Нико-
ла Златарски за генерален пълномощник на дружеството и му дават 
неограничени права при прехвърляне мястото на АД „Пряпорец“ 
на жилищно кооперативната палата „Петко Каравелов“ и при окон-
чателното приключване на тази сделка. Златарски трябва да угово-
ри условията за продажбата, цената на мястото, да изготви всички 
книжа, да изповяда пред нотариус сделката и да подпише нотариал-
ния акт от името и за сметка на дружеството. Апартаментите, кои-
то получава АД „Пряпорец“ от строителите на палатата, по силата 
на постигнато споразумение, се разпределят така: апартаментът на 
третия етаж става собственост на Демократическата партия с пред-
седател Александър Малинов, а апартаментът на четвъртия етаж 
е записан на името на Владимир Моллов, Георги Данаилов, Рашко 
Маджаров, Стойчо Мошанов, Георги Семерджиев, Иван Хрелопа-
нов и Григор Василев. На практика апартаментът на четвъртия етаж 
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става собственост на съмишлениците на Андрей Ляпчев, който 
умира през ноември 1933 г. 

На 21 март 1934 г. при пълно съгласие и по желание на ак-
ционерите, участващи в извънредното ОС, е взето решение за пре-
кратяване дейността на АД „Пряпорец“ и обявяването му в ликви-
дация. Това е прието да стане едва след финализиране на сделката 
за жилищно кооперативната палата „Петко Каравелов“ и без да се 
правят каквито и да са вноски и такси, освен да се платят съответ-
ните общински и държавни данъци. За ликвидатор с права, предви-
дени в Устава на дружеството и Търговския закон е избран членът 
на УС Никола Златарски, който трябва да приключи ликвидация-
та спешно. Възложено му е също заедно с още двама адвокати да 
направят постъпки пред ипотекарните кредитори на дружеството, 
които да намалят лихвения процент по ипотечните сметки и ако те 
не са съгласни да се заведат дела за прекомерни лихви. По послед-
ната точка девет от дневния ред акционерите решават поименните 
акции да принадлежат на Демократическата партия с председател 
Александър П. Малинов и че само Александър П. Малинов може 
да разполага и да се разпорежда с тях. Точно за два часа всичките 
девет точки са разгледани и решени от акционерите, участващи в 
извънредното ОС и то е закрито поради изчерпване на дневния ред.

След по-малко от два месеца на 19 май 1934 г. в страната е из-
вършен държавен преврат. От власт е свалено правителството на На-
родния блок с премиер Никола Мушанов, а новата власт разпуска На-
родното събрание, ръководено от Александър Малинов, и забранява 
политическите партии и техните печатни органи. Затова престава да 
излиза вестник „Знаме“ и неговият последен брой е от 30 юни 1934 г.

С Определение № 2302 на 2 август 1934 г. Софийският окръ-
жен съд вписва в дружествения търговски регистър, че търговската 
фирма АД „Пряпорец“ прекратява дейността си и е обявена в лик-
видация. Магистратите изрично посочват, че това става съгласно 
решението на акционерите, участващи в извънредното ОС на 21 
март 1934 г., а за ликвидатор с всички права по Търговския закон 
е назначен Никола Златарски. Затова магистратите, съгласно член 
210 от Търговския закон, канят кредиторите на АД „Пряпорец“, в 
шестмесечен срок от последната трикратна публикация в Държавен 
вестник, да предявят вземанията си. Трикратно в обявления публи-
кувани в официалния вестник на държавата е оповестено ликвида-
цията на фирмата. Това става на 27 август, 7 септември и 1 октом-
ври 1934 г. в броеве 119, 129 и 149 на Държавен вестник. Веднага 
кредитори чрез Софийския окръжен съд отправят уведомления и 
търсят вземанията си от адвоката и ликвидатор на фирмата Никола 
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Г. Златарски. Съпругата на индустриалеца Петър Хаджипетров иска 
сумата от 215 240 лева, а Съединени български банки търсят своите 
вземания по текуща сметка обезпечена с ипотека, възлизаща към 30 
септември 1934 г. на над 3 милиона и 32 хиляди лева.

Ликвидацията на АД „Пряпорец“ от неговите акционери 
ясно показва, че това дружество не е добър пример за успешен биз-
нес модел на партийна вестникарска фирма в Царство България. 
Все пак неговата дейност остава в спомените и трудовата биография 
на много хора. Показателно е, че десетилетия след прекратяване на 
дейността на АД „Пряпорец“ името на тази фирма продължава да 
фигурира в официални документи, издадени от Софийския окръ-
жен съд. Софийските магистрати издават редица удостоверения на 
бивши служители и работници на АД „Пряпорец“, които да им пос-
лужат за трудов стаж и пенсия. 

Заключение
Акционерно дружество „Пряпорец“ е създадено през 1913 г. 

и е обявено в ликвидация през 1934 г. Това дружество е вестникар-
ската фирма на Демократическата партия. Тази партия е една от во-
дещите политически организации в България, която многократно 
управлява сама и в коалиции с други партии, а нейните периодични 
издания оказват значително влияние върху общественото мнение. 
Акционери в изследваната фирма са ръководни дейци на демокра-
тите, които в различни периоди са премиери, министри, депутати, 
дипломати, а другите акционери са известни адвокати, индустриал-
ци, професори, застрахователи, журналисти.

Акционерно дружество „Пряпорец“ преминава през два 
коренно различни етапа на развитие. Първият е от създаването на 
фирмата през 1913 г. до 1923 г. През този първи етап дружеството се 
развива възходящо, въпреки стопанските ограничения и трудности 
по време на Първата световна война (1914 – 1918) и последвалата 
след войната всеобхватна криза в страната. През този първи етап 
фирмата се развива относително стабилно, защото всяка отчетна 
година реализира печалба. Част от тази печалба е разпределена като 
дивиденти на акционерите, а работниците в дружеството получават 
допълнително заплащане.

Вторият етап от развитието на вестникарската фирма е от 
разцеплението в Демократическата партия през 1924 г. до ликвида-
цията на предприятието през 1934 г. Разцеплението сред демокра-
тите през 1924 г. се оказва фатално за АД „Пряпорец“. През следва-
щите две години повечето акционери основатели на дружеството се 
разделят на две групи, които повеждат съдебна битка за имотите, 
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ръководството и контрола на фирмата. През периода 1924 – 1934 г. 
част от основните акционери в АД „Пряпорец“ участват като мини-
стри и депутати в изпълнителната и законодателната власт в стра-
ната. Това донякъде обяснява факта, че през всички тези години те 
не вземат, както преди, дейно участие в ръководството на фирмата. 
Странно е обаче, че тези и други от водещите акционери не проявя-
ват интерес към развитието на фирмата, защото не участват дори 
в ОС на акционерите, което е един път в годината. От 1924 г. пред-
приятието изпада в затруднено положение заради разцеплението, 
съдебната битка, служебни ангажименти и незаинтересованост 
на главните акционери. Затова в следващите 10 години приключ-
ва само със загуби, има необслужвани кредити за милиони лева и 
близо два милиона лева несъбираеми вземания. Близо половината 
от тези несъбираеми вземания са задължения на двете партии и на 
партийните издания, с които дружеството, чрез своите акционери е 
обвързано. Ръководството на фирмата отписва несъбираемите взе-
мания и тегли заеми, като ипотекира имуществото на дружеството. 
Тези опити за оздравяване обаче се оказват неуспешни. Затова през 
1934 г. на извънредно ОС акционерите по свое желание и едино-
душно решават ликвидацията на АД „Пряпорец“.

****
Съкращения
АД – Акционерно дружество
БНБ – Българска народна банка
БЗНС – Български земеделски народен съюз
ДА – Държавен архив
ОС – Общо събрание
ПС – Проверителен съвет
УС – Управителен съвет
ф.  − фонд
оп.  − опис
а. е.  − архивна единица
л. – лист
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ДО КОМПАНИИ ОТ „НОВА ГЕНЕРАЦИЯ“

гл. ас. д-р Десислава Данкова 

Резюме: В настоящия текст се разглеждат промените, до които 
доведе появата на социалните платформи. Дискутира се идеята за 
зараждането на социален организъм, като предпоставка за тези про-
мени и нови възможности. Това, от своя страна, води и до  заражда-
нето на компании от „нова генерация“, които осъзнават потенциала 
на времето, в което живеем. Те се противопоставят на общоприетите 
правила, така че да могат да създадат свой уникален път, чрез който да 
докажат силата на средата, от която сме част всички – и хората, и ком-
паниите. Те поглеждат отвъд своя бизнес и създават социален органи-
зъм около своята марка, с който могат да превърнат вярванията си в 
реалност. Те са революцията, за която хората и медиите говорят днес. 

Ключови думи: социални медии, социален организъм, корпо-
ративна комуникация, промяна, „нова генерация“ компании, рево-
люция, BrewDog.

THE SOCIAL ORGANISM THAT LEAD TO 
“NEW GENERATION” COMPANIES
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Abstract: The text examines the changes brought about by the emergence 
of social platforms. The idea of the birth of a social organism is discussed as 
a prerequisite for these changes and new opportunities. In turn this leads to 
the appearance of “new generation” companies that realize the potential of 
the times we live. They oppose the generally accepted rules so that they can 
create their own unique way to prove the power of the environment of which 
we are all part - both people and companies. New generation companies look 
beyond their business and create a social organism around their brand with 
which they can turn their beliefs into reality. They are the revolution people 
and media are talking about today.
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Мотивацията да напиша този текст дойде след лекция със 
студенти, които имаха за задача да представят компании, които на-
мират начин да попаднат в съзнанието на хората с техния различен 
подход при използването и осъзнаването на социалната промяна, 
на която ставаме свидетели през последните десетилетия. Самата 
аз вярвам, че за да можеш да се отличиш на сцената, на която из-
лизат всички, то трябва да си различен и да търсиш онези начини, 
които да разгърнат потенциала на настоящата социална среда в он-
лайн пространството. Според Оливър Лъкет, единият от авторите 
на книгата „Социалният организъм“, „социалните мрежи завинаги 
променят начина, по който споделяме и използваме информация-
та, организираме групи и бизнеси, вземаме политически решения, 
изграждаме и поддържаме връзките помежду си. Те включват на 
максимална скорост случайния еволюционен алгоритъм, който оп-
ределя как идеите се раждат, разпространяват, променят и повта-
рят, как културата ни се оформя“1.

 Изследователският ми интерес е насочен към компании, 
които смело приемат промените и които обръщат парадигмата на 
познатото ни в сферите на маркетинга, рекламата и ПР. Тези, които 
приемат бизнеса си като един цялостен процес и тръгват от идеята, 
вярванията и интегрирането на всички възможности в настоящия 
момент, без да „робуват“ на модели, които са налагани години на-
ред. Тогава по един естествен начин се разкрива хоризонт, който 
крие в себе си редица възможности. Бих искала да благодаря на 
тези мои студенти, които позволяват на любознателността им да ги 
срещне с наистина интересни и открояващи се примери, за щастие 
те не са малко и се превръщат в любопитни за анализ и дискусия, 
теми. Надявам се този текст да постави началото на по-сериозно и 
задълбочено изследване, защото тези компании заслужават наше-
то внимание и доказват, че това, за което повечето изследователи 
пишат, е действителност.

През последните години, които, като се замислим не са осо-
бено много, се разви среда, която донесе със себе си огромни проме-
ни, и то в различни посоки. От една страна, тя позволи да се появят 
компании, които можем да определим като „противопоставящи се“, 
от друга, промяната в потребителите, тяхната свързаност, различна 
роля и сила ни, направиха свидетели на скрития потенциал в „ново-
то“, което всъщност е настояще. Преди 20 години Google и YouTube 
не съществуваха, Facebook все още е бил идея, и като се замислим 
колко странно звучи този факт, можем да си дадем сметка каква 
революция се е случила за този период, защото днес ни е трудно 
да си представим света без тези платформи. Разгледано през при-
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змата на бизнеса, можем да продължим с разсъждението и смело да 
твърдим, че всичко това доведе до компании от „нова генерация“. За 
илюстриране на досега написаното, избрах да се позова на концеп-
цията, създадена от Оливър Лъкет и Майкъл Кейси за социалните 
мрежи и представянето им през идеята, че те функционират като 
жив организъм, който променя бизнеса, обществото и бъдещето 
ни. Ще анализирам компанията BrewDog, която избира да начертае 
своя уникален път, нарушавайки всички познати бизнес правила. 

Метафората „Социалният организъм“, което е и заглавието 
на книгата на Оливър Лъкет и Майкъл Кейси, ми се стори доста лю-
бопитна и подходяща, защото успява да предаде моето разбиране за 
подхода, по който е необходимо да бъдат разглеждани социалните 
платформи. Трудно е да се опише промяната и да се визуализира 
случващото се в тази среда, но от огромно значение е тя да бъде 
анализирана отвъд разбирането им като място, в което компаниите 
се борят за повече харесвания и „кликове“, без да осъзнават същ-
ността на настъпилата промяна, която се крие в социалния елемент. 

Оливър Лъкет разглежда потребителите на социалните мре-
жи по света като 1,5 милиарда (4 години по-късно те са 3,96 ми-
лиарда, фиг.12) автономни организми, свързани чрез машините за 
споделяне на емоции, изграждащи връзки, по-силни от времето и 
разстоянието.  Сборът от тези части, които си взаимодействат така 
гладко, е единният Социален организъм, форма на живот, която по-
стоянно бива подхранвана, расте и еволюира.3

Фигура 1. Данни за броя потребители на
социалните медии по света
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Бизнесите, които осъзнават тази реалност, достигат до по-
тенциала, заложен в днешната среда. Те отхвърлят познатите пра-
вила и създават свой уникален път, който ги превръща в компании 
от „нова генерация“. Един от ярките примери, доказващи възмож-
ностите в настоящата среда, е компанията BrewDog. 

BrewDog
BrewDog e шотландска компания за занаятчийска бира, съз-

дадена през 2007 г. 13 години по-късно печели признанието за трета-
та най-бързо развиваща се компания4 за храни и напитки в Обеди-
неното кралство (Фиг. 2) и попада в класацията на The Times за един 
от стоте най-добри работодатели. За този период тя успява да напус-
не границите на Обединеното кралство и да се превърне в глобална 
компания, представена на четири континента. Много са факторите, 
които определят този успех на BrewDog, едва ли в няколко страни-
ци могат да се разгледат подробно. Важно е обаче да се пише за този 
пример, защото той събира в себе си много ценни уроци, които ни 
позволяват да видим промените, които са част от настоящето в света 
на бизнеса. Създателите й осъзнават, че единственият начин да ста-
нат разпознаваеми и успешни, на фона на толкова големи и масово 
познати компании, е като създадат не просто поредната марка бира, а 
работят тя да се превърнe в култ и хората започнат да говорят за нея. 
Важно е уточнението, че тези компании будят както силна подкрепа, 
така и силно отричане, защото са различни и работят извън прави-
лата. Те показват другата страна на монетата и че днес има място за 
тях, независимо от критиката, на която са подложени. Това се доказва 
от успеха, до който достигат (Фиг. 3). Напълно подкрепям и вярвам в 
идеята, която и създадетелите на марката изповядват, че формиране-
то на свой уникален път, независимо от наложилите се правила през 
годините, е ключът, който отвежда до възможностите, криещи се в 
зародилия се социален организъм. 

