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Обща характеристика на дисертационния труд 

 

Дисертационният труд проучва и анализира медийните 

екосюжети, политиките и употребите им. Структуриран е в четири 

глави, увод, заключение, използвана литература и източници на 

ексцерпиран материал. Общият обем на дисертационния труд е 299 

страници. 

Основната теза, която се защитава е: медийните екосюжети 

разиграват екополитиките в различни сфери на обществения живот и 

влияят пряко върху медийната аудитория, формират нагласи и модели 

на поведение.  

Предмет на това изследване са медийните екосюжети в дневния 

ред на медиите; факторите, които провокират разказване на 

екоисториите и техните интерпретации, ефектите, които се произвеждат 

впоследствие в социалното пространство. Не на последно място – и 

противоречивите интереси, които обслужват. 

Обект на изследването е екопроблематиката в медиите и 

нейните интерпретации като резултат от водените екологични политики 

в България, Европа и света.  

Дебатите, които предизвиква дефиницията за екология в редица 

научни форуми, задължават да бъде изяснен смисълът й в настоящия 

труд. Широкият обществен интерес към екотематиката е предизвикан от 

взаимоотношенията човек-природа-общество и в този смисъл науката 

екология е възприета като „обща наука за отношенията на организмите 

с обкръжаващата ги среда, където отнасяме всички „условия за 

съществуване” в широкия смисъл на тази дума. Екологията обаче е и 

„наука за дома”, заради гръцкия произход на термина „екология“  (οι 

κος - къща, дом и –λογία -наука). Човекът е най-важният екологичен 

обект; той е биологичен вид и социален индивид, а екологичният дебат 

отдавна се е превърнал от екоцентричен в антропоцентричен. 



Специфичните отношения човек-природа-общество се проектират като 

функционални особености на глобализацията, научните постижения и 

развитието на човешкото общество. Търсенето на комфорт в 

обитаваната среда може да се разглежда като търсене на хармония в 

отношенията човек-природа-общество, изразени с концепцията за 

устойчиво развитие.  

Целта на изследването е да се проучат различните аспекти на 

екопроблематиката и интерпретациите им от политически сили, 

индустриални кръгове и различни социални звена от типа на 

природозащитни организации, неформални кръгове, виртуални 

общности в социалните мрежи, фенове и др. Изследването на 

употребите и особено  злоупотребите на медийните зелени сюжети цели 

да проникне отвъд повърхността на видимото, на буквалните внушения 

– в геополитическите и биополитическите замисли на проблема. 

За целта са поставени следните задачи пред настоящия 

изследователски труд: 

1. Да се проследи развитието на екопроблематиката в 

литературата и еволюцията на отношението човек-природа (като 

понятието литература е употребено в максимално широкия му смисъл). 

2. Да се проучи развитието на екополитиката. 

3. Да се проследи и анализира представянето на 

екопроблематиката и екополитиката в родни и чужди медии. 

4. Да се проучи дейността на природозащитните организации и 

активността им по казуси, свързани с медийни екосюжети. 

5. Да се проследят и анализират екокампании като част от 

корпоративната социална политика на медии, индустриални гиганти и 

политически партии; в съвременните пиар акции и в рекламите. 

Методологията на научното изследване предполага проучване 

на теоретични източници, документи и литература, значими за 

тълкуването на екопроблематиката и масмедийната й интерпретация.  

Използвани са емпирични методи за качествено изследване на 

отразяването на екокатастрофи (кризисни ситуации, последствия, отзвук 

в обществото), мониторинг и контент анализ на медийно съдържание, 

интервю. Респондентите в проведените интервюта са представители на 

различни сфери от обществения живот: коментарни журналисти и 

репортери, дипломати и учени, историци, политически функционери, 

практици професионалисти (химици) - които поради своето 

професионално положение имат достъп до специализирана 

информация, различна от ежедневните медийните публикации. За 

осъществяване на целта на изследването е  проучена  научна литература 

от 240 източника (социология, екология, медиязнание, философски и 



антропологически изследвания, монографии, публикации), анализирани 

са 65 бр. официални документи (програми, директиви, наредби, закони, 

становища, доклади, справки, отчети и др.),  75 бр. публицистични и 

журналистически публикации в българския и чуждия печат („Гардиън”, 

„Ню Йорк Таймс”, в. „Работническо дело”, в. „Правда”, в. „ Десант”, в. 

„Сега”, в. „Дневник”, в. „24 часа”, в. „Труд”, в. „Капитал”, в. 

„Монитор”, в. „Новинар”, „Е-вестник”), 47 телевизионни материали 

(БНТ, БТВ, „Нова телевизия”, ТВ7, РИАНовости), 16 материала от 

радиопрограми ( БНТ, „Дарик”, „Фреш”), 9 материала от списания (сп. 

„Нешънъл Джиографик”, сп. „Мениджър”, сп. „Гора”, сп. 

„Геополитика”, сп. „Гоу Био”, сп. „Гео”, сп. „Тема”),173  интернет 

сайтове (новинарски портали, информационни агенции, сайтове на 

природозащитни организации, фирмени уебсайтове, онлайн базирани 

медии и др.), 22 кинотворби, 15 реклами.  