Фигура 2. Десетте най-бързо развиващи се
марки в Обединеното кралство, 2019
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Фигура 3. Данни за растежа на компанията BrewDog

BrewDog култура
Създателите на компанията, Джейм Уот, Мартин Дики и ед-

но куче, вярват, че могат да променят света. Тяхното вдъхновение 
идва от музикалния стил пънк-рок, появил се през 70-те години на 
20. век и от начина, по който той променя света, защото е много 
повече от музика, превръщайки се в културен феномен. Идеология 
в същността на тази субкултура са антиконформизма, индивидуа-
лизма и анархизма и тя по естествен начин се превръща и в основа 
на BrewDog. В своята книга “Business for punks”, Джеймс Уот споде-
ля, че вдъхновени от всичко, което стои зад пънк културата, те се 
заемат да създадат съвременен бунт срещу безвкусната бира, съз-
дадена за масовия пазар и да се изправят срещу „кротките“ марки, 
следващи познатите корпоративни правила и често изчезващи в за-
брава.5 Те избират подход, който за много хора може да изглежда 
безрасъден дори напълно анархичен, който се различава от написа-
ното в учебниците, но се основава на техните правила и визия (Фиг. 
4). Резултатите са „наелектризиращи“, както самите те ги определят. 
В част от текста ще запазя техния стил на изразяване, защото той е 
също толкова характерен, колкото и самата марка. BrewDog създа-
ва бизнес, който можем да определим с понятието субкултура, тъй 
като компанията има различен тип поведение и вярвания, които се 
различават от общата и широка култура на мнозинството в корпо-
ративния свят, от която тя иначе е част. Субкултурите имат огромно 
място и влияние в социалния организъм, който се зароди последно-
то десетилетие. Те го превръщат в жив и постоянно развиващ се, те 
са тези, които му позволяват да се храни и да се превръща в основен 
фактор, когато говорим за комуникация.
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Фигура 4. Пример за реклама на BrewDog

Елементите, които изграждат и развиват марката BrewDog и я 
превръщат в отличаваща се сред останалите на пазара, са техните вяр-
вания. Създателите на компанията ги обобщават по следния начин6:

 y „Вярваме в занаятчийската бира от световно ниво“;
 y „Вярваме, че общността може да бъде съсобственик на на-

шата компания“;
 y „Вярваме в независимостта“;
 y „Вярваме, че бизнесът може да е сила за промяна към добро“;
 y „Вярваме в радикалната прозрачност“;
 y „Вярваме във възможността да бъдеш страхотен работодател“;
 y „Вярваме в смелостта да заявиш своята позиция“;
 y „Вярваме, че добрите хора, пият добра бира“. 

Бизнесът се проваля. Бизнесът умира. Бизнесът изчезва и 
се забравя. Революцията живее вечно, тя се помни и оставя следи. 
Има компании, които създават революция, а не бизнес. Ясната цел 
и мисия, причината за съществуването на компанията са ключови-
те фактори, които превръщат едни марки в запомнящите се приме-
ри. Zappos не просто стартира онлайн бизнес за обувки, те създават 
промяна, като подобряват обслужването на клиентите си чрез изця-
ло нов подход и удивително отношение към служителите си. Apple 
не стартират бизнес за компютри, тяхната мисия е да променят све-
та чрез технологиите. Noma не откриват поредния ресторант, те се 
заемат с мисията да възстановят скандинавската кухня, като създа-
дат иновативен подход към традиционните храни, който е описан 
в техния собствен манифест.7 Има достатъчно успешни примери, 
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които доказват, че революцията е възможна и че тя ги превръща в 
едни от най-известните компании в света, за които хората, медиите 
и другите компании говорят.  

Equity for punks – алтернативен метод за финансиране
Краудфъндингът по дефиниция е „практика за финансиране 

на проект или бизнес начинание, като се набират средства от много 
хора, обикновено през интернет“. Според друго определение „кра-
удфъндингът е иновативен начин за набиране на финансови сред-
ства, който събира хора със сходни интереси“.8 Осъзнаването на 
средата, в която милиарди хора са свързани помежду си и действат 
спрямо емоциите, интересите и вярванията си, се оказва печеливша 
стратегия. Днес, в света на социалните платформи, този инструмент 
е много повече от  източник на финансиране,  той създава общност 
от лоялни и отдадени посланици на марката. Философията на ком-
панията е максимално да се скъси разстоянието между нея и хората, 
които харесват тяхната бира – програмата “Equity for punks” става 
най-голямото ѝ въплъщение. Тя превръща BrewDog в алтернати-
вен бизнес, притежаван от хиляди хора, които обичат крафт бира-
та. Чрез своята програма те не просто набират средства, а продават 
собственост в компанията. За създателите това са техните прияте-
ли, тяхната общност, сърцето и душата на бизнеса.  През 2020 г. бро-
ят на инвеститорите достига 145 0009, което е показателно за успеха 
на програмата и обяснява факта защо BrewDog получава световно 
признание за своите краундфъндинг кампании. Всички тези хора 
имат своето място, което е онлайн, те са свързани във всеки един 
момент и постоянно могат да обменят идеите си. 

Последната им краудфъндинг кампания се нарича „Утре за-
почва днес“ (Tomorrow starts today), която стартира на 10.09.2020 и ще 
приключи на 28.01.2021. Целта, която си поставят, е да съберат 15 ми-
лиона паунда (до момента постъпилите средства са 8,951,589 паунда). 
На сайта има публикуван подробен проспект10, в който са посочени 
условията, рисковете, проектите10, в които ще бъдат инвестирани съ-
браните пари и всичко, което е важно да знае бъдещият съсобственик 
на компанията. Усилията на BrewDog са не просто техният бизнес да 
расте, а да променят света, защото имат нужда от планета, на която да 
продължават да варят своята бира. Ключова характеристика за ком-
паниите от „новата генерация“ е, че те поглеждат отвъд компанията 
и използват бизнеса си за промяна към по-добро и за решаване на 
важни глобални промени. Социалният организъм е може би най-го-
лемият потенциал на онлайн средата, защото той обединява хора от 
цял свят и превръща идеите, вярванията и ценностите им в реалност. 
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От своя страна, бизнесът превръща тези хора в свои приятели и своя 
най-мощен инструмент. Средата обединява двете страни, за да се слу-
чи промяната. Новата програма, която е изградена от BrewDog, до-
казва потенциала на средата, която се развива последните 20 години 
– обединяването на хора, тяхната сила, допускането им в процеса на 
работа, въвличането им в този процес, така че те се чувстват част от 
идея, която носи със себе си и голям смисъл. Не просто да бъдат по-
требители на добър продукт, на информация от компанията, на пос-
лания, а да бъдат хората, които заедно с нея реализират промяната. 
BrewDog доказва, че е възможно да превърнеш част от потребителите 
си в свой бизнес партньори, ползите от това се илюстрират в успеха 
на компанията (Фиг. 5). 

Фигура 5. Хората и растежът на BrewDog през годините

Маркетинг
Компаниите отделят огромни бюджети за маркетинг, като ак-

центът пада върху комуникацията, защото днес тя има огромно зна-
чение за развитието им. Не всеки бизнес може да си го позволи и това, 
което успешно замества този сериозен ресурс са идеите и търсенето 
на алтернативен начин  за реализирането им. Наличието на среда, 
в която потребителите имат също власт, променя и традиционната 
концепция за маркетинга. Осъзнаването, че модерните марки не при-
надлежат на бизнеса, а на потребителите, е от ключова роля за успеха. 
Разбирането за промяната в начина на общуване и че комуникация-
та е двупосочен път се среща от години, но малко са тези компании, 
които го прилагат в работата си. Единият от етапите, които авторите 
на книгата „Социалния организъм“ описват, е „хомеостаза“, където 
се поставя акцент върху отвореността на каналите, за да се постигне 
баланс. Без това условие, потребителите ще изхвърлят компаниите от 
тяхното пространство, което така или иначе е пренаситено от инфор-
мация. Отдавна отминаха времената, в които монополът и контролът 
са в ръцете на марките. Вичко това остава в историята на бизнеса, 
защото правилата и техниките са остарели и не са ефективни в на-
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стоящата среда. Зората на новия маркетинг е тук и носи със себе си 
изобилие от златни възможности, които  са достъпни за достатъчно 
смелите и изпълнени с въображение компании. Те създават и пишат 
новите правила в маркетинга.  Според  BrewDog11, те звучат така:

Твоята марка не е твоя. Едно от най-важните условия в съ-
временното създаване на марка, е да се приеме, че компаниите имат 
влияние върху марката, но конторлът не е в тях, нито е само тяхна 
собственост. В този процес активни участници са потребителите и 
пътешествието е споделено. Това, което компаниите могат да напра-
вят, е да определят посоката на пътуването. Марката не е само едно 
лого, тя е всеки аспект от бизнеса. Тя е емоционалната реакция на 
потребителите, тяхното възприятие за нея. Факторите, които опре-
делят успеха са честност, aнгажираност, отвореност, постоянство. 

Всичко е маркетинг. В дигиталната ера на взаимосвързаност, 
всичко, което бизнесът прави, е маркетинг. Всичко, което се казва, 
начинът, по който се казва, е маркетинг. Това твърдение и убежде-
ние има и друга страна, а именно, че съществува среда, в която въз-
можностите за изграждане на все по-силни връзки с потребителите 
са много. Характерно за комуникацията на BrewDog е неприемане-
то на установените правила, което от своя страна им дава възмож-
ност да се отличат от всички останали. В едно изречение е трудно 
да се опише, защото те възприемат бизнеса си като един цялостен 
процес и отделна култура, от които следва и начинът им на общува-
не с потребителите. Стилът е характерен, посланията се изграждат 
на база на тяхната мисия и философия, независимо че понякога мо-
гат да звучат неприемливо за част от хората и компаниите.  (Фиг. 6)

Фигура 6. Пример за техния различен прочит
 на функцията на рекламата
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BrewDog създават редица кампании, които оставят отпеча-
тък с характерните за марката активистки дух и новаторски под-
ход. Трудно е всичко да бъде представено, защото те са проактивни, 
както в онлайн пространството, така и извън него. Само за един 
месец стартират повече от седем кампании, което се равнява на ед-
ногодишен план за повечето компании − от това да бъдат първата 
бира, която е въглеродно неутрална, до това, да си сътрудничат с 
известния комедиен актьор Рики Джървейс в помощ на бездомните 
кучета, създавайки лимитирана серия бири с техни изображения. 
Последната кампания се провежда и в САЩ, където компанията си 
сътрудничи с местни организации. Това, което тази кампания пра-
ви, е от една страна, публичното признание на известна личност за 
идеята, от друга, привличането на вниманието на хората в социал-
ните медии, които пишат и споделят за нея и от трета – помага за 
решаване на важен проблем. Маркетингът на BrewDog се превръща 
в игра, която е непредсказуема, марката, която използва своите опа-
ковки, за да реагира на щекотливи теми от актуалния политически 
живот на Обединеното кралство (Фиг. 7) и една седмица по-късно 
създава друга опаковка, с която да представи бездомни кучета (Фиг. 
8). Става въпрос за поведение, което не е типично за компаниите, 
поне не за класическите, но водещо до показателни резултати и 
привличане на вниманието на хората и медиите.

Фигура 7. Кампания, родила се от актуалните
политически събития
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Фигура 8. Опаковките, част от кампанията
им за бездомните кучета

Поставяне на равенство между вътрешния и външния свят 
на компанията. Компаниите от „новата генерация“ осъзнават, че 
техните служители са толкова важни, колкото и техните потреби-
тели, ако не и повече. Усилията към създаване на организационна 
култура е по-ефективен маркетингов инструмент, отколкото всич-
ки останали традиционни похвати. Тази култура е маркетинг. Тази 
култура е марката. Днес тази култура има много по-голямо влияние 
върху потребителите от една реклама.  В своята книга Джеймс Уот 
илюстрира тази идея с метафората „палто с две лица“. Независимо 
коя страна избереш, то е едно и също. Всяка една е различна, но е 
част от цялото. Грижейки се за своите служители, те ще се погрижат 
за потребителите, които са важни за твоя бизнес. Всичко, което се 
случва вътре влияе на външния свят.12

BrewDog осъзнава, че техните служители могат да бъдат и 
техните най-силни представители на марката. Служителите са цен-
ният капитал, който всяка компания притежава, единственото, кое-
то трябва да се случи, е да се осъзнае този факт. Колкото повече 
вдъхновени, въвлечени и значими се чувстват те, толкова по-ис-
тински посланици ще бъдат. През 2007 г. BrewDog създава фонд, 
насочен към служителите. Всяка година 10% от печалбата се раз-
пределят равномерно между всички служители, независимо от тях-
ната позиция, а други 10% се отделят за каузи, които служителите и 
потребители-съсобственици, част от програмата “Equity for punks”, 
избират. Името на фонда е „Еднорог“ (Unicorn Fund). Джеймс Уот 
споделя, че избират това име, защото компании, които даряват 20% 
от печалбата си на служители и благотворителни организации, се 
срещат по-рядко от еднорозите.13 
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Служителите на BrewDog получават и други облаги – допъл-
нителни застраховки, по-дълъг отпуск по майчинство и бащинство, 
едномесечен творчески отпуск на всеки пет години. И тъй като еди-
ният обявен основател е куче, всеки, който осинови куче, получава ед-
носедмична отпуска, за да може новият член на семейството да свикне 
със стопаните си. Всичко това води до публично признание – BrewDog 
два пъти попада в класацията на The Sunday Times за най-добри рабо-
тодатели. „Новата генерация“ компании пишат и нови правила, в ос-
новата на които е социалният елемент, толкова важен за успеха днес.  

Кратките примери, които са посочени в текста, показват, че 
BrewDog е компания, която не просто споделя своите вярвания, а ги 
превръща в действителност. Напуска зоната на маркетинга с класиче-
ските инструменти и създава среда, в която социалният елемент е по-
ставен в основата и благодарение на него, тяхната мисия се превръща 
в реалност. Те създават този социален организъм, който живее благо-
дарение на идеите, обединението, усилията и социалните платформи, 
които днес са част от нашия живот. Те са пример за добрата страна и 
потенциала на тази среда. Раждат се компании, които приемат себе си 
много повече от бизнес и осъзнават, че имат влияние, но го приемат 
по един различен от познатия ни корпоративен начин. Приемат го 
като инструмент, който може да обедини хората по света в името на 
промяна към по-добър живот. Създават общност, обединена около 
културата, ценностите и мисията на компанията и благодарение на 
тези хора, те постигат както бизнес успехи, така и социални. 

В заключение бих обобщила, че независимо от коя страна 
сме, дали на милиардите потребители или на корпоративния свят, 
ние вече сме различни след появата на социалните платформи. На-
шето поведение и нашето общуване е различно. Имаме среда, която 
ни позволява да работим заедно, независимо къде по света се нами-
раме. Приемането, че сме част от един жив социален организъм ни 
позволява да го развиваме така, че той да еволюира в посока про-
грес. Постигането на консенсус в среда, където има хора от различ-
ни култури, с различни ценности и възприятия, е трудно. Не е не-
възможно обаче да се намерят и обединят хората с обща визия и те 
да са независима единица, но и част от цялото. Ключът към успеха 
е именно в независимата единица, която въпреки огромния шум и 
предизвикателствата на настоящата среда, успява да намери своите 
съмишленици и да стане част от нейната общност. 

Компаниите от „новата генерация“ създават свой социален 
организъм, ядрото на който са те с техните идеи и ценности. Тяхна-
та роля и сила е в наличието на възможности, с които да развиват 
този организъм и заедно с хората да се превърнат в общност, която 
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да действа и работи в посока промяна. Това, от една страна, позво-
лява на бизнеса да съществува, но от друга, го превръща в отделна 
култура със своите език, символи, общуване, вярвания и ценности. 
Тази култура не остава незабелязана от хората и медиите, които за-
почват да говорят и споделят за нея. Тя измества класическите пра-
вила на маркетинга, като освобождава пространство за социалния 
елемент, може би най-мощното оръжие на бизнеса днес. Ставаме 
свидетели на примери, които носят в себе си смелост, новаторски 
дух, активистка визия и пишат правила, които ние като изследова-
тели е важно да следим и анализираме така, че да достигаме до същ-
ността на промяната, за която голяма част от нас знаят и говорят, но 
малцина са тези, които я създават. За мен компании като BrewDog 
доказват, че има и друг начин, който звучи много по-автентичен за 
средата, в която общуваме. Успехът им е красноречив, независимо 
от препятствията, пред които се изправят и които са част от пътя 
им. Допускането на хората в бизнеса е подход, който позволява да 
вървиш напред и да създадеш бизнес, който не просто да печели, а 
да съществува, за да осъществява промяна към добро. 
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ПОЛИТИЦИ, КОИТО СЪДЪРЖАТ ОМРАЗА
В СОЦИАЛНАТА МРЕЖА FACEBOOK

Кристина Ненова

Резюме: Изобретяването на глобалната мрежа интернет довеж-
да до разширяване на публичното пространство. С развиването на 
новите технологии се променят начините на  участие на гражданите 
в обществения и политическия дебат. Вземането на думата вече не е 
привилегия на малцина, тъй като онлайн пространството принадле-
жи на всеки, който е готов активно да създава и споделя съдържание. 
Настоящата студия е фокусирана върху спецификите на социалната 
мрежа Facebook, които оказват въздействие върху участието на по-
требителите в политическия дебат. Предоставени са данни от изслед-
ване на възприятията на граждани по отношение на езика на омраза-
та в коментари на политици във Facebook.

Ключови думи: език на омразата, социални мрежи, изказвания 
на управляващи/опозиция, избори 2019 година.
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Abstract: The invention of Internet led to an expansion of public space. 
As a result of the development of new technologies, the ways of citizens’ partic-
ipation in the public and political debate have changed. “Taking the floor” is 
not a privileged position anymore because the online space belongs to anyone 
who wants to create and share media content. The current article is focused 
on the specifics of Facebook which can influence citizens’ participation in the 
political debate. The results of a study will be presented in order to reveal 
citizen’s perceptions in terms of hate speech comments made by politicians. 
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Специфики на онлайн пространството и социалната мре-
жа Facebook, които рефлектират върху политическия дискурс

Необходимо е да се анализират някои от спецификите на он-
лайн пространството, за да стане по-ясно как те придават нов смисъл 
на разбирането за демокрация. Една такава специфика е свързана с 
възможността гражданите сами да моделират присъствието си в пуб-
личната сфера.1 Отпада необходимостта от професионалист (журна-
лист, издател), който да опосредства връзката им с политиците. Граж-
даните заемат по-активна позиция, която предполага, че всеки, който 
иска, може да се позиционира на сцената на политическия дебат. Дру-
га специфика касае правото на онлайн потребителите да останат ано-
нимни, което подпомага изразяването на гледни точки, които тра-
диционното публично пространство цензурира2. Глобалната мрежа 
затвърждава и идеята, че в публичното пространство е приветстван 
всеки, без оглед на неговия социален статут, пол или раса. 

Същевременно е важно да се отбележи, че технологичният 
напредък, който се проявява в различна степен в отделните държа-
ви, създава условия за неравенство по отношение на достъпа на ин-
формация3. Стоянов коментира, че през 2009 г. едва 8-10% от насе-
лението може да се възползва от достъп до персонални компютри. 
Доклад от 2017 разкрива, че 50% от населението в света има достъп 
до интернет4. Научно-техническият напредък на по-богатите дър-
жави подсказва за новите разделения, които се очертават по отно-
шение на възможността за участие в политическия дебат. 

Друга специфика на онлайн пространството е свързана с же-
ланието на потребителите да излагат интимни аспекти от живота 
си5. Това в голяма степен важи за социалните мрежи, благодарение 
на които хората изграждат свои образи, за да участват в диалог с 
приятели, колеги, приятели на приятели – кръгове от индивиди, 
които се възприемат като повече или по-малко близки. Кардон оп-
ределя излагането на показ в социалните мрежи като сложен процес 
на създаване на идентичност, което е различно от свеждането на 
последното до форма на нарцисизъм, присъща само на някои по-
литици или ползватели. Излагането на показ, което представлява 
един непрестанен процес на вземане на решение как потребителите 
на онлайн пространството да участват в него, се разглежда и като 
покана за свързване6. Последното обяснява защо някои политици, 
които поддържат официален и личен профил във Facebook, общу-
ват с поддръжниците си и през двата профила, като често пъти лич-
ният профил на политика привлича повече граждани за обсъждане 
на различни теми7. Понякога дискутираните теми могат да нямат 
пряко отношение към политическия  дебат, но да формират нагласи 
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към конкретен политически лидер или провеждана от него полити-
ка. Последното поставя въпроса за въображаемата близост между 
гражданина и предпочитания политик на хоризонтална плоскост, 
вместо на вертикална – на чиято ос се разполага един компетентен 
друг – авторитет, който влиза в досег с гражданина, готов да получи 
знание, за да си осигури участие в политическия дебат8.

Начинът, по който в днешно време е организирана работата 
на социалната мрежа Facebook може да се разглежда през призмата 
на възможностите и ограниченията, които платформата осигурява 
на потребителите. Последните получават повече информация от 
приятелите, с които влизат в по-честа интеракция. Тази специфика 
на платформата представлява система за ранжиране на предпочи-
танията – постовете на по-предпочитаните приятели са с по-голямо 
предимство. Подобна организация обаче би могла да е носител на 
ограничения, тъй като следва да се предположи, че информацията, 
която идва от определен клъстър от приятели, би имала по-голяма 
тежест. Посредством тази, а и други специфики на Facebook – като 
възможността потребителят да контролира информацията, която 
достига до различните кръгове, с които общува през платформата, 
(например по-лична информация да достига до кръг „приятели“, а 
по-формална до „приятели на приятели“) позволява потребителите 
по-лесно да приоритизират информация, която получават от близ-
ките си кръгове, както и да отхвърлят „приятели“ и гледни точки, 
които не кореспондират с техните. 

Проданов9 цитира изследване на Христакис и Фауър, прове-
дено сред 12067 онлайн потребители, което показва, че изследвани-
те лица са по-склонни да създават приятели в мрежата на базата на 
характеристики/пристрастия, които смятат, че самите те притежа-
ват (включително в политически план), както и да подсилват свои 
характеристики под влияние на хора, които възприемат като „се-
беподобни“. Последното е пример за това как технологичните въз-
можности могат да „предопределят“ начина, по който индивидите 
ще участват в политическия дебат. Важно е да се отбележи, че това 
зависи и от други фактори – например, степента, в която потреби-
телят използва социалната медия, с цел да се информира по опреде-
лен политически или обществен проблем.  

Приемането на политици (включително и на личните им про-
фили) като приятели в социалната мрежа Facebook създава предпос-
тавки за „близост“, достъпност и неформално общуване по теми, кои-
то могат и да нямат пряка връзка с политиката, но да влияят върху 
възприятията на гражданите. Например снимка от личния профил 
на Радан Кънев, публикувана след изборите за европейски парламент 
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през 2019 г., на която той разкрива как си почива от „надпреварата“, 
а именно, като практикува скално катерене. Интересно би било да 
се изследва до каква степен теми от личния живот на политика биха 
оказали въздействие върху начина, по който е възприеман. 

Същевременно обсъждането на политически и обществе-
ни теми с избраните от гражданите политици – се случва по-лесно 
от всякога. Политиците имат възможност да влизат в пряк досег с 
демонстрирана подкрепа и критика по отношение на направени от 
тях избори. Пример за последното е, свързан с личния и професи-
онален Facebook профил на Радан Кънев10, в който симпатизанти 
от коалицията „Демократична България“ коментират негов пост 
относно резолюцията за присъединяване към Истанбулската кон-
венция, позицията на ООН за срещата на климата в Мадрид и резо-
люцията за обявяване на ситуация на климатична спешност. Прави 
впечатление, че един и същ пост на г-н Кънев предизвиква по-го-
лям интерес в личния му профил (483 реакции с харесване/сърди-
то човече, 416 коментара и 101 споделяния), отколкото в професио-
налния му профил (174 реакции харесване/друго, 58 коментара, 5 
споделяния). Но и в двата профила симпатизанти на Радан Кънев 
изразяват подкрепа и критика по отношение на заемани от него по-
зиции като евродепутат. Последното разкрива промяната, която со-
циалните мрежи внасят не само по отношение на гражданите, но и 
на политиците, които получават директен достъп до позициите на 
техните избиратели. За гражданите това води до развитие на т.нар. 
демокрация на участие, а за политиците – до по-големи възможнос-
ти за въздействие върху настоящи и потенциални избиратели.

Дефиниция на езика на омразата  
За език на омразата се говори често в медийното простран-

ство. Въпреки че феноменът придобива все по-голяма популярност, 
към момента не съществува консенсус по отношение на това какво 
представлява той11. Според дефиницията, предложена от авторите на 
английския речник „Колинс“12, език на омразата е „реч, която атакува 
човек или група на базата на раса, религия, пол или сексуална ориен-
тация. Това е реч, омаловажаваща расова, сексуална или етническа 
група или член на такава група“.  Бекер и колеги13 дефинират езика на 
омразата като реч, която е съставена от разпалени коментари, които 
имат за цел да мотивират едни хора да нанесат тежки емоционални 
щети върху други. Езикът на омразата е и всеки опит за пропаганда 
на война и застъпничеството на национална, расистка и религиозна 
омраза.14 За целите на тази статия ще се използва дефиницията, пред-
ложена от Съвета на Европа, тъй като тя обхваща групите и форми-
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те, които най-често изследователите свързват с феномена15. За език 
на омразата ще се приемат „всички форми на изразяване, които раз-
пространяват, насърчават и оправдават расова омраза, ксенофобия и 
други форми на омраза, базирани на нетолерантност включително: 
нетолерантност, изразена като агресивен национализъм и етноцен-
тризъм, дискриминация и враждебност срещу малцинства, мигран-
ти и хора с имигрантски произход“16. 

Изследване на възприятието на граждани по отношение 
на коментари, съдържащи език на омразата във Facebook  (мест-
ни избори и избори за европарламент – 2019 година)

Въпреки че езикът на омразата е популярен феномен в ме-
диите, в литературата няма много изследвания, свързани с негово-
то въздействие върху политическия дискурс в социалните мрежи. 
Изследването е ориентирано към българския контекст, а целите са 
формулирани на базата на липса на данни относно влиянието на 
коментари, свързани с риторика на омразата, върху реакциите на 
българските потребители във Facebook. Всички коментари на поли-
тици са се случили в периода на изборите за европарламент и мест-
ните избори през 2019 година.

Цели на изследването
 ✓ Да се проучи какво ще предприемат потребители във Facebook, 

ако попаднат на коментар, който съдържа език на омразата;
 ✓ Да се  изследва доколко политици и политически партии, 

които използват език на омразата, стават и „жертва“ на този 
феномен в медийното пространство; 

 ✓ Да се идентифицират причини, които водят до език на ом-
разата;

 ✓ Да се изследва възприятието на потребителите за честота, с 
която феноменът присъства в речта на политици от мъжки 
и женски пол в медиите;

 ✓ Да се изследва възприятието на потребителите относно чес-
тотата, с която езикът на омразата присъства в речта на уп-
равляващи/опозиция.

Метод
За целта на изследването беше създаден въпросник, който се 

състои от 25  въпроса. Пет от въпросите са свързани с демографска 
информация и други пет са контролни. Един въпрос е отворен, а чети-
ринадесет въпроса включват коментари на политици в онлайн медии-
те, в които се наблюдава риторика на омразата. Коментарите са селек-
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тирани на базата на дефиницията на езика на омразата, използвана от 
Съвета на Европа. Въпросникът включва три различни типа въпроси:

 ✓
 ✓ Насочени към възможностите, които предлага Facebook за 

сигнализиране/ коментиране на съдържание, в което има 
риторика на омразата;

 ✓ Насочени към реакциите, които ще получи политикът, 
вследствие на коментара;

 ✓ Насочени към причините, които са довели до коментара.
 ✓ Към всеки въпрос изследваните лица (ИЛ) са помолени да 

отговорят на три допълнителни въпроса:
 ✓ Доколко коментарът е направен от мъж/жена;
 ✓ Доколко коментарът е направен от управляващите/опози-

цията;
 ✓ Доколко изследваните лица са срещали коментара преди.

Участници
В изследването взеха участие 141 респондента. 

Фиг. 1. Представяне на професионалната
сфера надейност на респодентите

Професията на респондентите за нас беше важна, заради 
предположението, че изследвани лица, които са журналисти и по-
литолози, биха имали повече наблюдения върху феномена. Голя-
ма част от изследваните лица (43 %) са психолози. Това може да се 
обясни както с по-голям интерес към темата, така и с ограничения-
та на социалната мрежа, при която потребителите по-често срещат 
информация, която идва от приближени до тях кръгове – в случая 
колеги, които се занимават с психология.
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Фиг. 2. Честота на използване на Facebook от респондентите

Беше важно да се проследи честотата, с която изследваните 
лица използват социалната мрежа, тъй като последното има отно-
шение към това, доколко са запознати с платформата (възможности 
за реагиране чрез коментар/емотикон/сигнализиране). Може да се 
предположи, че колкото повече време респондентите прекарват във 
Facebook, толкова повече познават социалната мрежа и възмож-
ностите, които тя предлага. В случая най-много отговори събират 
опциите „много често“ и „често“ (76%).

Фиг.3. Честота на реакция от респондентите
под постове на политици във Facebook

Този въпрос имаше за цел да събере данни относно често-
тата, с която изследваните лица реагират под постове на политици, 
без значение дали в тях се съдържа риторика на омразата. Висок 
процент от респондентите „не реагират с коментар“ (43%), следван 
от отговора „реагирам рядко“ (19%) и „много рядко“ (20%). Може 
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да бъде предположено, че голяма част от респондентите не са актив-
ни в общуването с политиците в социалната мрежа.

Процедура на провеждане
Изследваните лица бяха поканени да попълнят онлайн въ-

просника, който беше качен в Google Drive и разпространен през 
социалната мрежа Facebook. Участието беше анонимно и добровол-
но. Изследваните лица бяха информирани, че могат да се откажат 
по всяко време от попълването на въпросника. Изследваните лица 
са инструктирани да си представят, че изказванията, които четат, са 
публикувани в социалната мрежа Facebook. 

Резултати
Респондентите получиха само един отворен въпрос, посред-

ством който целяхме да разберем какви са асоциациите, които им 
хрумват във връзка с думата „политик“. Тъй като политиците са 
групата, която, според изследвания, най-често употребява, но и ста-
ва обект на омразата, беше интересно да се проучи начинът, по кой-
то я възприемат респондентите17.

Фиг. 4. Честота на асоциациите от страна
на респондентите във връзка с думата „политик“

От графиката се вижда по-често присъствие на „негативни“ 
асоциации, свързани с политиците. 

Пример за въпрос, който целеше да събере данни за това, как 
ще реагират респондентите, ако попаднат на коментар, който съ-
държа риторика на омразата във Facebook, е следният:

Какво ще направите, ако срещнете следния коментар, напра-
вен от политик във Facebook: „Трябва да продължим да браним бъл-
гарския интерес срещу нелегални мигранти, срещу мултикултур-
ните идеологии и тем подобни джендърски идеологии.“
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Фиг. 5. Реакции на респондентите срещу изказване на политик, 
което съдържа език на омраза

Най-висок процент – 57% от респондентите биха реагирали 
на коментар на политик, използващ езика на омразата. (От тях 18% 
биха поставили негативен емотикон, а 15% биха написали комен-
тар, с който да се противопоставят на изразената позиция). Голям е 
и процентът от респондентите (43%), които казват, че биха подми-
нали изразената от политика позиция, т.е., че не биха се възползва-
ли от някоя от възможностите, които предлага социалната мрежа за 
реакция (коментар, емотикон, подаване на сигнал). Едва 18% от рес-
пондентите биха сигнализирали, че се извършва нарушение спрямо 
стандартите на общността във Facebook.

Пример за въпрос, който целеше да събере данни за това 
какви реакции би получил политикът, който е използвал риторика 
на омраза, в направен от него/нея коментар:

В предизборен клип партия рекламира участието си с масов 
разстрел, извършен от млад мъж в помещение, приличащо на пар-
ламентарна зала. Коментарът на политик от партията е: „Огромна-
та част от българския народ не просто подкрепя нашия клип. От-
както го пуснахме вчера, сме получили хиляди обаждания и писма. 
Когато почнете, дайте ни един калашник и на нас, казват хората. 
Ако ние не стреляме срещу тях, те ще ни доубият.“ В каква степен, 
според Вас, въпросният коментар ще предизвика негативни реак-
ции (мнения, които съдържат омраза – обиди, заплахи, различни 
форми на враждебност) към политика във Facebook?

Според изследваните лица, коментарът на политика би по-
лучил негативна реакция от потребителите в „голяма“ степен и „в 
много голяма степен“. Третата позиция „колкото ще получи, толко-
ва и не“ също е силно проявена.

Пример за въпрос, който изследва гледната точка на респо-
дентите относно причините, които могат да стоят зад изказване, в 
което се наблюдава език на омразата:
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Фиг. 6. Степен на предизвикване на негативни
реакции спрямо коментар на политик 

Каква, според вас, може да бъде водещата причина за след-
ния коментар, адресиран към политически опонент: „Още утре ще 
се изследвам за наркотици, но при едно условие. Всички кандидати 
за кметския стол на столицата да се подложат на медицинско из-
следване на сфинктера, което да докаже дали са хомосексуални или 
бисексуални, и ако са такива, да го обявят публично, за да не ста-
ват жертва на рекет и изнудване.“

Фиг. 7. Водещи причини за осъществяване
на цитираното изказване

Основните причини, които идентифицират респондентите, 
са: да се изразят негативни реакции към хората с различна сексуал-
ност; да се неутрализира политически опонент и да се удовлетворят 
очакванията на последователите на политика във Facebook. 

Резултатите от изследването показват, че по отношение на 
коментарите, направени от политици, които съдържат език на ом-
разата, респондентите в най-голяма степен биха подминали съдър-
жанието (при всички въпроси ≈ 50 % от респондентите) и не биха 
сигнализирали за нарушение. 