В дисертационния труд са възприети следните ограничения: 

разглеждат се  всички събития, последствията от тях и отзвука в 

обществото като част от медийните екосюжети, а не като обекти на 

изследване от други научни области. Позоваването на мнението на 

специалисти и публикации в други научни области е с цел да се изясни 

употребата на медийните екосюжети и влиянието им върху политиките 

по околна среда. Поради широкия спектър на мнения, събития  и 

непредвидими последствия в дългосрочен план на отделни политически 

решения, кризи, екокатастрофи и природозащитни акции е невъзможно 

изследваните медийни екосюжети в този дисертационен труд да 

покрият всички стандарти за изчерпателност. Затова и множеството 

екофакти, цитирани особено в последната четвърта глава не са 

представени като медийни сюжети, а, поради тяхната свръхактуалност 

са потенциал за подобно осмисляне. 

Разбирането за природата и околната среда са етически и 

емоционално натоварени и действат като директиви в непрекъснато 

променящия се свят. Това променя изцяло контекстната рамка за 

определяне на един проблем като „еко-” в различните социокултурни 

стадии от историята. Теоретичното и естетическото разбиране и 

поведение на човека представляват само част от аспектите на 

съвременната екологична дискусия. Актуалният езиков репертоар, 

включващ понятия като околна среда, екологична ситуация, 

климатични промени, устойчиво развитие, природосъобразност, 

екопрестъпления, щадящо взаимодействие и др., се превръща само в 

част от спектъра проблеми на взаимодействието човек-природа-

общество.  

 



Съдържание на дисертационния труд 

 

В Увода на дисертационния труд е разгледана мотивацията за 

избор на темата, актуалността, интердисциплинарността, целите, 

задачите, обектът, предметът и необходимостта от изследването на 

медийните екосюжети. Екологизацията на различни сфери от 

обществения живот в съвременното информационно общество налага 

задълбоченото проучване на аспекти от екопроблематиката в различни 

полета на научното познание.  Научни изследвания в областта на 

екологията, агроекологията, екологията на човека, социалната екология, 

геоекологията, биоекологията, космическата екология, физичната 

екология, теоретичната екология, културната екология доказват 

междудисциплинарния интерес към екопроблематиката. Научни 

разработки по проблема не липсват и на тях е отделено място за 

коментар в дисертационния труд. В „Аспекти на масмедийната 

реалност” (2011) Елка Добрева представя темите по опазване на 

околната среда в българското масмедийно пространство като част от 

социално значимите теми, анализирана е употребата на типични за 

медийния дискурс екодуми. Зелените реклами като част от рекламната 

репрезентация на информационното общество са обект на изследване в 

публикацията „Информационното общество и неговата репрезентация в 

аудио-визуалната реклама” със същия автор. Публикацията на Ева 

Любомирова „ CSR комуникация: предимства на социалните медии” в 

сп. „Медии и обществени комуникации” бр. 21 от 2014 г. разглежда 

комуникативните стратегии на КСО в социалните медии, но фирмената 

екополитика като част от КСО не е засегната. Отделни зелени аспекти 

на пакиджинг дизайна са обект на проучване в публикациите на Христо 

Кафтанджиев „И дизайнът позеленява все повече и повече”, „Постоянни 

и ефективни стратегии в пакиджинг дизайна” в  сп. „Пропак магазин” 

(31.10. 2011). Идеологическите и политическите употреба на 

литературата и медийните сюжети в литературните пространства на 

„Зелени разкази” анализира в „Зелени утопии, медийни антиутопии” 

Евдокия Борисова (2012). „Политическата употреба на животното” на 

Явор Лилов е публикация във в. „Култура” бр. 19/2001, която изследва 

екополитическия и културологичен аспект на употребите на различни 

образи на животни с комерсиална цел в общественото пространство. В 

„Екологизмът между нова мизантропия и нов хуманизъм” (2013) Петър 

Канев разглежда взаимоотношенията човек-природа във философски 

аспект. В България са защитени дисертационни трудове, които в 

различни степен засягат част от екопроблематиката: „Климатичните 

промени – ефекти върху икономиката и обществото и тяхното 



комуникиране”(2012) на Ирина Илиева Алексиева; „Риск комуникация 

за намаляване на опасността от индустриални кризи с екологични и 

здравни последици. Комуникации при атомните електроцентрали и 

газодобивната промишленост” (2013) на Петър Пламенов Кърджилов; 

„Кризисни ситуации и медийно поведение”(2012) на Димитър Найденов 

Димитров; „Псевдосъбитието (медия събитието) като стратегически 

инструмент в политическия пъблик рилейшънс”(2015) на Милен 

Николаев Филипов; „Природа и комуникации. Стартът на националната 

екологична мрежа „Натура 2000” на Мариана Паскалева Вълчева (2007). 

Направен  е анализ на научните изследвания в областта на 

обществените комуникации, който установява присъствието на отделни 

аспекти от екопроблематиката в изследваните медийни и пиар 

комуникационни стратегии, техники и зависимости,  които доказват 

актуалността на проблема и властовата зависимост на отношенията 

политика-медии. Цитираните в дисертацията литературни източници и 

анализираните масмедийни публикации във връзка със зеления пиар, 

развитието на екомисленето,  екокултурата, екофилософията, 

екопсихологията и екопроблематиката доказват високия обществен 

интерес към екотематиката и потвърждават актуалността на темата.  

Дисертационният труд се позовава на публикации в масмедиите и 

се стреми да създаде цялостна картина на екологизацията на 

масмедийното пространство. Във връзка с избягването на двусмислие е 

необходимо  да се уточни, че в този текст употребата на термини, 

свързани с опазването на природата, е със значението, което е възприето 

в медийния екодискурс.  Интертекстуалните и интердискурсивните 

практики и трансфери са естествени за медийните текстове и 

използваните термини и понятия в ексцерпираните материали не са 

дефинирани. Интердискурсивният пренос на цветовата метафора зелен - 

със значение на природосъобразен, природощадящ, екологично чист 

добива популярна употреба на словосъчетания и термини като: зелена 

политика, зелена икономика, зелен пазар, зелен продукт, зелена 

реклама, зелен имидж, зелен пиар, зелено работно място, зелена идея, 

зелен град, зелен фонд, зелен концерт. Наложената от медийния дискурс 

употреба на еко- като част от сложни думи или неологизми е в смисъл 

на устойчив/а/о, природощадящ/а/о или съобразено с действащите към 

2015 г. политики и норми за опазване на околната среда. От значение за 

възприемането на отделните аспекти от екопроблематиката и медийните 

екосюжети е уточняването на термина „екологизъм“ в дисертацията. 

Екологизмът е политическа идеология, която преразглежда 

взаимоотношенията природа-общество, анализира състоянието на 

икономическите и екологичните показатели на обществото с цел да 



предложи мерки за ограничаване на щетите върху природата и да 

състави програми за действие в посока устойчиво развитие. 

Наложеното с години мнение, че човекът е унищожител на 

околната среда е едностранчиво и неаргументирано. В качеството си на 

единственото разумно същество на планетата неговите действия не 

трябва да бъдат нито оправдавани, нито маргинализирани, нито пък 

демонизирани. Като част от екосистемата той търпи всички негативи от 

промените в заобикалящата го среда – както предизвиканите от него, 

така и тези, оставащи извън неговата воля. Защото ако съвременната 

цивилизация и промишленият технически напредък са мантрата, която 

дефинира проблеми като: глобално затопляне, парников ефект, озонова 

дупка, изсичане на горите, унищожаване на ценни животински видове 

и т.н., то за космически катастрофи и катаклизми като метеорити и 

космическа радиация, изригване на вулкани, земетресения, ледникови 

периоди, изчезване на уникални видове и т.н. човекът и неговата 

социална дейност нямат никаква „заслуга”. Информационните медии и 

тяхната хипертрофична природа имат способността посредством 

сюжетите, които фабрикуват, да вменяват несъществуващи вини и 

поощряват тъмните страни от човешката природа в реакции като 

социален ексхибиционизъм и воайорство, хейтъризъм и социален 

аутизъм, лудитизъм, превратно разбиран натуризъм и т.н. Обратно, 

същите сюжети, които могат да предизвикват граждански недоволства 

или индивидуални и обществени реакции с непредвидим и 

противоречив ефект, са благодатна среда за пораждането на вторични, 

опосредствани медийни сюжети с естетическа или комерсиална 

функция. Това са сюжетите на медиите кино, театър, телевизия, реклама 

и пиар. Информационно-интерпретативните медии, и естетико-

комерсиалните медии продават сюжети: зелените са с подчертано 

двойна и тройна употреба. Присъствието на медийни екосюжети в 

ежедневието на обществения живот и употребите им за политически, 

икономически и социални цели, както и липсата на изследване на 

екопроблематиката в този аспект, провокираха интереса към това 

изследване. 

Първа глава: Аспекти от историята и развитието на 

екопроблематиката  разглежда развитието на мисленето за природата в 

широк спектър,  а основните акценти са върху опитите за изграждане на 

концепции за природата и човека. Промяната в мисленето за природата 

подлага на анализ различните й образи и възгледите за 

взаимоотношенията човек-природа-общество. Теоретичните постановки 

на екопроблематиката са  резултат от (р)еволюционния подход към 

темата за опазване на околната среда. Налага се уточнението, че 



понятието околна среда включва природната среда и всички биотични и 

абиотични компоненти, антропогенни фактори, екосистеми и всички 

произтичащи действия и взаимодействия на ниво биосфера и ноосфера. 

Крайностите, в които изпада съвременния човек в поведението си към 

природата, са разгледани според категориите време и исторически 

хронологизъм от гледна точка на антропологията, социологията и 

културологията. Методологията на културантропологическия анализ и 

социологическите интерпретации, съпроводени с медиакритичен анализ 

се налага, за да се проникне в същността на съвременните медийни 

екосюжети и техните политики и употреби.  

 Мисленето за природата и аспектите на екопроблематиката 

в прединдустриалното общество се характеризират с четири основни 

етапа в развитието на отношението човек-природа. Магико-митичното 

разбиране на природата се основава на съвкупност от 

съпреживявания, основаващи се на усещания, импулси, желания, страх. 

Липсата на научни обосновки и аргументи, както и на понятиен апарат, 

затрудняват изследването на този начален етап от развитието на 

екопроблематиката. Съвременните хора не са лишени от 

страхопочитанието и съобразяването с магията и магичните обреди. 