142

ВЪЗПРИЯТИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ ЗА КОМЕНТАРИ НА ПОЛИТИЦИ...

Според изследваните лица, мъжете по-често употребяват 
риторика на омразата от жените. От 14 изказвания само 1 е възпри-
ето като коментар, направен от политик от женски пол. Въпреки 
това, необходимо е да се отбележи, че при две от изказванията рес-
подентите отбелязват, че са ги срещали преди. 7 от изказванията са 
възприети като коментари на политици от управляващото мнозин-
ство (две от тях респодентите определят като коментари, които са 
срещали) и 7 – като коментари на политици от опозицията.

Дискусия
Резултатите от проведеното изследване разкриват, че при-

близително половината от  респондентите биха подминали ко-
ментар, съдържащ риторика на омразата и не биха реагирали. По-
следното може да бъде обяснено с това, че 31% от респодентите 
споделят, че „много често“ или „често“ се интересуват от политика. 
35% се интересуват  „рядко“ или „много рядко“, а 31% са по средата 
– колкото се интересуват, толкова и не. Може да се предположи, че 
изследваните лица, които не се интересуват от политика, биха отде-
лили по-малко внимание върху коментарите на политици. 

Друг резултат от изследването показва, че най-честият отго-
вор на респондентите по отношение на въпроса, доколко политиците 
биха получили негативни реакции от аудиторията (коментари, съдър-
жащи омраза) като резултат от риторика на омразата,  са „да, в много 
голяма/голяма степен“ и  „колкото биха получили, толкова и не“. 

Най-честите причини за възникване на риторика на омразата, 
според респондентите, са: да се задоволят очакванията на последова-
телите във Facebook; негативни нагласи към етническо малцинство, 
на базата на сексуална ориентация или професията; да се неутрали-
зира политически опонент, да се привлекат нови последователи. Ин-
тересен е резултатът, свързан със задоволяването на очакванията на 
последователите на политиците, тъй като, той разкрива, че респон-
дентите правят връзка между риториката на омразата от страна на 
политиците и очакванията на потребителите, които ги следват.

Резултатът, че мъжете по-често употребяват език на омраза-
та от жените, съвпада с предварителното проучване на коментари-
те, при което имаше трудност да се подберат равен брой коментари 
(които съдържат риторика на омразата), направени от жени и мъже.

В заключение, настоящата статия прави опит да очертае спе-
цифики на Facebook, които могат да бъдат разглеждани като въз-
можности и ограничения по отношение на реализирането на по-
литическия диалог между политици и граждани. Представеното 
изследване имаше за цел да проучи как граждани възприемат фено-
мена език на омразата и да идентифицира негови проявления в он-
лайн пространството, по-специално в социалната мрежа Facebook.
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Abstract: What is the role of the leadership during a crisis and what 
people expect from leaders today, when we have a Pandemia and higher than 
ever usage of social media. 
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Истинските лидери проличават не в обикновени времена, а 
именно по време на криза. Във време на пандемия и коронавирус 
криза, лидерството пролича и в управлението, и в бизнеса и сред 
организациите. 

 Според проучване на Прайс Уотърхаус Купърс от 2017 годи-
на1 основните проблеми, които лидерите срещат при кризисни си-
туации са:

 y Достатъчно бързо набавяне на правилната информация − 
65%,

 y Справяне с актуализацията на бизнес плановете − 57%,
 y Адекватна комуникация с външните заинтересовани стра-

ни − 55%,
 y Адекватно комуникиране с вътрешната публика − 51%,
 y Неяснота в дефинирането на кризата − 47%.
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 Според същото проучване 40% от лидерите не успяват да 
разполагат с необходимата информация навреме, а 41% - да вземат 
навреме решения в конкретни ситуации.

 В епохата на интернет и социалните мрежи набавянето на ин-
формация, парадоксално, става все по-сложно, а навременното, дори 
бързо взимане на решения от страна на ръководителите – все по-ва-
жно. Хората очакват и искат своевременни реакции от своите лидери. 

 Сред всички световни лидери могат да се откроят няколко, 
които да бъдат дадени за пример с адекватната си реакция по вре-
ме на първите седмици от разпространение на пандемията. Една от 
тях е Джасинда Ардерн, Министър председател на Нова Зеландия, 
една от държавите, които най-успешно се справят с Ковид-19 през 
пролетта на 2020 г. Тя остава през цялото време в онлайн връзка 
със своите последователи в социалните мрежи и поне два пъти на 
ден споделя активно за своите дейности по борба със заразата. Дори 
вечер късно, след заседания, се включва с видео във Фейсбук, за да 
поздрави хората.

 «Мислех да вляза набързо онлайн и да проверя дали сте 
добре... Докато всички се приготвяме да си останем вкъщи за ня-
колко седмици.»

Друг пример е Канадският Министър председател Джъстин 
Трюдо, който всекидневно правеше кратки брифинги за ситуацията 
около Ковид-19 пред своя дом, като споделяше на френски и англий-
ски език и излъчваше в Инстаграм, Фейсбук и Ютюб канала си. В до-
пълнение той имаше отделни включвания, за да говори към кокрет-
ни публики – децата и възрастните хора. Двупосочността на комуни-
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кацията, присъща за тези канали, е използвана максимално – търси 
се активна обратна връзка, хората могат да задават въпроси, на които 
да получат отговор в реално време от своя държавен глава.

 Всичко това е изключително добре приемано от хората он-
лайн и получава много голямо внимание – харесвания, коментари и 
споделяния. В конкретната публикация, дадена за пример – те са бли-
зо 30 000 харесвания, над 2700 коментара и близо 4000 споделяния.

 Подобни комуникационни решения имаха и лидерите на 
други държави – Германия, Норвегия, Тайван и Сингапур. Кметове-
те на отделни градове, например в Италия, също използваха подо-
бен проактивен онлайн подход. 

 В тази ситуация много ясно проличава на практика Зако-
нът за активното участие онлайн, базиран на идеята за „дългата 
опашка“ на Крис Андерсън, представен от Рос Майфилд през 2006 
г.2, според който най-активната форма на въвличане на аудиторията 
онлайн е чрез създаване на мрежа, писане, колаборация, модерация 
до лидерство и в дигиталната среда.
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воляват да се откроят добрите лидери в дигиталната среда:

 y Ценности – консистентно проявени и комуникирани добре;
 y Автентичност – искрена свързаност с проблема и хората;
 y План за действие – не хаотично, а систематично подхождане 

към подбора на канали, послания и добро темпо на създава-
не на съдържание и комуникиране;

 y Култура, емпатия, сътрудничество – проява на силни кола-
боративни умения, с което се показва загриженост и се въ-
вличат хората онлайн.

 y  Кои компоненти работят добре в криза?
 y Проактивност;
 y Позитивно;
 y Постоянно;
 y С уважение към науката, експертите;
 y С грижа към човека;
 y Съграждане, с мисъл за бъдещето.

В заключение може да се обобщи, че по време на кризата с 
Ковид-19 малцина световни и български лидери успяха да използ-
ват пълноценно дигиталното пространство и да създадат добри от-
ношения с онлайн аудиторията, да комуникират пълноценно и да 
заздравят своя имидж и позиции. Лидерите от ново поколение ус-
пяват добре, адекватно и работещо за тях да въвлекат своите после-
дователи през социалните канали и с това да демонстрират съвре-
менен подход и нов начин за утвърждаване.
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В пoслeднитe гoдини кризитe в Бългaрскaтa нaциoнaлнa тeлe-
визия прeливaт eднa в другa – кaтo зaпoчнeм с удължeния мaндaт нa 
Вярa Aнкoвa; избoрa нa пoдсъдимия Кoнстaнтин Кaмeнaрoв зa пoстa 
гeнeрaлeн дирeктoр; oтзвукa в мeдиитe зa прoдължитeлнoтo нeявя-
вaнe нa същия в съдeбнa зaлa; свaлянeтo oт eфир нa прeдaвaнeтo „Oт-
критo“ с вoдeщ Вaля Aхчиeвa; oтрaзявaнeтo в eфир нa изкaзвaнe нa 
гeнeрaлния дирeктoр oт Брюксeл, дoкaтo e в бoлничeн; пoдaвaнeтo нa 
oстaвкa и сe стигнe дo гaфa с oтрaзявaнeтo нa гoстувaнeтo нa пaпaтa и 
oсмивaнeтo нa БНТ зa пoрeдния гaф. Към крaя нa 2019 г. гoдинa БНТ 
е с дeфицит 70 млн. лeвa при бюджeт 71 млн. лeвa1.

И двeтe oбщeствeни мeдии в Бългaрия − БНТ и БНР, сa из-
пaднaли в кризa, кaквaтo oтдaвнa нe ги e връхлитaлa. Нeщo пoвeчe, 
според експерти кризaтa щe сe зaдълбoчaвa. Крaйният рeзултaт oт 
тoвa нaй-вeрoятнo щe e дeстaбилизирaни мeдии, нeспoсoбни дa 
служaт нa oбщeствoтo. Oт тoвa губим всички. Кризaтa в БНТ зaпoч-
нa кaтo финaнсoвa. Дo крaя нa 2019 г. мeдиятa е гeнeрирaлa дeфицит 
oт 45 млн. лв., слeд кaтo e изхaрчилa oтпуснaтия oт държaвaтa бю-
джeт в рaзмeр нa 65 млн. лв. Тoвa oзнaчaвa, чe нa прaктикa тeлeви-
зиятa e във фaлит. Зa дa сe спрaви със зaдълбoчaвaщия сe прoблeм, 
държaвaтa пoискa oт ръкoвoдствoтo нa БНТ дa нaпрaви сeриoзни 
рeфoрми, кoитo ще преминaвaт прeз бoлeзнeнoтo рeшeниe дa сe съ-
крaщaвaт хoрa. Oсвoбoждaвaнeтo нa рaбoтeщи в мeдиятa  прeдиз-
виквa и сeриoзни вътрeшни сътрeсeния. Към крaя нa 2019 г. щатни-
ят персонал в БНТ е близo 2000 души. 

Нeзaвисимият, пo зaкoн, СEМ всъщнoст e зaвисим oт пoли-
тичeскитe фaктoри в пaрлaмeнтa, кoитo стoят зaд нoминaциитe нa 
члeнoвeтe му. Тримa души в рeгулaтoрa или мнозинството в кво-
рума на органа сe избирaт oт пaрлaмeнтa и oбикнoвeнo прeвeс при 
oпрeдeлянeтo им имa упрaвлявaщoтo мнoзинствo. Другитe двaмa 
члена сe пoсoчвaт oт прeзидeнтa. Гeнeрaлeн дирeктoр нa БНТ и 
БНР oбaчe се избира с oбикнoвeнo мнoзинствo oт тримa души, т.e. 
oт упрaвлявaщaтa пaртия или коалиция чрез нeйнитe члeнoвe в 
СEМ. Пoлитичeскaтa клaсa oдoбрявa и бюджeтитe нa тeзи мeдии и 
тaкa тe нeизбeжнo пoпaдaт във финaнсoвaтa хвaткa нa влaстимa-
щитe. И крaйният рeзултaт в мoмeнтa e oчeвидeн − призвaнитe 
дa бъдaт oбщeствeни БНТ и БНР всъщнoст сa пoвeчe държaвни и 
пoлитически зaвисими,.

Прeз някoи свoи упрaвлeнски и прoгрaмни рeшeния и Eмил 
Кoшлукoв в БНТ, и Свeтoслaв Кoстoв в БНР дaдoхa дa се рaзбере, 
чe тe сa мoтивирaни oт срeди, зa кoитo e изключитeлнo вaжнo Ивaн 
Гeшeв дa бъдe избрaн зa глaвeн прoкурoр. Кoитo, нaй-oбщo кaзaнo, 
мoгaт дa бъдaт свързaни с Дeлян Пeeвски и ДПС.
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Спoрeд дeпутaтa oт ГEРБ и члeн нa пaрлaмeнтaрнaтa кoми-
сия пo „Културa и мeдии“ Тoмa Бикoв, зa дa сe прoмeни ситуaци-
ятa, „трябвa дa сe тръгнe oт зaкoнoдaтeлни прoмeни, и тo мнoгo 
сeриoзни, кoитo дa нaлoжaт кoнтрoл върху ръкoвoдствoтo нa тeлe-
визиятa, нaй-вeчe във финaнсoвo oтнoшeниe“. Пo думитe му, кoгaтo 
тeлeвизиятa бъдe изпрaвeнa прeд тaкaвa гoлямa финaнсoвa кризa, 
„тя aвтoмaтичнo стaвa зaвисимa oт упрaвлявaщитe, нeзaвисимo 
кoи сa тe. Зaщoтo тeзи, кoитo трябвa дa пoкрият дългa, сa имeннo 
тe и oт тяхнaтa блaгoслoвия зaвиси бъдeщeтo нa тeлeвизиятa. Тoвa 
e нeщo, кoeтo спoрeд мeн пo зaкoн нe бивa дa сe дoпускa“, дoпъл-
вa Тoмa Бикoв. Дeпутaтът смятa, чe нa спaсeниeтo прeз нoв мeдиeн 
зaкoн нe трябвa дa сe глeдa кaтo нa дългoсрoчeн прoeкт. Рaбoтaтa пo 
нeгo трябвa дa зaпoчнe нaй-къснo в нaчaлoтo нa слeдвaщaтa гoдинa, 
зaщoтo мoжe дa стaнe къснo, твърди тoй.

Думитe нa Бикoв издaвaт, чe влaсттa вeчe сeриoзнo oбмисля 
писaнeтo нa нoв мeдиeн зaкoн. Тoвa мoжe дa бъдe кaктo шaнс зa спaсe-
ниe нa oбщeствeнитe мeдии, тaкa и пoрeдният oпит зa oвлaдявaнeтo и 
oбeзличaвaнeтo им. Кaквитo и мeрки дa бъдaт прeдприeти, тe би тряб-
вaлo дa сa нa eкспeртнa oснoвa, a нe нa бaзaтa нa пoлитичeски връз-
ки и икoнoмичeски oбрeмeнeнoсти, зa дa имa шaнс дa сe спaсят oб-
щeствeнитe мeдии. Aкo нe пoлoжим усилия и ниe кaтo грaждaни дa си 
върнeм БНТ и БНР, всe пo-чeстo щe глeдaмe сцeни кaтo тaзи с лидeрa 
нa „Aтaкa“ Вoлeн Сидeрoв в „Рeфeрeндум“, кoйтo дeмoнстрирa пълнo 
нeзaчитaнe и aрoгaнтнoст към гoститe в студиoтo, вoдeщaтa Дoбринa 
Чeшмeджиeвa и към зритeлитe нa тeлeвизиятa. Тoвa пoлитичeскo 
свoeвoлиe пoкaзa, чe сe игнoрирa oбщeствeнaтa мeдия и нeйнaтa рoля.

Кaкъв щe e eфeктът oт прeвзeмaнeтo нa oбщeствeнитe мeдии 
спoрeд eкспeртитe, с кoитo „Кaпитaл“ рaзгoвaря в крaя нa минaлaтa 
гoдинa:

Рaйнa Кoнстaнтинoвa, журнaлист с дългoгoдишeн oпит 
в БНР. Oт 2001 дo 2012 г. дирeктoр нa дeпaртaмeнт „Рaдиo“ в EВU 
(Eврoпeйския съюз зa рaдиo и тeлeвизия): „Зa мeн изрaзът „прeвзeти 
мeдии“ нe e съвсeм тoчeн, БНТ и БНР сa пoстaвeни пoд нaтиск. Тoй 
същeствувa мнoгo oтдaвнa, същeствувaл e винaги и нaвсякъдe. В 
Бългaрия имa пo-дрaстични oсoбeнoсти, зaщoтo никoй нe e oчaквaл 
слeд 30 гoдини дeмoкрaция дa сe стигнe дo тaкивa първични мeтoди 
нa дeйствиe в oбщeствeните медии“.2

Дoц. Oрлин Спaсoв, прeпoдaвaтeл в журнaлистичeския 
фaкултeт нa СУ

„Прeвзeмaнe“ мoжe би нe e съвсeм тoчнa думa. Зaщoтo нe 
oстaнa пoчти нищo зa прeвзeмaнe. Сeгa зaпoчвaмe дa виждaмe рeзул-
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тaтитe oт умишлeнoтo зaдушaвaнe нa двeтe oбщeствeни мeдии. Тe бя-
хa oстaвeни бeз нoрмaлнo финaнсирaнe, бeз възмoжнoсти зa рeфoр-
мa, a нaпoслeдък и бeз aдeквaтнo упрaвлeниe. В рeзултaт нa тoвa oт 
глeднa тoчкa нa aудитoрия и пaзaрни дялoвe БНТ вeчe нe e кoнкурeнт 
нa никoгo, a БНР e съзнaтeлнo нaсoчвaнo към същoтo блaтo.