Извън шаманизма и окултизма, в селските области, отдалечени райони, 

гористи и планински местности връзката с природата се е запазила в 

своята емпатична същност. Съпричастието и съпреживяването на 

естествените процеси в околната среда не е чуждо и на градското 

население от неговия пред-, индустриален и пост- период. В медийното 

пространство не липсват материали, доказващи съвместимостта на 

съвременната култура с магико-митичните представи от древността, 

ритуалите на плодородието, смяната на сезоните, карнавалните шествия 

за плодородие или прогонване на злото. Основни характеристики на 

магико-митичното разбиране за природата, връзката с което продължава 

да е жива, са: динамичността, преходът от природни към културни 

митове, хилозоизмът, анимизъм, преходът от политеизъм към 

монотеизъм, антагонизмът.  

Практико-теоретичната ориентация на мисленето за 

природата е свързана с преминаването на човешкото общество през 

различни стадии на неговото развитие. Разгледани са конфликтите, 

които тези промени налагат. Ценностният конфликт е най-ярък в 

периода на преход от един към друг културен стадий: на ловците и 

събирачите, аграрният, индустриалният и информационният са 

белязани от нововъведения в ежедневието на човека. Иновациите са 

основни предпоставки за сблъсъка в ценностните конфликти.  



 Философско-научното разбиране за природата се ориентира в 

няколко етапа. Първият разглежда природата като затворена система  в 

покой. Вторият определя природата в отношения с човека – опонент или 

съучастник, отделните системи се конкурират, кооперират, доминират 

идеите на различието. Третият оформя представата за природата като 

саморегулираща се система. Разгледани са антропоцентричните системи 

на Платон и Аристотел. Еманципацията на човека и обявяването на 

света за негов възможен конструкт измества Бога като творец на всичко 

и постепенно божественото сътворение на света се утвърждава в идеята 

за човешко дело. Модерните времена налагат схващането за природата 

като изкуствен продукт на човека и оправдават манипулацията и 

технологизирането на природата в съвременността; легитимирането на 

генните манипулации, генетичните технологии, изкуствения интелект, 

компютризацията и роботизацията. Метафората на часовника, която 

използват Лайбниц и Кант, за да открият природата и организмите в 

телеологичната структура на света дефинира модерните възгледи на 

философията.  Автономията на механизма въплъщава в себе си реда, 

регулярността  и разпределението, подредеността в социалната и 

космическата сфера. Тази метафора се възприема не като надхитряване 

на природата, а като умело прилагане на техниката към природата. 

Механистичното  разбиране за света и природата се свързва с 

претенцията на човека за власт над природата. Технократското 

разбиране за природата е свързано със стремежа чрез техника да се 

имитира или подчини природата. Еволюцията на техниката е 

съпоставима с еволюцията на човешкото общество и околната среда. 

Прединдустриалната техника е форма на житейска практика и 

оцеляване, индустриалната  е автоматизиран производствен процес, 

постиндустриалната техника е компютризирана.  

Същността и аспектите на екопроблематиката в 

постиндустриалното общество се определят от променения статут на 

знанието, развитието на технологиите и информатизацията на 

обществото. Холистичното мислене за природата в 

постиндустриалното информационно общество е основано на 

конфликта екология-икономика. Разхищението на природни ресурси и 

нарушаването на екологичното равновесие предполага катастрофи и 

застрашава оцеляването на човека. Нуждата от нови етични измерения 

на отношенията човек-природа-общество са ангажимент на държавните 

политики и обществения дебат за природощадящо потребление и 

производство. Грижата за приучаване на обществото и подрастващото 

поколение към такива норми е поверена на медиите. Разделът Хомо 

екологус, екологията, екоетиката и медиите разглежда съвременната 



тенденция за екологизация на всички сфери от човешкото общество. 

Екологичното възпитание, култура и отговорност за нанесените щети 

върху природата са основни характеристики на екопроблематиката в 

постиндустриалното общество. Разглежданите от Фуко отношения 

пространство-знание, пространство-власт, знание-власт са 

определящи за глобалното информационно общество и 

екопроблематиката. „Културата на времето” и „културата на 

пространството” определят на практика аспектите на съвременната 

екологична ситуация. Ансамбълът от свобода, отговорност и знание 

придобива нов смисъл по отношение на живота във всичките му форми 

и ангажимента на човека като пазител на ценностите. Мисленето за 

природата в информационното общество разисква не природата „като 

такава”, а човешкото знание и въздействие върху природата. 

Комплексността на знанието изисква възприемането на все повече 

данни, преработването на все повече информация за все по-кратки 

интервали от време. Периодично тези аспекти на екопроблематиката са 

обект на медийни публикации, пиар акции и научни изследвания, 

влияещи пряко върху рецепцията, презентацията и екстериоризацията 

на факти, събития и  инициативи по опазването на околната среда. Това 

са част от екосюжетите, които изследва дисертационния труд. На базата 

на направеното проучване върху развитието на екопроблематиката в 

първа глава може да бъдат класифицирани следните аспекти на 

екопроблематиката: биоетически; биополитически; геодемографски; 

социални; културантропологични; възпитателни; политически; 

икономически; медийни.  Тези аспекти могат да бъдат съотнесени с 

ефектите от медийните екосюжети, но и с акцентите от дневния ред на 

обществото и екополитиката. 

Втора глава: Развитие на екополитиката разглежда подробно 

политиките на околна среда на Европейския съюз, България като част от 

него  и  конкретните фирмени екополитики, реализиращи екологично 

отговорната обществена политика. 

Политика по околна среда на ЕС преминава от поправяне към 

предотвратяване на вредите върху околната среда. Основната цел на 

политиката на ЕС за околна среда е увеличаването на природния 

капитал, насърчаването на икономика с ефективно използване на 

ресурсите и опазването на здравето на хората. Координираната 

стратегия за околна среда в Съюза предполага принципите на: синергия, 

последователност, активност и равнопоставеност на политиките и 

законодателството.  

Обособен е специален раздел, който е посветен на развитието на 

политиката по околна среда. Посочени са важни програми, 



принципи, цели. Разгледани са подробно шестте програми за околна 

среда на ЕС с акцент върху целите и принципите на всяка една от тях. В 

екополитиката на Общността присъстват инициативи за насърчаване на 

инвестиции с цел да се предпази околната среда от замърсяване или да 

се подобри нейното състояние. Финансовите инструменти действат чрез 

регионалната, структурната и кохезионната политика. В 

екополитическия каталог основно място заема стремежът екоидеите на 

ЕС да бъдат международно одобрени чрез спогодби, директиви, 

програми и договори. В частта Екологичните знаци са откроени 

основните категории екологични знаци, които обозначават предмети и 

материали, подлежащи на вторична преработка и получени продукти; 

маркировката на организации за оползотворяване на опаковки; знаци, 

информиращи за степента на екологична безопасност на продукта или 

опаковката. Екологичните знаци могат да бъдат регионални, 

национални, фирмени или международни. Въвеждането на екознаците и 

екосертификатите са едни от най-добре и бързо приетите въведения на 

базата на екологичната политика на ЕС, за разлика от политиките за 

борба с климатичните промени. 

В тази глава са разгледани и мерки и усилия на ЕС за борба с 

климатичните промени, които са сред  най-дискутираните екосюжети 

в масмедийното пространство. Съвременната екологична политика на 

ЕС може да се раздели на две взаимно влияещи си тематични линии: 

човешка дейност и управление на ресурси. Усилията в първото 

направление са насочени към ограничаване на замърсяването от 

човешката дейност в основни сфери като: туризъм, транспорт, селско 

стопанство, горско стопанство, промишленост, енергетика. Контролът, 

който упражнява ЕС, е насочен към управлението на ресурсите и 

представя седемте основни приоритета в политиката на ЕС: замърсяване 

на въздуха, рециклиране на отпадъци, управлението на природни 

ресурси, защита на почвите, градска екология, пестициди и органични 

вещества, морска екология; стратегия за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж – равнища на заетост.  

Политиката по опазване на природната среда на Република 

България представлява съвкупност от административно-законодателни 

и икономически механизми, утвърдени от държавните органи и 

съобразени с международните договорености. България участва активно 

във всички мероприятия по опазване на околната среда, утвърдени от 

ЕС. В тази глава е проследено и развитието на основни направления в 

българската екополитика след Освобождението, по време на социализма 

и връзката им с определени обществени нагласи, отражението им върху 

медийните екосюжети. 



Към втора глава е включен и разделът Фирмена екополитика и 

канали за информация. Пиар и медии. Фирмената екополитика е 

резултат от въведената нормативна рамка и екополитика на национално, 

европейско и световно ниво. Разработените европейски стратегии в 

областта могат да се обединят под названието СУОС (Системи за 

управление на околната среда), базирани са на ясни критерии и 

стандарти, които гарантират качеството на редица продукти и услуги в 

различни сфери на икономиката, селското стопанство, енергетиката, 

туризма и промишлеността, информационните услуги, транспорта. 

Екологизацията на дейностите на различни организации  има освен 

икономически и пиар ефект. 

Системата за управление на околната среда е система за фирмено 

управление. Тя включва присъщите за фирмената политика стъпки, но 

вече съобразени с възприетите критерии за екологична безопасност: 

структура, планиране, практики, отговорност, процедури, ресурси, 

представяне на екологичните рискове и стратегия за управлението им. В 

тази част от дисертацията са откроени основните етапи за въвеждане на 

СУОС, акцентирано е върху отделни ключови моменти при 

мониторинга на дейността на фирмената екополитика и получаването на 

зелен сертификат. Сред предизвикателствата пред зеления маркетинг е 

недоверието на потребителите към рекламираните като еко-, био- или 

зелени продукти и услуги. Разгледани са добри практики за проучване 

на потребителското мнение чрез социалните мрежи и интернет 

сайтовете, както и възможностите да се изгражда зелен имидж и да се 

печели доверието на медиите и потребителите чрез различни пиар 

техники и стратегии. Описани са четири целеви групи на зеления 

маркетинг: пестящи ресурсите, любители на животните, ентусиасти 

и фанатици на тема здравословен живот и са фиксирани възможните 

проблемни зони в комуникацията с тях. Добрите практики по 

отношение на зелените компании са част от масмедийното ежедневие и 

отразяването на зелено събитие от фирмения календар  носи достатъчно 

позитиви за имиджа на компанията. Инициирането на зелени конкурси, 

участието в тях, изготвянето на зелени доклади са само част от 

действията, чрез които името на определена организация ще бъде 

забелязано от медиите. Пиар специалистът ръководи комуникацията, 

изготвя писмените материали, планира рекламната стратегия, маркира 

основните акценти на зеления имидж на компанията. 