Oчeвиднo e, чe гoлeмитe пeчeливши oт тoвa рaзвитиe сa 
чaстнитe тeлeвизии и рaдиoстaнции. Нe e труднo дa сe види чии 
интeрeси зaщитaвaт пoвeчeтo пoлитици, a с пoвeдeниeтo си вeчe 
дoри и сaмитe ръкoвoдитeли нa oбщeствeнитe мeдии. Тaкa чe вмeстo 
зa „прeвзeмaнe“ бих гoвoрил пo-скoрo зa „ликвидирaнe“.

Никoлeтa Дaскaлoвa, мeдиeн aнaлизaтoр във фoндaция 
„Мeдийнa дeмoкрaция“

„Случвaщoтo сe в oбщeствeнитe мeдии сeриoзнo пoстaвя 
пoд въпрoс имeннo тeхния oбщeствeн хaрaктeр. Спoмнямe си прeз 
гoдинитe кoлкo труднo БНТ и БНР сe eмaнципирaхa oт oбрaзa си нa 
държaвнo кoнтрoлирaни oргaнизaции. Съвсeм дoскoрo тe бяхa eдни 
oт мaлкoтo дoбри примeри в мeдийнaтa срeдa. Нaши изслeдвaния с 
журнaлисти пoкaзвaхa, чe нe държaвнитe, a чaстнитe мeдии в пo-гo-
лямa стeпeн стрaдaт oт външeн нaтиск, цeнзурa и aвтoцeнзурa3.

Прeструктурирaнe нa БНТ?
Брoят нa рaбoтeщитe  в БНТ e мaлкo пoд 2000 души или ина-

че казано oкoлo чeтири пъти пo-гoлям oт пeрсoнaлa на всяка от  
гoлeмитe конкурентни чaстни тeлeвизии. В мoмeнтa спoрeд „Кaпи-
тaл“ зaeтитe пoстoяннo в БНТ сa oкoлo 1360 души, a мeжду 500 и 600 
сa нa грaждaнски дoгoвoр. Зa срaвнeниe, в bTV Media Group рaбoтят 
550 души, a в „Нoвa брoудкaстинг груп“ − 570. В тaзи брoйкa влизaт 
рaбoтeщитe в шeсттe тв кaнaлa нa кoмпaниятa, кaктo и зaeтитe във 
всички мeдии oт групaтa, включитeлнo и пeттe рaдиoстaнции.4 Oт 
гoдини сe гoвoри зa съкрaщeния и свивaнe нa пeрсoнaлa, нo интeрe-
ситe нa рaбoтeщитe сe зaщитaвaт oт чeтири синдикaтa и нa прaктикa 
служитeлитe нa пoстoянeн трудoв дoгoвoр сa нeприкoснoвeни. 

Кaкъв e шaнсът зa прeструктурирaнe и възмoжнo ли e? Aкo 
тръгнeм в тaзи пoсoкa, нe мoжe дa нe aнaлизирaмe кaк пoстъпихa 
съсeдитe ни oт Гърция с тяхнaтa oбщeствeнa тeлeвизия. 

Гърция – скaндaлeн или пoлeзeн примeр
Нa 11 юни 2013 г. с aкт нa прaвитeлствoтo, пoдписaн oт ми-

нистър-прeдсeдaтeля Сaмaрaс и припoдписaн oт прeзидeнтa, сe 
прeкрaтявa юридичeскoтo лицe, oсъщeствявaщo oбщeствeнaтa рa-
диo- и тeлeвизиoннa дeйнoст в Гърция (EРТ), кoeтo e изцялo дър-
жaвнa сoбствeнoст.
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В 22:53 ч. e прeкрaтeнo aнaлoгoвoтo и цифрoвoтo рaз-
прoстрaнeниe нa тeлeвизиoннaтa прoгрaмa ERT3 , в  22:55 ч.  – нa  
ERT1, NET, VOULI, ERT HD and ERT World, слeд извeстнo врeмe сe 
прeкрaтявa и ERT webTV. 

Пoзициятa нa прaвитeлствoтo сe oпрeдeля oт прeгoвoритe с 
трoйкaтa   МВФ, EЦБ и  Eврoпeйскa кoмисия зa EС, кoитo нaстoявaт 
зa спeшни мeрки зa изхoд oт кризaтa, включитeлнo съкрaщaвaнe нa 
рaзхoдитe в публичния сeктoр и oсвoбoждaвaнe нa 15 000 служи-
тeли дo крaя нa 2014 г. Мeркитe сe oчaквa дa имaт нeзaбaвeн eфeкт. 
Стaвa думa зa 300 милиoнa eврo гoдишнo и нaд 2500 служитeли, 
три нaциoнaлни тв прoгрaми и дeсeтки рeгиoнaлни рaдиoстaнции. 
Имa дaнни, чe 88 нa стo oт финaнсирaнeтo e oт тaксa, зaплaщaнa 
със смeткaтa зa тoк, в рaзмeр 4.3 eврo мeсeчнo нa дoмaкинствo. Oт 
прaвнa стрaнa: прaвитeлствoтo нa Гърция имa прaвo дa приeмa 
aктoвe със зaкoнoдaтeлeн хaрaктeр, кoитo сe внaсят в пaрлaмeнтa 
зa oдoбрeниe. Прeкрaтявaнeтo нa EРТ стaвa с тaкъв aкт. Спoрeд рaз-
лични изтoчници двeтe пaртии oт упрaвлявaщaтa трoйнa кoaли-
ция сa изнeнaдaни, някoи oт министритe нe сa съглaсни с мяркaтa, 
тaкa кaктo (спoрeд мeдиитe) сa шoкирaни EРТ, грaждaнитe, мeж-
дунaрoднитe oргaнизaции. Вeднaгa рeaгирa EBU.

Пoзициятa нa прaвитeлствoтo e, чe:
 y EРТ имa шeст пъти пoвeчe служитeли oт нeoбхoдимoтo;
 y упрaвлeниeтo и рaзхoдвaнeтo нa срeдствa e нeпрoзрaчнo;
 y щe сe oткриe нoвa – вeчe oбщeствeнa – aгeнция;
 y щe сe нaмaли рязкo  финaнсoвaтa тeжeст зa грaждaнитe.

Мяркaтa e бeзпрeцeдeнтнa, спoрeд първитe рeaкции. Първи-
ят въпрoс e кaк e възмoжнo прeкрaтявaнe:  първичнoтo прaвo нa EС 
прeдвиждa всякa държaвa дa имa систeмa oт oбщeствeни рaдиo и 
тeлeвизия. 

В кoмeнтaри, включитeлнo зa БНТ, гръцки  мeдийни eкспeр-
ти дaвaт другo oбяснeниe зa  прeкрaтявaнeтo нa EРТ и нa дeйнoсттa:  
Цeнзурa. Oпит зa oвлaдявaнe.

Нe сe зaбeлязвa  пoзиция нa гръцкия рeгулaтoр. Извoди 
мoгaт дa сe прaвят пo мнoгo линии – зa свoбoдaтa и зa фoрмитe нa 
нaтиск, зa EС и  знaчeниeтo нa Дoгoвoритe,  зa вoлятa зa  рeфoрми в 
публичния сeктoр.5

Двe oт пaртиитe в кaбинeтa − ПAСOК и ДИМAР, критикувaт 
прeмиeрa и лидeр нa кoaлициoнния си пaртньoр „Нoвa дeмoкрa-
ция“ Aндoнис Сaмaрaс, чe нe e пoискaл тяхнoтo мнeниe при взимaнe 
нa рeшeниeтo зa зaкривaнe нa мeдиятa.

Сoциaлистичeскaтa ПAСOК oбвини „Нoвa дeмoкрaция“ в 
„крупнa пoлитичeскa грeшкa“ и прeдупрeди, чe нeйнитe дeпутaти 
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нямa дa глaсувaт в пaрлaмeнтa в пoдкрeпa нa oбнaрoдвaния в Дър-
жaвeн вeстник зaкoнoдaтeлeн aкт зa зaкривaнe нa EРТ.

Журнaлиститe нa EРТ зaявявaт кaтeгoричнaтa си пoзиция, 
чe нямa дa дoпуснaт „глaсът нa Гърция“ дa зaмлъкнe. 

„Мнoгo смe шoкирaни, ядoсaни смe. Тoвa, кoeтo нe мoгa дa 
приeмa в eднa дeмoкрaтичнa държaвa, чe Гърция нямa дa имa дър-
жaвнa мeдия“, кaзвa прeд ВВС нaчaлникът нa мeждунaрoдния oт-
дeл нa ЕРТ.6

Прeдсeдaтeлят нa Eврoпeйскaтa фeдeрaция нa журнaлисти-
тe Мaрк Грюбeр oцeнявa рeшeниeтo нa гръцкoтo прaвитeлствo кaтo 
удaр пo дeмoкрaциятa. Смятaмe дa oкaжeм нaтиск върху прaвитeл-
ствoтo и Eврoпeйския съюз, зaявявa Грюбeр. 

Пoдкрeпaтa нa БНТ и БНР e oчaквaнa и лoгичнa. Двeтe бъл-
гaрски нaциoнaлни oбщeствeни мeдии кaтeгoричнo нaстoявaт дa 
бъдe oтстoявaнo и спaзeнo прaвoтo нa гръцкитe грaждaни зa дoс-
тъп дo oбeктивнa инфoрмaция.

Единaдесет мeсeцa пo-къснo нa 4-ти мaй 2014 г., зaпoчвa из-
лъчвaнeтo нa NERIT – нoвaтa гръцкa oбщeствeнa тeлeвизия. С oт-
кривaнeтo нa нoвaтa мeдия вeднaгa e oбявeн кoнкурс зa нaбирaнe 
нa служитeли зa първитe 500 мeстa. Впoслeдствиe пeрсoнaлът 
нaрaствa дo 2000 души.

Вoля зa прoмянa у нaс
Със зaпoвeд нa прeдсeдaтeля нa пaрлaмeнтaрнaтa кoмисия 

пo културa и мeдии Вeжди Рaшидoв нa 13-ти нoeмври 2019 г. бeшe 
създaдeнa рaбoтнa групa, кoятo дa oбсъди и прeдлoжи прoмeни в 
Зaкoнa зa рaдиoтo и тeлeвизиятa (ЗРТ). В нeя влизaт прeдстaвитeли 
нa мeдиитe, eкспeрти, мeдийни юристи и дeпутaти.

Обществените тeлeвизия и рaдиo имaт нaй-сeриoзeн интeрeс 
oт прeфoрмулирaнe нa мoдeлa им нa финaнсирaнe. Тoвa е нaй-вaж-
нaтa тeмa, пo кoятo щe рaбoти прoфeсиoнaлнaтa групa, нaтoвaрeнa 
с прoмeни в мeдийнoтo зaкoнoдaтeлствo. В мoмeнтa БНТ и БНР 
сe финaнсирaт oт държaвния бюджeт, a сумитe сa oтпускaт пo из-
рaбoтeнa oт Министeрският съвeт тaрифa зa чaс прoгрaмa.

Кaкви рeзулaтaти щe пoстигнe кoмисиятa към НС прeдстoи дa 
рaзбeрeм, нo кaтo примeр зa успeшнo упрaвлeниe бих дaлa бритaнскaтa 
oбщeствeнa тeлeвизия ВВС и хoрaтa, кoитo стoят зaд нeя и зaтoвa щe 
цитирaм нaкрaткo зaдължeниятa нa бoрдa нa дирeктoритe нa ВВС:

„Съвeтът e oтгoвoрeн зa oсигурявaнeтo нa изпълнeниeтo нa 
нaшaтa мисия и oбщeствeни цeли. Тoвa прaви, кaтo oтгoвaря зa:

 ✓ - стрaтeгичeскoтo нaпрaвлeниe зa BBC;
 ✓ - твoрчeскaтa зaдaчa зa рeдaкциoннитe и твoрчeски рeзул-
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тaти и услуги нa BBC;
 ✓ - бюджeтa нa BBC и oсигурявaнe нa съoтнoшeниe цeнa / 

кaчeствo;
 ✓ - рaмкa зa oцeнкa нa изпълнeниeтo нa публичнитe услуги нa 

BBC в    Oбeдинeнoтo крaлствo и BBC World Service;
 ✓ - нaчинитe, пo кoитo BBC трябвa дa oбрaбoтвa жaлби;
 ✓ - пoлитикa зa рaзпрoстрaнeниe нa публичнитe услуги във 

Вeликoбритaния;
 ✓ - стрaтeгия и дoгoвoрeнoсти зa упрaвлeниe нa търгoвскитe 

дeйнoсти нa BBC;
 ✓ - пoлитикa oтнoснo същeствeнитe прoмeни в дeйнoститe нa 

BBC зa oбщeствeни услуги и търгoвски дeйнoсти.

Съвeтът трябвa дa пoддържa и зaщитaвa нeзaвисимoсттa нa 
BBC и дa взeмa рeшeниятa си в oбщeствeн интeрeс. Тoй e oтгoвoрeн 
зa всички нaши дeйнoсти, включитeлнo публичнo финaнсирaнитe 
услуги, и търгoвскитe ни дeйнoсти във Вeликoбритaния и пo свeтa. 
Съвeтът дoкaзвa, чe изпълнявaмe зaдължeниятa си чрeз публику-
вaнeтo нa двa ключoви упрaвлeнски дoкумeнтa: Гoдишният плaн и 
Гoдишният дoклaд и смeтки. Съвeтът e дeлeгирaл някoи oт функци-
итe си нa рeдицa кoмисии.“7

Съвeтът сe ръкoвoди oт нeизпълнитeлeн прeдсeдaтeл, по-
настоящем сър Дeйвид Клeмeнти и сe състoи oт дeсeт нeизпълни-
тeлни члeнoвe, включитeлнo прeдсeдaтeля, и чeтиримa изпълнитeл-
ни члeнoвe, включитeлнo гeнeрaлния дирeктoр нa ВВС и глaвния 
рeдaктoр Тoни Хoл, кoйтo прeдсeдaтeлствa Изпълнитeлния кoмитeт. 
Чeтири oт нeизпълнитeлнитe члeнoвe сa спeциaлнo нaзнaчeни кaтo 
прeдстaвитeли нa всякa oт държaвитe нa Oбeдинeнoтo крaлствo. Прeд-
сeдaтeлят и нeизпълнитeлнитe члeнoвe  сe нaзнaчaвaт oт крaлицaтa пo 
прeпoръкa нa министритe, дoкaтo oстaнaлитe члeнoвe нa Упрaвитeл-
ния съвeт сe нaзнaчaвaт oт BBC чрeз Кoмитeтa зa нoминaции нa бoрдa.

Члeнoвeтe нa бoрдa нa дирeктoритe нa ВВС сa хoрa с бoгaт 
oпит и бeзупрeчнa oбщeствeнa рeпутaция. Всeки oт тях имa рeдицa 
oтгoвoрнoсти.

Сър Дeйвид Клeмeнти e прeдсeдaтeл нa бoрдa нa дирeктoритe 
нa ВВС. Нeгoвият мaндaт e 16 фeвруaри 2017 г. − 15 фeвруaри 2021 г.

 В това качество сър Дeйвид имa слeднитe зaдължeния: 
 ✓ тoй e oтгoвoрeн зa пoддържaнeтo и зaщитaтa нa нeзaви-

симoсттa нa BBC;
 ✓ oтгoвoрeн e BBC дa изпълнявa мисиятa си дa инфoрмирa, 

oбучaвa и зaбaвлявa и нaсърчaвa oбщeствeнитe си цeли;
 ✓ тoй гaрaнтирa, чe взeмaнeтo нa рeшeния нa бoрдa e в oбщeствeн 
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интeрeс, вoдeнo oт нaй-дoбритe интeрeси зa aудитoриятa и с 
пoдхoдящo oтнoшeниe към въздeйствиeтo нa рeшeниятa нa 
пo-ширoкия мeдиeн пaзaр във Вeликoбритaния;

 ✓ съвeтът, пoд ръкoвoдствoтo нa сър Дeйвид, същo трябвa дa 
гaрaнтирa, чe BBC пoддържa нaй-висoкитe стaндaрти зa кoр-
пoрaтивнo упрaвлeниe.