Третата глава: Медийни екосюжети. Политики и употреби в 

ХХ и ХХІ век разглежда различни медийни екосюжети от XX и XXI в., 

политиките и употребите им в информационния и интерпретативния 

дискурс. 



Влияние на медиите върху аудиториите. Индивидуализацията, 

мултимедията и интерактивността са представителните лица на 

електронните средства за масова комуникация в постинформационната 

епоха. Въпреки ключовата роля на интерактивността и творческата 

активност на потребителите, масмедийната зависимост на познанията на 

хората за света се основава на възможността за предоставяне на 

информация и знание; предлагането на анализи, коментари, тълкувания 

и оценки на социално значими теми и събития. Медийната 

конвергенция предполага участието на потребителите в 

информационния процес чрез допълване с факти, снимки, 

видеоинформация и пряко участие в произвеждането на новини. 

Масмедиите претърпяват своята „зелена” медиаморфоза – онлайн 

вестникът, дигиталната телевизия, електронната книга са само част 

от примерите. С потока информация постъпва повече знание, но 

потребителят научава по-малко, съобщенията се консумират бързо, но 

скоростта на появата на нови факти е по-висока от скоростта на 

възприемането им. На практика човек опознава опосредствено света, но 

разпознава много малка част от непосредствената реалност. 

Унифицирането и масовизирането на медийните послания и образа на 

адресата – неговите вкусове, ценности, определят същността на 

масовата култура като „конгломерат от жанрове и текстове, формиращи 

огромен социален механизъм, въздействащ върху хората, осигуряващ 

им индиректна връзка със света около тях или познание за самите тях...” 

(Борисова 2011:282). Стереотипите и предвидимостта на 

поведенческите модели са определящи за влиянието, което оказват 

масмедийните съобщения върху комуникационната култура. Текущото 

изучаване на нагласите на аудиторията гарантира успешно влияние  над 

аудиторията чрез подбирането на подходящи изразни и образни форми 

на средствата за комуникация. Съобразявайки се с реакциите на своята 

аудитория, масмедиите получават възможност да  формират 

общественото мнение по социално значими теми, каквато е и 

опазването на околната среда.  

В раздела Масмедии и манипулации са коментирани различни 

теории за влиянието на медиите върху общественото мнение и методи 

за манипулацията му (Елизабет Ноел-Нойман и Винфред Шулц, 

Алексис дьо Токвил, Уолтър Липман, Пиер Бурдийо, Райнер Гайслер, 

Ноам Чомски). Разгледаните в трета и четвърта глава медийни 

екосюжети потвърждават в различна степен всяка една от теориите, а 

приведените теории обясняват политиките и употребите, свързани с 

изследваните сюжети. Почти всички кризисни социалистически 

екосюжети от миналото са пример за приложимостта на практика на 



всеки един от тези методи, а често са коктейл от манипулиращи 

способи: аварията в Чернобил, обгазяването на Русе, замърсяването на 

околната среда в индустриалните райони. Въпреки промяната в 

комуникационната среда и свръхинформираността на новата аудитория, 

начините за манипулиране чрез новите медии са приложими и 

разпознаваеми и в съвременността. Информацията е цензурирана чрез 

изкривеното й поднасяне и поради това, че публиката е изправена пред 

огромен поток интерпретации и детайли. Работейки с такива мащаби, 

потребителят се чувства безсилен и губи естествен интерес да се 

задълбочи в търсене на цялостния образ на истината. Класическата 

форма на цензурата, каквато е позната от авторитарни и тоталитарни 

системи е трудно, макар и не невъзможно откриваема в демократичните 

общества. За разлика от нея се развива друга форма – на 

демократичната цензура. Тя не отнема и не забранява информация, а 

контролира или принуждава към конюнктурно мнение чрез селекция 

или нихилизъм, поради невъзможността да се обхване предложеното 

свръхколичество (Филева  2009).  

Модели на влияние. Медиатизирането на политиката и 

политическите интереси е черта на информационното общество и 

предполага подчинение на политиката на условията в масовите медии. 

Между масовите медии и политиката съществуват комплексни 

взаимовръзки на влияние, изобразяването на действителността е едната 

сфера, където двете системи се срещат. Властта над общественото 

мнение и социално-политическите процеси e другата, в която политика 

и масмедии се сблъскват или си сътрудничат.  

Конкретните модели на влияние във взаимоотношенията 

аудитория-медии-власт, които най-често се използват във връзка с 

лансиране на екоидеи или разискване на екопроблеми са описаните от 

Алеман. Top-down се основава на йерархията или степенната форма на 

политическия процес на комуникация (Алеман 1997). Политическите 

актьори в партиите и правителствата оказват влияние върху 

действителността чрез своите решения, приемат ответната реакция и 

оформят политическия дневен ред, като след това го предоставят на 

медиите, които накрая пък го представят пред публиката. Партийните 

политици на най-високо ниво вземат политически решения и по този 

начин дават импулси на реалния свят, а медиите са в ролята на слуги на 

политиците. Моделът медиокрация включва тезата, че средствата за 

масова комуникация сами повлияват съществена част от общественото 

мнение и по този начин - политическия дневен ред. Те поемат ответните 

реакции от политическите решения в реалния свят и отразяват 

реакциите върху политиката и публиката. Т.е. днешните средства за 



масова комуникация се превръщат от четвърта власт в свръхвласт. Те 

определят политическия дневен ред спрямо политиците в посока нагоре 

и спрямо публиката в посока надолу. Според модела bottom-up самата 

публика поема проблемите от реалния свят, за да може по този начин да 

повлияе върху общественото мнение. Публиката въздейства както 

директно, така и индиректно чрез медиите върху мненията и решенията 

на политиците и партиите. Пропагандира се класическото демократично 

кредо, че политиката трябва да се направлява от долу, чрез волята на 

народа, изразена чрез медиите. Моделът Biotop пък произлиза от 

тясната и променлива зависимост между политици и медии, при която 

публиката остава само зрител. Съвременни емпирични изследвания в 

Германия подсилват тезата за биотоп между политици и журналисти, 

която предполага извличане на максимална полза от политиците в 

общуването им с медиите посредством:  сдобиване с персонална 

публичност; тематизиране на нужна за тях тема; детематизиране на 

вредни за тях теми; получаване на информация и благосклонност от 

журналисти. Връзките между политици и журналисти са един вид 

„измамни отношения с променлива зависимост...”(Алеман 1997). Всеки 

един от моделите на влияние е онагледен в дисертационния труд с 

примери от съвременната масмедийна реалност. Новите технологии 

променят изцяло медийните форми и самата същност на медиите. Това 

става постепенно, още от 80-те години на 20 век, с масовото навлизане 

на компютърните системи в производството и медиите, чиито формати 

главоломно се променят. Технологиите превръщат медиите от пасивно 

средство на комуникацията в активен и самостоятелен фактор на 

развитие в обществото. Адаптацията на интернет потребителя към 

глобалния информационен поток и развитието на технологиите водят до 

преодоляване на фактора време, който е толкова солиден критерий за 

участника в масовокомуникационния процес от втората половина на ХХ 

век. Променящата се комуникационна среда и възможността на 

потребителите да участват непосредствено и активно в 

комуникационния акт като съ-автори и източници на мнение и оценка, 

поставят и нови предизвикателства пред комуникаторите и 

традиционната журналистика.  

Социалистически сюжети. Социалистическите медийни 

екосюжети са последствие от специфичен ансамбъл фактори – 

тоталитаризъм (като основен израз на държавна политика), статут на 

медиите (цензура), екологичната действителност (свръхексплоатация на 

природните ресурси).  

Конфликтът между обществено развитие и опазване на околната 

среда в световен мащаб от периферията на политическите дебати се 



премества в епицентъра на събитията. Процесът започва през 70-те 

години на миналия век след създаването на Римския клуб и появата на 

първите екологически идеологии. Разнородните конфликти на 

екологията, съчетани с политическите възгледи на либерализма, 

консерватизма и социализма пораждат и различни интерпретации на 

екологичните проблеми. Повратна точка в кризиса на 

социалистическите държави от Източна Европа са именно екологичните 

проблеми. Екологичните движения са най-критично настроените към 

социализма общности, а тези проблеми имат най-голям потенциал да 

предизвикват негодувание в обществото, реализиран под формата на 

протести. Екологичните протести смущават управляващите, 

мобилизират народа, прекрояват планове, гласуват закони. Социализмът 

в България пада след грандиозен екопротест (израз на недоволство от 

случващото се с природата, но и от управлението), Перестройката в 

Русия е белязана от екокатастрофата в Чернобил, а след екопротести в 

световен мащаб е забранено със закон изхвърлянето на радиоактивни 

отпадъци в океана. Мобилизиращата функция на екопроблемите създава 

предпоставки за политически (зло)употреби. Екодискурсът, използван 

от медиите и политиците, не търси базисни оценки на риска и 

превенция на замърсяването, а декларира намерения, състояния, 

проблеми. Технологичните решения, свързани с Втората индустриална 

революция (след края на Втората световна война) се считат за една от 

причините за съвременната екологична ситуация. Спорът за това коя 

политическа система има повече механизми за въздействие или 

ограничаване на въздействията върху околната среда, въвежда в 

екодискурса понятията екосоциализъм и зелен капитализъм и фокусира 

вниманието върху политическите и пазарните решения в различните 

социални системи. Социалистическият екосюжет Чернобил живее в 

медийното пространство на границата на два века и подлага масмедиите 

и обществото на изпитание всеки път, когато се заговори за атомна 

енергия. От този фатален априлски ден нататък (26 април 1986), 

благодарение на медийно-идеологическия дискурс (действителността е 

в езика), вече е тотално компрометирана идеята за евтина, екологично 

разумна употреба на атомната енергия, „енергията на бъдещето”. 

Актуалната днес идея за алтернативни източници на енергия в 

контекста на борбата с глобалното затопляне, отново отваря дебата 

около клишето „атоми за мир”. Между „за” и „против” „мирния атом” 

са включени и научни аргументи и прагматичната икономическа логика, 

но и горчивият опит на медийно-политическото клише.  