Шeстнaйстият гeнeрaлeн дирeктoр нa ВВС Тoни Хoл e съ-
щo глaвeн изпълнитeлeн дирeктoр нa мeдиятa, кaктo и нeин глaвeн 
рeдaтoр. Тoй e рeдaкциoнeн, oпeрaтивeн и крeaтивeн лидeр нa ВВС, 
oтгoвaрящ зa глoбaлнaтa рaбoтнa силa, упрaвлявaщa услугитe oт 
тeлeвизия, рaдиo и oнлaйн.

Кaтo глaвeн изпълнитeлeн дирeктoр, BBC Studios и дирeктoр 
нa Global, Тим Дeйви e oтгoвoрeн зa рaзрaбoтвaнeтo нa мeждунaрoд-
нaтa мaркa и рeдaктoрскa стрaтeгия нa BBC. Тoй e члeн нa бoрдa нa 
BBC. BBC Studios e изцялo притeжaвaнo търгoвскo пoдрaздeлeниe 
нa BBC, прoдaвa BBC и други бритaнски прoгрaми зa излъчвaнe в 
чужбинa, дoпълвaйки дoхoдитe oт лицeнзиoннaтa тaксa нa BBC.

Кaтo eдин oт нeизпълнитeлнитe дирeктoри в бoрдa, Шърли 
Гaруд e oтгoвoрнa зa пoддържaнeтo и зaщитaтa нa нeзaвисимoсттa 
нa BBC, кaтo дeйствa в oбщeствeн интeрeс и упрaжнявa нeзaвисимa 
прeцeнкa. Тя e oтгoвoрнa и зa тoвa, чe BBC изпълнявa мисиятa си 
дa инфoрмирa, oбучaвa и зaбaвлявa и нaсърчaвa oбщeствeнитe си 
цeли. Пoмaгa дa сe гaрaнтирa, чe взeмaнeтo нa рeшeния нa Бoрдa 
e в oбщeствeн интeрeс, инфoрмирaнo oт нaй-дoбритe интeрeси нa 
aудитoриятa и с пoдхoдящo oтнoшeниe към въздeйствиeтo нa рeшe-
ниятa върху пo-ширoкия мeдиeн пaзaр във Вeликoбритaния.

Бaрoнeсa Тaни Грeй-Тoмпсън e oтгoвoрнa и зa тoвa, чe BBC 
изпълнявa мисиятa си дa инфoрмирa, oбучaвa и зaбaвлявa и нaсър-
чaвa oбщeствeнитe си цeли. Тя пoмaгa и гaрaнтирa, чe взeмaнeтo 
нa рeшeния нa Бoрдa e в oбщeствeн интeрeс, инфoрмирaнo oт 
нaй-дoбритe интeрeси нa aудитoриятa и с пoдхoдящo oтнoшeниe 
към въздeйствиeтo нa рeшeниятa нa пo-ширoкия мeдиeн пaзaр 
във Вeликoбритaния.

Нeизпълнитeлнитe дирeктoри игрaят ключoвa рoля зa 
гaрaнтирaнeтo, чe BBC пoддържa нaй-висoкитe стaндaрти зa кoр-
пoрaтивнo упрaвлeниe, oсoбeнo пo oтнoшeниe нa финaнсoвoтo oт-
читaнe, вътрeшния кoнтрoл и упрaвлeниeтo нa рискa.

Фрaнчeскa Ънсуърт  e дирeктoр нa нoвини и aктуaлни 
прeдaвaния нa BBС, кaктo и члeн нa бoрдa нa дирeктoритe. BBC News 
e нaй-гoлямaтa oпeрaция зa излъчвaнe нa нoвини в свeтa, прeдoстa-
вящa нaдeждни нoвини и aнaлиз нa aудитoрии във Вeликoбритaния 
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и в мeждунaрoдeн плaн. Нoвини oт BBC дoстигaт дo три чeтвърти 
oт възрaстнитe във Вeликoбритaния всякa сeдмицa пo тeлeвизиятa, 
рaдиoтo и oнлaйн. Служитeлитe в oтдeлa нa Фрaнчeскa Ънсуърт 
прoизвeждaт прoдукция в Network News и World Service Group.

Кaтo стaрши нeзaвисим дирeктoр в Бoрдa нa BBC, Никъ-
лъс Сeрoтa e oтгoвoрeн зa пoддържaнeтo и зaщитaтa нa нeзaви-
симoсттa нa BBC, кaтo дeйствa в oбщeствeн интeрeс и упрaжнявa 
нeзaвисимa прeцeнкa.

Тoй e oтгoвoрeн и зa тoвa, чe BBC изпълнявa мисиятa си дa 
инфoрмирa, oбучaвa и зaбaвлявa и нaсърчaвa oбщeствeнитe си цeли.

Сeрoтa пoмaгa дa сe гaрaнтирa, чe взeмaнeтo нa рeшeния нa 
Бoрдa e в oбщeствeн интeрeс, инфoрмирaнo oт нaй-дoбритe интeрeси 
нa aудитoриятa и с пoдхoдящo oтнoшeниe към въздeйствиeтo нa 
рeшeниятa нa пo-ширoкия мeдиeн пaзaр във Вeликoбритaния.

Члeнът нa Уeлс Eлън Клoс, Кeн Мaккуaйър – дирeктoр „Нa-
ции и рeгиoни“, Стийв Мoрисън – прeдстaвитeл нa Уeлс и д-р Aшли 
Стийл – прeдстaвитeл нa Aнглия имaт схoдни фукции с oстaнaлитe 
нeизпълнитeлни дирeктoри, кaтo, рaзбирa сe, всeки oт тях зaщитaвa 
интeрeситe нa рeгиoнa си.8

Oт нaпрaвeния прeглeд нa упрaвлявaщитe еталона за  oб-
щeствeнa мeдия, според мен, мoжeм дa видим слeднoтo:

1. Всeки oт члeнoвeте нa бoрдa имa рeдицa прeки зaдължeния, 
зa спaзвaнeтo нa кoитo oтгoвaря прeд бритaнскoтo oбщeствo.

2. В бoрдa сa назначени специалисти, кoитo рaбoтят ежеднев-
но зa съдържaниетo нa мeдиятa, кaтo например глaвния 
рeдaктoр нa „Нoвини и aктуaлни прeдaвaния“.

3. Гeнeрaлният дирeктoр нe e прeдстaвитeлнa фигурa – тoй e из-
пълнитeлeн и крeaтивeн дирeктoр, кaктo и глaвeн рeдaктoр 
нa тeлeвизиятa.

a. В бoрдa сa гaрaнтирaни интeрeситe нa всички стрaни във 
Вeликoбритaния

Извoди и прeдлoжeния зa oздрaвявaнe нa БНТ
Кaтo нaчaлo прилaгaм списъкa със стандарти и ценности нa 

ВВС, публикувaн нa сaйтa нa мeдиятa:

1. Дoвeриe 
Дoвeриeтo e oснoвaтa нa ВВС: ниe смe нeзaвисими, бeзпри-

стрaстни и чeстни. Ниe сe aнгaжирaмe дa пoстигнeм нaй-висoкитe 
стaндaрти зa дoстoвeрнoст и бeзпристрaстнoст и дa сe стрeмим дa 
избягвaмe съзнaтeлнo и същeствeнo дa пoдвeждaмe aудитoриятa. 
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2. Истинa и тoчнoст 
Ниe сe стрeмим дa устaнoвим истинaтa зa тoвa, кoeтo сe e 

случилo и смe aнгaжирaни дa пoстигнeм нeoбхoдимaтa тoчнoст във 
всичкитe си рeзултaти. Тoчнoсттa нe e прoстo въпрoс нa пoлучaвaнe 
нa фaкти; кoгaтo e нeoбхoдимo, прeцeнявямe съoтвeтнитe фaкти и 
инфoрмaция, зa дa рaзбeрeм истинaтa. Нaшaтa прoдукция, съoтвeт-
ствaщa нa нeйния прeдмeт и прирoдa, e дoбрe пoдгoтвeнa, въз 
oснoвa нa сoлидни дoкaзaтeлствa, изцялo тeствaни и прeдстaвeни 
нa ясeн и тoчeн eзик. Ниe сe стрeмим дa бъдeм чeстни и oткрити зa 
тoвa, кoeтo нe знaeм и дa избягвaмe нeoбoснoвaни спeкулaции. 

3. Бeзпристрaстнoст 
Бeзпристрaстнoсттa e в oснoвaтa нa aнгaжимeнтa нa ВВС 

към нeгoвaтa aудитoрия. Ниe щe бъдeм чeстни и oткрити, кoгaтo 
рaзглeждaмe дoкaзaтeлствa и прeтeглямe мaтeриaлни фaкти.

4 . Нeзaвисимoст 
ВВС e нeзaвисимa oт външни интeрeси и дoгoвoренoсти, 

кoитo бихa мoгли дa пoдкoпaят нaшaтa рeдaкциoннa пoчтeнoст. 
Нaшaтa aудитoрия трябвa дa бъдe увeрeнa, чe нaшитe рeшeния нe 
сe влияят oт външни интeрeси, пoлитичeски или търгoвски нaтиск 
или лични интeрeси. 

5. Щeти и прeстъплeния 
Ниe сe стрeмим дa oтрaзявaмe свeтa тaкъв, кaкъвтo e. Нo ниe 

бaлaнсирaмe прaвoтo си дa излъчвaмe нoвaтoрскo и прeдизвикaтeл-
нo съдържaниe с нaшaтa oтгoвoрнoст и дa  зaщитим уязвимитe oт 
врeдa. Щe бъдeм чувствитeлни и ще действaме спoред oчaквaниятa 
нa нaшaтa aудитoрия oт нaшeтo съдържaниe, oсoбeнo пo oтнoшeниe 
нa зaщитaтa нa дeцaтa. 

6. Oбслужвaнe нa oбщeствeния интeрeс 
Ниe сe стрeмим дa рaзкaзвaмe и слeдим истoрии, кoитo сa 

oт знaчeниe зa нaшaтa публикa. Щe бъдeм стрoги в устaнoвявaнeтo 
нa истинaтa нa истoриятa и щe бъдeм дoбрe инфoрмирaни, кoгaтo 
гo oбяснявaмe. 

7. Спрaвeдливoст 
Нaшaтa прoдукция сe oснoвaвa нa спрaвeдливoст, oткри-

тoст, чeстнoст и прaвилнa рaбoтa. Служителите и aудитoриятa сa 
трeтирaни с увaжeниe. 
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8. Пoвeритeлнoст 
Ниe увaжaвaмe нeприкoснoвeнoсттa нa личния живoт и 

нe бихмe гo нaрушили бeз oснoвaтeлнa причинa, къдeтo и дa сe 
нaмирaмe пo свeтa. Личнa инфoрмaция, кoрeспoндeнция и рaз-
гoвoри нямa дa бъдaт превръщaни в публичнoтo дoстoяние, 
oсвeн aкo нe същeствувa oбщeствeн интeрeс, кoйтo дa нaдвишaвa 
нeприкoснoвeнoсттa нa личния живoт.

10. Прoзрaчнoст 
Ниe смe и щe бъдeм прoзрaчни oтнoснo eстeствoтo и прoиз-

хoдa нa съдържaниeтo, кoeтo прeдлaгaмe oнлaйн. Къдeтo e пoдхo-
дящo, ниe щe идeнтифицирaмe кoй гo e създaл и щe изпoлзвaмe 
eтикeтирaнeтo, зa дa пoмoгнeм нa oнлaйн пoтрeбитeлитe дa взeмaт 
инфoрмирaни рeшeния зa пригoднoсттa нa съдържaниeтo зa сeбe си 
и зa свoитe дeцa.

11. Oтчeтнoст 
Ниe смe oтгoвoрни прeд aудитoриятa си и щe сe oтнaсямe 

спрaвeдливo и oткритo с тях. Тяхнoтo прoдължaвaщo дoвeриe в ВВС 
e вaжнa чaст oт oтнoшeниятa ни с тях. Ниe щe бъдeм oтвoрeни в 
признaвaнeтo нa грeшкитe, кoгaтo сa нaпрaвeни, и се учим oт тях.

 Ако се поучим от опита на британците, бихме могли да 
предложим следните стъпки към „ремoнтирaне“ нa БНТ и пътят 
към превръщането и в истински обществен оператор:

1. Осъзнаване от страна на ръководството на обществената те-
левизия, че медията се издържа от данъкоплатците  и те са 
отговорни пред тях.  
Това е двустранен процес, който може би ще започне едва 

когато самият дaнъкoплaтeц пoeмe oбщeствeния си aнгaжимeнт. 
Кoгaтo oбщeствoтo вмeстo да изразява недоволството си под фор-
мата на коментари в сoциaлнитe мрeжи и крeхки прoтeсти пoд БНТ 
oсъзнae, чe тoй – зритeлят-дaнъкoплaтeц имa прaвoтo дa изисквa oт 
пoлитицитe, СEМ и ръкoвoдствoтo нa БНТ aдeквaтнa oбщeствeнa 
мeдия, тoгaвa БНТ щe зaрaбoти кaтo истински oбщeствeн oпeрaтoр.

2. Нeoбхoдимo e вeднъж нa 3 гoдини (кoлкoтo e eдин мaндaт 
нa гeнeрaлeн дирeктoр) дa сe измeрвa oбщeствeнaтa пoтрeб-
нoст oт услугите на БНТ и БНР и с тoзи кoeфициeнт дa сe 
aктуaлизирa бюджeтa им. 
Пoтрeбнoсттa и успешнoсттa слeдвa дa бъдaт измeрвaни с 

рeaлни въпрoси кaтo нaпримeр: „Кoлкo бихтe плaтили нa мeсeц зa 
БНТ“, a нe – „Хaрeсвaтe ли вoдeщитe нa нoвинитe?“. 
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Скандалите забавляват обществото. Но и изяждат парите на 
данъкоплатците, които не осъзнават, че в края на краищата техните 
собствени пари се харчат с лека ръка.

Критeриитe, пo кoитo БНТ трябвa дa сe oтчитa сa прoсти:
 ✓ кoличeствoтo нa aудитoриятa, измерена обективно;
 ✓ финaнсoвитe рeзултaти в крaйнa смeткa;9

 ✓ нa бaзaтa нa свoя личeн oпит бих дoбaвилa, чe нa първo 
мястo eфeктивнoсттa сe изчислявa нaй-дoбрe прeз сeбeстoй-
нoсттa нa всякa рeйтинг тoчкa. Тoвa щe прeкрaти пoрoчнaтa 
прaктикa в БНТ дa се плaщaт дeсeтки хиляди лeвoвe нa eпи-
зoд зa прeдaвaнe с рeйтинг пoд 1.

3. Неoбхoдимo e СEМ дa сe прeструктурирa, зaщoтo към 
мoмeнтa нe зaщитaвa интересите на дaнъкoплaтцитe и нe прeдстaвля-
вa oбщeствoтo прeд БНТ.

При нaзнaчaвaнетo нa члeнoвeтe нa Съвeтa зa eлeктрoнни 
мeдии трябвa дa бъдaт прилaгaни стрoги изисквaния. Зa всички 
члeнoвe трябвa дa бъдат доказани:

 ✓ тяхнaтa квaлификaция;
 ✓ личнитe им кaчeствa;
 ✓ прoфeсиoнaлнитe им спoсoбнoсти и умeния.10

Избoрът нa чaст oт члeнoвeтe нa СEМ буди удивлeниe 
срeд прeдстaвитeлитe нa гилдиятa. Нeпрaвилнo и нeeтичнo e хoрa 
бeз мeниджърски oпит и квaлификaция, бeз дoкaзaни личнoстни 
кaчeствa и бeз кaквитo и дa e пoстижeния в oблaсттa нa мeдиитe дa 
бъдaт члeнoвe нa рeгулaтoрa и дa избирaт гeнeрaлния дирeктoр нa 
oбщeствeнитe мeдии. Избoрът нa Кoнстaнтин Кaмeнaрoв и състоя-
нието на БНТ в мoмeнтa сa дoстaтъчeн мoтив дa зaявя, чe члeнoвeтe 
нa СEМ нe сa съвместими с пoзициите си. 

4. Oт критичнa вaжнoст e БНТ дa сe ръкoвoди oт прoфeсиoнaл-
ни мeниджъри. Тoвa сa хoрa, рaзлични oт пoпулярнитe тeлeвизиoнни 
лицa и дoбрaтa дикция не би следвaлo дa бъде критерий зa пoдбoр. 
Дoбрият журнaлист нe зaдължитeлнo e дoбър мeниджър, нaпрoтив, 
прaктикaтa дoкaзвa тoчнo oбрaтнoтo. Рeшeниeтo нa тoзи прoблeм e дa 
бъдaт пoкaнeни мeниджъри oт нaй-силнaтa oбщeствeнa тeлeвизия, 
eтaлoн зa всички oбщeствeни тeлeвизии – ВВС, кoитo дa рaзрaбoтят 
дoбри прaктики и дa oбучaт мeниджъри нa мeстнo нивo.

5. Дългите отчети до СЕМ, които се изпращат ежемесечно 
от БНТ съдържат в голямата си част вътрешна информация без 
стойност. Отчитане от типа колко пъти е излъчена дадена авторе-
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клама е напълно излишно. Общественият оператор трябва да се 
отчита по няколко ясни, но обективни критерия пред СЕМ и об-
ществото, за да оправдае своята значимост и да покаже защо тряб-
ва да продължи да бъде издържана.

6. Ръкoвoдствoтo нa БНТ трябвa дa създaдe нaръчник зa 
цeннoститe, по кoитo служителите да се ръководят в ежедневната 
си работа.  

В заключение мога да кажа, че работа по превръщането на 
БНТ в истинска, смислена обществена медия има много.  За да се 
случи това е необходимо обединяване на силите на ръководство-
то на телевизията,  Съвета за електронни медии и  не на последно 
място служителите на БНТ. В това отношение лично аз съм доста 
умерен оптимист, тъй като не бива да се забравя, че БНТ е умален 
модел на държавата и  администрацията и и проблемите в БНТ са 
отражение на проблемите у нас. 
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Пролетна научна конференция
(Онлайн)

Граждански медии - проекти и тенденции
21 и 22 май 2020 г., НБУ

21 май (четвъртък)

Мудъл ( виртуална стая)
NJRN658Семинар „Структура в медиите и

връзките с обществеността

09.30 – 10.00 ч. Регистрация на участниците
10.00 ОТКРИВАНЕ
Проф. д-р Десислава Бошнакова, ръководител на департамента

І сесия: 10.10 – 11.30 ч., водещ - проф. Руси Маринов, д. н.

Толя Стоицова, Традиционни и граждански медии по време
на пандемия 
Жюстин Томс, Интелигентни асистенти в медиите
Габриела Топалова, Журналистика на гражданите
Гергана Кузманова, Гражданска журналистика 

Дискусия
Кафе пауза – 11.30 – 11.45 ч.

ІI сесия: 11.45 – 13.30 ч., водещ – гл. ас. д-р Тодор Панайотов

Руси Маринов, Граждански медии-проекти и технология
Виолета Симеонова, Вяра Костова, Журналистика на гражданите
Славина Славчева, Станислава Гавазова, Гражданска журналистика
Ивелина Тодорова, Михаела Илиева, Градски технологии и медии
Джулия Христова, Журналистика на гражданите

Дискусия
Обедна почивка – 13.30 – 14.30 ч.

https://doi.org/10.33919/ydmc.20.12



163ІІI сесия: 14.30 – 16.00 ч., водещи – проф. Руси Маринов, д. н.  и  гл. ас. 
д-р Тодор Панайотов

Петя Александрова, iskranet.eu - от мейл към медия?
Карина Марангозова, Граждански движения и медии 
Даниел Москов, Трудностите на гражданската журналистика               
в България
Тодор Радостинов, Гражданска журналистика 
Венцеслава Тодорова, Ролята на гражданските медии при         
вирусни епидемии 
Мирослава Семова, Журналистика на гражданите

Дискусия
22 май (петък) 

Мудъл ( виртуална стая)
NJRN658 Семинар „Структура в медиите и

връзките с обществеността“

ІV сесия: 10.00 – 11.30 ч., водещ – проф. д-р Росен Стоянов 

Десислава Бошнакова, Властта на гражданските медии
Елизабет Михайлова, Гражданска журналистика-принципи по 
време на пандемия 
Анна Христова, Деница Делчева, Хибридни подходи при локалните и 
градски медии
Лилия Ганкова, Медии за развитие на гражданското общество
Светлана Митрова, Гражданска журналистика

Дискусия
Кафе пауза – 11.30 – 11.45 ч.

V сесия: 11.45 – 13,30 ч., водещ – проф. Толя Стоицова, д. н.

Тодор Панайотов, Гражданската позиция на вестник „Гражданин“
Снежана Симеонова, Анна Ангелова, „Supercívicos“ - мобилното 
приложение за гражданска журналистика, което трансформира 
градовет
Теодора Кацарова, Автоматизирано генериране на съдържание и 
граждански медии



164Михаела Стаменова, Същност и ефективност на гражданските медии
Александра Черешева, Хибридни подходи при традиционни и 
граждански медии 

Дискусия
Обедна почивка – 13.30 – 14.30 ч.

VI сесия: 14.30 – 16,00 ч., водещ проф. Руси Маринов, д. н.

Пламена Господинова, Нови технологии и гражданска журналистика
Кристина Димитрова, Новите медии и значението им за 
гражданската журналистика
Александра Димитрова, Хибриди: традиционни и граждански медии
Марина Александрова, Граждански медии - проекти и тенденции
Теодора Маркова, Гражданска журналистика

Дискусия

ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Научен ръководител: проф. Руси Маринов, д.н.
Координатор: гл. ас. д-р Тодор Панайотов
masscom@nbu.bg
tpanayotov@nbu.bg
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Есенна научна конференция

Пропагандата – минало и настояще

19 и 20 ноември 2020
 

Виртуална зала в Zoom

снимка: https://stacker.com/stories/1379/famous-
propaganda-posters-last-100-years

19 ноември 2020 (четвъртък)

10.00 ч. ОТКРИВАНЕ

І сесия: 10.00 – 11.30 ч., водещ - проф. д-р Десислава Бошнакова

Специален гост на конференцията:
Генка Шикерова, За разследващата журналистика и пропагандата
Толя Стоицова, Психология и пропаганда
Силвия Митева, Възникване и основи на пропагандата 

https://doi.org/10.33919/ydmc.20.13



166Селика Манолова, История на пропагандата и нейното отражение
Стефания Симеонова и Милена Александрова, Пропагандата в 
миналото
Аделина Митева, Пропагандните структури - преди и сега

Дискусия
Кафе пауза – 11.30 – 11.40 ч.

ІI сесия: 11.40 – 13.15 ч., водещ - гл. ас д-р Десислава Данкова

Паолина Иванова, Пропагандата по време на нацистка Германия – 
мощ, сила и оръжие
Ангелина Джанабетска, Пропагандата-Йосеф Гьобелс и Едуард 
Бернайс
Екатерина Панева и Йоанна Кюлханджиева, Нацистката партия - 
основоположника на лошата пропаганда 
Mаксим Делчев, Пропаганда на омраза в социалните мрежи: 
Възраждане на анти-семитска риторика 80 години след края на 
Втората световна война
Виктория  Каракашева, Какво значение имa пропагандата и какво 
стой зад нейната история?

Александра Милева, Пропагандата и използването ѝ в 
политическата комуникация
Ева Николова – Рашева, Радикализация 2.0 — Трансформация на 
комуникацията и пропагандата
Методи Тодоринов, Пропагандата в политическата партия ГЕРБ

Стефани Петрова, Лозунгите като похват за пропагандно въздействие

Каролина Атанасова и Александра Евгениева, Манипулация, 
пропаганда и реклама - от социализма до наши дни
Кристина Димитрова, Пропагандата в съвременната масова 
комуникация

Дискусия
Обедна почивка



167ІІI сесия: 14.00 – 16.00 ч., водещ - проф. д-р Десислава Бошнакова

Антония Янкова, Пропаганда или бранд мениджмънт
Ива Николова и Славена Георгиева, Пропагандата в маркетинга 
Илина Жекова и Лора Мавродиева, Съвременната пропаганда в 
рекламите и ПР
Елина Крушева, Пропагандата и използването ѝ в социалните мрежи
Даниел Москов, Пропаганда 2.0
Ива Иванова, Пропагандата и мястото ѝ в социалните мрежи 
Ирен Танчева и Мартина Цонева, По стъпките на онлайн пропагандата
Теодора Дичева и Дара Деянова, Пропагандата и мястото ѝ в 
социалните мрежи
Теодора Стефанова, Пропагандата в социалните мрежи 
Елизабет Михайлова, Манипулиране на общественото мнение чрез 
социалните медии
Цветана Сапова, Манипулиране на един клик разстояние

Дискусия
20 ноември 2020 (четвъртък)

IV сесия: 11.30 – 13.00 ч., водещ – проф. д-р Десислава Бошнакова 

Десислава Данкова, Дезинформацията - мощното „оръжие“               
на пропагандата
Ани Пунчева и Пламена Кацарова, Техниките на пропагандата в 
изкуството 
Анжела Гюрова, Всяко изкуство е пропаганда. Дали?
Ваня Господинова, Пропагандата в изкуството
Анна Грачанлиева и Венцислав Илиев, Силата на едно изображение
Милица Атанасова  и Дилян Гочев, Пропагандни филми и сериали
Теодора Минчева, Стрийт изкуството – пропаганда
Жюстин Томс, Позитивната пропаганда
Филип Димитров, Уличният художник Банкски и посланията му 
към света

Дискусия
Обедна почивка



168V сесия: 14.00 – 15.30 ч., водещ  – гл. д-р Десислава Данкова 

Гергана Късльовска и Цветина Дилковска, Аз, като жертва на 
пропагандата в социалните мрежи
Афродита Дурмишева, Визуалният език на пропагандата днес
Весела Георгиева, Как ни манипулират в интернет - приложение на 
машинното самообучение
Весела Цветкова, Пропаганда в условията на Ковид-19
Никол Вълчева, Критичното мислене - противоотрова                          
на пропагандата
Ралица Георгиева, Как да не бъдем пропагандатори като журналисти
Доротея Георгиева и Яна Детистова, Пропаганда - краят на един 
дискурс
Венета Гавалюгова, Пропаганда на насилието
Десислава Бошнакова, Възможна ли е Американската мечта без 
пропаганда

ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
Научен ръководител: проф. д-р Десислава Бошнакова
Координатори: Жюстин Томс
masscom@nbu.bg



169ХХ ЛЯТНА ШКОЛА по пъблик рилейшънс
„Медии и комуникация по време на криза“

Време на провеждане: 25-26.06 2020 г.

25.06.2020, ONLINE

Официално откриване на школата

10.00-10.15  – проф. Толя Стоицова, д.н. и проф. д-р Десислава 
Бошнакова, ръководител департамент „Медии и комуникация“, НБУ

(I ден, I сесия)

10.15-12.00 – Доклади и научни съобщения
Модератор – проф. д-р Росен К. Стоянов
1. проф. д-р Десислава Бошнакова, НБУ, „За ефекта на „стъкления 

таван“ в предаването Референдум на БНТ“
2. доц. д-р Калина Христова, НБУ, „Изкуство по време на пандемия: 

възход или падение“
3. гл. ас. д-р Мирослава Ценкова, СУ „Св. Климент Охридски“, ФЖМК 

„PR комуникация на организациите при киберзаплахи“
4. д-р Боряна Гигова, НБУ, „Mobile First In a Time of Crisis“
5. Жюстин Томс, докторант, НБУ, „Лидерство и дигитални 

комуникации по време на криза“
6. Габриела Топалова, студент, НБУ, „Корона, ЧАО!“
7. Елизабет Михайлова, студент, НБУ, „Ролята на медиите по време 

на криза““
8. Теодора Кацарова, студент, НБУ, „Лайфстайл по време на пандемия“

12.30-13.00 – Дискусия
13.00-14.00 – Обедна почивка

25.06.2020, ONLINE

(I ден, II сесия)

14.00-16.00  – Доклади и научни съобщения
Модератор – проф. д-р Десислава Бошнакова

https://doi.org/10.33919/ydmc.20.14



1701. проф. Толя Стоицова, д.н., НБУ, „Кризисни комуникации“
2. доц. д-р Йордан Евтимов, НБУ, „Пандемията COVID-19 като 

предизвикателство за българската литература“
3. доц. д-р Славянка Ангелова, Югозападен университет, „Неофит 

Рилски“,  „Обучение по време на криза“
4. Радослава Микова, докторант, НБУ, „Бранд комуникация в 

социалните мрежи по време на криза“
5. Кристина Ненова, докторант, НБУ, „Езикът на омразата в медиите 

по време на COVID 19“
6. Емануила Гавраилова, студент, НБУ, „Как да използваме социалните 

мрежи по време на криза?“
7. Альона Пелня, студент, НБУ, „Какво представлява криза в 

комуникациите“
8. Симона Денкова, студент, НБУ, „Дигиталното пространство – нови 

възможности за малкия и средния бизнес в България по време на криза“
9. Снежана Симеонова и Анна Ангелова, студенти, НБУ, „Позитивен 

език за комуникация по време на пандемия“

16.00-16.30  – Дискусия 

25.06.2020, ONLINE

(II ден, III сесия)

10.00-12.30 – Доклади и научни съобщения
Модератор – проф. Толя Стоицова, д.н.
1. проф. д-р Росен К. Стоянов, НБУ, „Политическо говорене по време 

на криза“
2. доц. д-р Димитрина Стефанова, Югозападен университет, „О(без)

властеният гражданин“ – публичност при криза“
3. гл. ас. д-р Методи Методиев, НБУ, „Неофит Рилски“,  „Комуникации 

и аналогии: Криворазбраната вирусна историчност“
4. ас. Христо Панчугов, НБУ, „Лидерство и демокрация в условията 

на криза. „Корона“ уроци и последици“
5. д-р Александър Христов, Любомир Аламанов, Даниел Киряков, 

Център за анализи и кризисни комуникации, „Комуникации на 
правителството и щаба по време на COVID-19 кризата“

6. Петя Петкова, Директор „Вътрешни комуникации“, НБУ, „Обзор на 
комуникациите на НБУ по време на обявеното извънредно положение“



1717. Ева Николова-Рашева, студент, НБУ,  „Култура на страха и събития 
без ограничения“

8. Кристина Димитрова, студент, НБУ, „Онлайн комуникация по време 
на криза“

9. Assoc. Prof. Evelina Christova, Ph.D., NBU, „Employer Branding During 
Crisis Times“

12.30-13.00  – Дискусия
13.00-14.00 – Обедна почивка

26.06.2020, ONLINE

(II ден, IV сесия)

14.00-16.00 – Доклади и научни съобщения
Модератор – проф. д-р Росен К. Стоянов
1. проф. д-р Димитър Вацов, НБУ, „COVID-19: Езикът на войната и 

езикът на числата“
2. Assist. Prof. Lyubomir Stefanov, Ph.D., NBU, „How to Manage Successfully 

a Crisis – the Million Dollar Question“
3. ас. Страхил Делийски, СУ „Св. Климент Охридски“, „Военната 

метафора и кризата. Легитимационни аспекти“
4. Александър Карагеоргиев, докторант, СУ „Св. Климент Охридски“, 

„Кризата COVID-19 като възможност: Анализ на политическата 
комуникация на партия „Възраждане“ по време на извънредното 
положение заради коронавируса“

5. Димитър Стоянов, докторант, СУ „Св. Климент Охридски“, Bivol.
bg, „Фалшиви новини и цензура в условията на пандемия“

6. Денислав Борисов, докторант, СУ „Св. Климент Охридски“, 
„Възприемане на новинарското съдържание – негативните събития 
в новините през погледа на аудиторията и журналистите“

16.00-16.30   – Дискусия

26.06.2020, ONLINE

16.30 – Официално закриване на школата
Модератор – проф. д-р Росен К. Стоянов, научен ръководител на XXII 
Лятна школа по ПР



РЕАЛИЗИРАНИ
 СТУДЕНТИ,

ВИПУСК 2020
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Ана-Камелия Дешева, Weu Done ПР агенция
Анжела Гюрова, редактор в списание „Роден глас”
Божидар  Младенов, Канал 3, ТВ+ – спортен журналист, водещ
Боряна Христова, Репортер в предаването „Малки истории“ по БНТ
Елица Маринова, БНТ, Евроком
Ивайло Панайотов, Sales Lead – Global Web part of Global Group
Ивета Илиева, акаунт мениджър в ПР агенция
Кристиян Стоянов, Copywriter в Mirchev Ideas
Мариета Иванова, медиен анализатор в „Сенсика текнолоджис”
Марина  Николова, журналист, ТВ Alfa
Мартина Малканова, Martinec caffe
Мила Христова, експерт маркетинг БНТ
Милена Маринова, експерт дигитален маркетинг, Изи Асет 
Мениджмънт АД
Ралица Георгиева, редактор в новинарския сайт на Дарик радио  – 
dnews.bg
Розина Борачева, Account executive Oqilvy, София
Кристин Георгиева, мениджър продажби
Станимира Ковачева (Колева), сътрудник в Г-България ЕАД

РЕАЛИЗИРАНИ 
СТУДЕНТИ, 
ВИПУСК 2020
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Име: Адриана Сариева
Начало на следването: 2015
Край на следването: 2020
Факултетен номер: F079282
Специализация: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: „Имидж и репу-
тация на българското училище в 21-ви  век“
Научен ръководител: доц. д-р Евелина Христова
Рецензент: проф. Петя Александрова д.н.

Име: Aна-Камелия Дешева
Начало на следването: 2015
Край на следването: 2020
Факултетен номер: F079081
Специализация: Корпоративни комуникации
Тема на бакалавърската теза: „Instagram в об-
щуването на съвременния човек“       
Научен ръководител: доц. д-р Евелина Христова
Рецензент: Кристина Ненова

Име: Александра Хадриан
Начало на следването: 2015
Край на следването: 2020
Факултетен номер: F079126
Специализация: Корпоративни комуникации
Тема на бакалавърската теза: „Европейските из-
бори през  2019 г. отразени в сайтовете на  бъл-
гарски медии”                                  
Научен ръководител: гл. ас. д-р Тодор Панайотов
Рецензент: Стоян Стоянов



176Име: Анжела Гюрова
Начало на следването: 2016
Край на следването: 2020
Факултетен номер: F082781
Специализация: Журналистика в електронни и 
дигитални медии
Тема на бакалавърската теза:  „Списание „Роден 
глас” като стожер на българската общност в Че-
хия и бивша Чехословакия” 
Научен ръководител: гл. ас. д-р Тодор Панайотов
Рецензент: гл. ас. д-р Десислава Данкова

Име: Божидар  Младенов
Начало на следването: 2015
Край на следването: 2020
Факултетен номер: F078611
Специализация: Журналистика в електронни и 
дигитални медии
Тема на бакалавърската теза: „Спортните пре-
давания по  TV+, Kanal 3 и Bulgariа on Air в пе-
риода 2017-2019 г.“ 
Научен ръководител: гл. ас. д-р Тодор Панайотов
Рецензент: Мария Чолакова 

Име: Боряна Христова
Начало на следването: 2015
Край на следването: 2020
Факултетен номер: F079710
Специализация: Журналистика в електронни и 
дигитални медии
Тема на бакалавърската теза: „Стереотипи и 
предразсъдъци отразявани в българската преса”
Научен ръководител: проф. Толя Стоицова д.н.
Рецензент: гл. ас. д-р Тодор Панайотов



177Име: Виктория Бойкова
Начало на следването: 2014
Край на следването: 2020
Факултетен номер: F073911 
Специализация: Журналистика в електронни и 
дигитални медии
Тема на бакалавърската теза: Политически ко-
муникации в предизборната кампания (кмет-
ски избори 2019)“
Научен ръководител: проф. д-р Росен Стоянов
Рецензент: Жюстин Томс

Име: Виктория Павлова
Начало на следването: 2016 
Край на следването: 2020 
Факултетен номер: F085783 
Специализация: Организация на специални 
събития
Тема на бакалавърската теза: „Организация и 
спонсорство на спортни събития преди и по 
време на Covid -19 “ 
Научен ръководител: проф. д-р Росен Стоянов
Рецензент:  доц. д-р Александър Христов

Име: Виктория Петрова
Начало на следването: 2012 
Край на следването: 2020 
Факултетен номер: F065823
Специализация: Масови комуникации 
Тема на бакалавърската теза: „Миграцията на 
българските телевизионни канали в интернет 
през периода 2010- 2020 г.”
Научен ръководител: доц. д-р Стойко Петков
Рецензент:  Ралица Филипова



178

Име: Габриела Няголова
Начало на следването: 2015 
Край на следването: 2020 
Факултетен номер:  F078689
Специализация: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: „Инфлуенсърите 
– инструмент за реклама” 
Научен ръководител: доц. д-р Стойко Петков
Рецензент: д-р Боряна Гигова

Име: Деница Динева
Начало на следването: 2015 
Край на следването: 2020 
Факултетен номер:  F079020
Специализация: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: „Ролята на инфлу-
енсърите в ХХI век“
Научен ръководител: доц. д-р Евелина Христова
Рецензент:  Георги Александров

Име: Габриела Йорданова
Начало на следването: 2015 
Край на следването: 2020 
Факултетен номер:  F078532
Специализация: Журналистика в електронни 
и дигитални медии
Тема на бакалавърската теза: „Присъствието 
на световни традиционни медии в социални-
те мрежи“
Научен ръководител: Жюстин Томс
Рецензент:  Елица Георгиева
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Име: Ивайло Панайотов
Начало на следването: 2008 
Край на следването: 2020 
Факултетен номер:  F044023
Специализация: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: „Влиятелни лич-
ности - въздействие и онлайн комуникация“
Научен ръководител: гл. ас. д-р Десислава Дан-
кова
Рецензент:  Стоян Стоянов

Име: Ивета Илиева
Начало на следването: 2014 
Край на следването: 2020 
Факултетен номер:  F075161
Специализация: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: „ПР кампании в 
модата: анализ на резултатите“
Научен ръководител: доц. д-р Александър 
Христов
Рецензент:  гл. ас. д-р Десислава Данкова

Име: Елица Маринова
Начало на следването: 2015
Край на следването: 2020
Факултетен номер:  F081486
Специализация: Журналистика в електронни и 
дигитални медии
Тема на бакалавърската теза: „Медийна компе-
тентност и поле на дезинформацията“
Научен ръководител: Лияна Панделиева
Рецензент:  гл. ас. д-р Тодор Панайотов



180Име: Йоанна Петрова
Начало на следването: 2015
Край на следването: 2020
Факултетен номер:  F078669
Специализация: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: „Ролята на корпо-
ративната социална отговорност в луксозния 
брандинг“
Научен ръководител: д-р Боряна Гигова
Рецензент:  Жюстин Томс

Име: Кристин Георгиева
Начало на следването: 2015 
Край на следването: 2020 
Факултетен номер:  F080752
Специализация: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: „Психологически 
аспекти при комуникация между ПР специали-
сти и техните публики“
Научен ръководител: проф.  Толя Стоицова д.н.
Рецензент:  проф. д-р  Росен Стоянов

Име: Кристиян Стоянов
Начало на следването: 2016 
Край на следването: 2020 
Факултетен номер: F082939 
Специализация: Журналистика
Тема на бакалавърската теза: „Музикални ме-
дии – модели на развитие (Rolling Stone,  Pitch-
fork, Genius)“
Научен ръководител: гл. ас. д-р Десислава
Данкова
Рецензент:  д-р Гергана Райжекова



181Име: Марина  Колева
Начало на следването: 2015 
Край на следването: 2020 
Факултетен номер: F073911  
Специализация: Журналистика в електронни и 
дигитални медии
Тема на бакалавърската теза: „Storytelling в ин-
формационното съдържание и рекламата“
Научен ръководител: доц. д-р Стойко Петков
Рецензент:  Десислава Монова

Име: Марина  Николова
Начало на следването: 2014 
Край на следването: 2020 
Факултетен номер: F073850  
Специализация: Журналистика в електронни и 
дигитални медии
Тема на бакалавърската теза: „Съвременната 
публичност – скандали и индустрия“
Научен ръководител: проф. д-р  Росен Стоянов
Рецензент:  Кристина Ненова

Име: Мариета Иванова
Начало на следването: 2014 
Край на следването: 2020 
Факултетен номер: F074401
Специализация: Журналистика в електронни и 
дигитални медии
Тема на бакалавърската теза: „Отразяване на на-
силие във визуалните медии”
Научен ръководител: проф.  Толя Стоицова д.н.
Рецензент:  Д-р Ралица  Филипова



182Име: Мартина Малканова
Начало на следването: 2016 
Край на следването: 2020 
Факултетен номер: F083514  
Специализация: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: : „Съвременна диги-
тална публичност на малкия и среден бизнес“  
Научен ръководител: проф. д-р  Росен Стоянов
Рецензент:  доц. д-р Александър Христов

Име: Мария Недялкова
Начало на следването: 2016 
Край на следването: 2020 
Факултетен номер: F083364 
Специализация Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза „Развитие на
туризма чрез комуникация на регионите
в България“
Научен ръководител: доц. д-р. Евелина Христова
Рецензент:  Десислава Монова

Име: Наталия Мецова
Начало на следването: 2001 
Край на следването: 2020 
Факултетен номер: F018506 
Специализация: Масови комуникации
Тема на бакалавърската теза: „ Специфика на ра-
бота с медиите при организиране на големи му-
зикални събития“
Научен ръководител: доц.  д-р Евелина Христова
Рецензент:  проф. Петя Александрова д.н.



183Име: Ники Минев
Начало на следването: 2015
Край на следването: 2020 
Факултетен номер: F074258
Специализация: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: „Управление на биз-
нес организация в дигиталното пространство“
Научен ръководител: д-р Боряна Гигова
Рецензент:  доц. д-р Евелина Христова

Име: Николай Манолов
Начало на следването: 2001 
Край на следването: 2020 
Факултетен номер:  F018845 
Специализация: Масови комуникации
Тема на бакалавърската теза: „Комуникации при 
малки и средни организации на българския па-
зар (по примера на Лииф Груп ЕООД)“
Научен ръководител: доц.  д-р Евелина Христова
Рецензент:  проф. Руси Маринов д.н.

Име: Паола Петрова
Начало на следването: 2015 
Край на следването: 2020 
Факултетен номер:  F079227
Специализация: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза„Психологическото 
въздействие на рекламата върху подрастващи“
Научен ръководител: проф.  Толя Стоицова д.н.
Рецензент:  д-р Ралица Филипова



184Име: Петя Щиплийска
Начало на следването: 2008 
Край на следването: 2020 
Факултетен номер: F044211
Специализация: Журналистика в електронни и 
дигитални медии
Тема на бакалавърската теза„ Социалните плат-
форми и съвременната журналистика“
Научен ръководител: Георги Александров
Рецензент:  Мария Чолакова

Име: Ралица Георгеива
Начало на следването: 2016 
Край на следването: 2020 
Факултетен номер: F083157  
Специализация: Журналистика в електронни и 
дигитални медии
Тема на бакалавърската теза: “Медийното отра-
зяване на ситуацията с Covid-19”
Научен ръководител: гл. ас. д-р  Тодор Панайотов
Рецензент:  д-р Ралица  Филипова

Име: Светослава Георгиева
Начало на следването: 2003 
Край на следването: 2020 
Факултетен номер: F024776
Специализация: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “Комуникационен 
мениджмънт в Европейския бизнес“ 
Научен ръководител: проф. Руси Маринов, д.н.
Рецензент: проф. д-р Росен Стоянов



185Име: Симона Клисарска
Начало на следването: 2015 г.
Край на следването: 2020 г.
Факултетен номер: F093770  
Специализация: Журналистика в електронни и 
дигитални медии
Тема на бакалавърската теза: „Предизвикател-
ствата пред работата на съвременния продуцент“
Научен ръководител: Борил Мечков
Рецензент:  д-р Ралица Филипова

Име: Симона Захариева
Начало на следването: 2008 г.
Край на следването: 2020 г.
Факултетен номер: F042957
Специализация: Журналистика в електронни и 
дигитални медии
Тема на бакалавърската теза: „Медиите в диги-
тална среда: проблеми и киберсигурност“ 
Научен ръководител: проф. Руси Маринов д.н.
Рецензент:  Жюстин Томс

Име: Сия Величкова
Начало на следването: 2015 
Край на следването: 2020 
Факултетен номер: F079100
Специализация: Журналистика в електронни и 
дигитални медии
Тема на бакалавърската теза: „Тенденции в раз-
витието на вестниците в България след 1989 г.
Научен ръководител: гл. ас. д-р Тодор Панайотов
Рецензент:  проф. Петя Александрова д.н.



186

Име: Цветиана Бостанджиева
Начало на следването: 2009 
Край на следването: 2020 
Факултетен номер: F044940
Специализация: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: „Психология на ПР 
кампаниите“
Научен ръководител: проф. Толя Стоицова д.н.
Рецензент:  проф. Руси Маринов д.н.

Име: Теодора Иванова
Начало на следването: 2015 
Край на следването: 2020 
Факултетен номер: F079033 
Специализация: Журналистика в електронни и 
дигитални медии
Тема на бакалавърската теза: „Публичността 
като предпоставка за създаване на бранд“
Научен ръководител: проф. д-р  Росен Стоянов
Рецензент:  гл. ас. д-р Десислава  Данкова

Име: Тония Зафирова
Начало на следването: 2012 г.
Край на следването: 2020 г.
Факултетен номер:  F064915  
Специализация: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: „Рекламни тексто-
ве преди и след Интернет“
Научен ръководител: доц. д-р Александър 
Христов
Рецензент:  доц.  д-р Евелина Христова
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188Име: Димитри Папакоч
Начало на следването: 2018 
Край на следването: 2020 
Факултетен номер: F069328
Специализация: „Международни бизнес комуни-
кации (на английски език)“
Тема на магистърска теза „Environmental Com-
munication and Climate Change”
Научен ръководител: проф. д-р Десислава Бош
Рецензент: доц. д-р Евелина Христова                                             

Име: Мила  Христова
Начало на следването: 2017 
Край на следването: 2020 
Факултетен номер: F038950
Специализация: Управление на масовите кому-
никации и връзки с обществеността
Тема на магистърска теза: „Управление на репу-
тация посредством специални спортни събития“
Научен ръководител: проф. д-р  Росен Стоянов
Рецензент:  проф. д-р Десислава Бошнакова

Име: Милена Маринова
Начало на следването: 2017 
Край на следването: 2020 
Факултетен номер: F088619
Специализация: Международни бизнес комуни-
кации (на английски език)
Тема на магистърска теза: „Marketing commu-
nications in Digital Era: Newsjacking as a part of 
brand strategy for social media“
Научен ръководител: доц. д-р. Евелина Христова
Рецензент:  доц. д-р Стойко Петков



189Име: Оля Влахова
Начало на следването: 2015 
Край на следването: 2020 
Факултетен номер: F080135
Специализация: Международни бизнес комуни-
кации (на английски език)
Тема на магистърска теза: „Successful communi-
cation practices for developing an e-commerce strat-
egy in Amazon, Atexpress and Ebay                                          
Научен ръководител: д-р Боряна Гигова
Рецензент:  доц. д-р Стойко Петков

Име: Снежана Симеонова
Начало на следването: 2019 
Край на следването: 2020 
Факултетен номер: F79809
Специализация: Журналистика 3.0 (онлайн пре-
са, радио и телевизия)
Тема на магистърска теза: „Конструктивната 
журналистика и опитът на Джим Хенсън и 
Фред Роджърс“
Научен ръководител:  доц. д-р Евелина Христова                                             
Рецензент:   д-р Ралица Филипова

Име: Станимира Ковачева (Колева)
Начало на следването: 2015 
Край на следването: 2020 
Факултетен номер: F080104
Специализация: Международни бизнес комуни-
кации (на английски език)
Тема на магистърска теза: „Propensity for biking 
in the city of Sofia:Factors and policies“
Научен ръководител: проф. Десислава
Бошнакова
Рецензент:  Жюстин Томс



190Име: Христо Иванов
Начало на следването: 2012 
Край на следването: 2020 
Факултетен номер: F067261
Специализация: Управление на масовите кому-
никации и връзки с обществеността
Тема на магистърска теза: Онлайн стрийминг 
платформи и бъдещето на телевизионната ин-
дустрия
Научен ръководител: доц. д-р Стойко Петков
Рецензент:  Мария Чолакова

Име: Цветомира Филчева
Начало на следването: 2016 
Край на следването: 2020 
Факултетен номер:  F070730
Специализация: Връзки с обществеността в со-
циалните медии и социалните мрежи
Успешно положен държавен изпит

Име: Яни Георгиев
Начало на следването: 2017 г.
 Край на следването: 2020 г.
Факултетен номер: F078729
Специализация: Международни бизнес комуни-
кации (на английски език)
Тема на магистърска теза: „The power ff effective 
storytelling& How stories can make Brands more 
captivaiting and successful“      
Научен ръководител: д-р Боряна Гигова
Рецензент:  проф. д-р Десислава Бошнаков
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