Ядрени централи, аварии, отпадъци. Историческият разказ за 

производството на първите ядрени реактори започва през 40-те години 



на миналия век. В началото на 50-те този вид енергетика бележи разцвет 

заради икономическия и военно-технологичен подем след края на 

Втората световна война. До средата на 1980-те са построени стотици 

ядрени реактори в десетки държави по света. Генерираните ядрени 

отпадъци в световен мащаб противоречат на мита за „чистата енергия”, 

който и до днес краси сайта на АЕЦ Козлодуй „Енергия за чиста 

природа”. В разрез с говоренето на ядрените лобисти за безопасността и 

съхранението на ядрените отпадъци, проблемът със сигурността на 

хранилищата все още съществува. Въпросите за складиране, преработка 

и обезопасяване на ядреното гориво са темите от масмедийното 

пространство. В тази част на трета глава са проучени различни 

становища на експерти, представени са различни гледни точки чрез 

документални и филмови ленти. По въпросите на ядрената безопасност 

и конкретните мерки за защита на човека упорито се мълчи, проблемите 

се подценяват или поради неразбиране и липса на информация, или 

поради обслужване на користни корпоративни и политически цели. 

Медиите стават неволен съучастник във властовото мълчание. Тези 

исторически сюжети около ядрените катастрофи обикновено се 

тълкуват като „идеологическа диверсия” – и от изток, и от запад.  

Аварията в Три Майл Айлънд Дебатите и споровете през XX и 

XXI век около използването на ядрената енергия възникват след три 

значими аварии в атомни електрически централи (АЕЦ): в Три Майл 

Айлънд (САЩ) през 1979, в Чернобил (СССР) през 1986 и във 

Фукушима I (Япония) през 2011. Възниква въпросът защо трите 

световни най-мощни икономически, политически и научни сили, две от 

които са и еталони в съвременната демокрация и медийната политика, 

допускат и трите най-фатални ядрени и информационни грешки. 

 На 28 март 1979 г. се случва най-сериозният ядрен инцидент в 

САЩ, който завършва с изпускане на количества радиоактивни газове в 

атмосферата и радиоактивен йод в околната среда. В тази част на трета 

глава са проследени първите съобщения в медиите и най-ярките 

експертни оценки на ситуацията. Американските медии отразяват 

аварията критично, макар и със закъснение от два дни. Следят 

последствията от аварията, екопротестите и развитието на съдебните 

дела. Има случаи, в които не медиите отразяват реалността, а 

реалността отразява медийните екосюжети. Аварията в Три Майл 

Айлънд е известна в американското общество като „китайски синдром”. 

Премиерата на филма „Китайски синдром” (реж. Дж. Бриджис, 1979) е 

на 16.03.1979 г. - 12 дни преди аварията. Сюжетът на филма представя 

историята на репортерка, която става случаен свидетел на инцидент в 

атомна централа, а индустрията се опитва да покрие случая. Джейн 



Фонда – в главната роля, която има антиядрени виждания и преди 

филма,  се превръща в пълноправен кръстоносец на антиядрените 

протести след аварията, Майкъл Дъглас се превръща в лице на 

антиядреното движение, заради ролята на оператора във филма.  За 

съжаление (или благодарение) на времето и новинарските емисии 

„Китайски синдром” и Три Майл Айлънд се превръщат в синоними, 

въпреки различията, заради основното – екосюжета. За реалния 

екосюжет от атомната централа в Пенсилвания определящото е 

мискомуникацията в първите минути и часове на аварията. Светът, 

обществото, специалстите, медиите все още нямат опит в трактовката и 

преживяването на атомна авария в подобни мащаби, липсва опит-

преживяно, липсва и картина на колективната памет. Гражданското 

общество е безпощадно спрямо политици, държава и икономически  

корпорации. 

Трагедията, наречена Чернобил, е най-кошмарният екосюжет, 

който Европа познава. Първоначално и медиите са в ступор. Причина за 

престъпното отношение и огромните последствия за населението на 

цяла Европа е съзнателното укриване на информацията за аварията и от 

източни, и от западни медии.  В тази част от дисертацията детайлно е 

проследен отзвукът след трагедията и първите публикации по темата, 

реакциите на медиите (родни и чуждестранни), реакциите на 

държавните власти. Обществата отвъд желязната завеса навлизат в 

лабиринта на спиралата на мълчанието (Ноел-Нойман1984). 

Тоталитарната преса предлага различни трактовки за овладяването на 

ситуацията, за обезопасяването на района, като умишлено подценява 

случилото. Идеологическата политика на държавата се опитва да 

поддържа в информационно затъмнение населението чрез: налагането 

на официален исторически тон при анализиране на ситуацията; 

предоставянето на факти, които са неистина-полуистина; 

противоречивите сигнали, подавани чрез обяснения за грешките в 

американските централи и липсата на опит в тази нова сфера на 

човешкото познание. Ядрената енергетика и сюжетите около нея 

създават условия за предаване на слухове, от уста на уста, а 

емоционалните послания на база преживяно-съпреживяно 

стратегически ще изградят картината на колективната памет. В 

изследването са представени гледните точки и спомените за Чернобил 

на представители на различни социални групи в обществото – 

журналист, бивш партиен деятел, дипломат. Техните разкази за 

Чернобил и спомените за аварията доизграждат картината на 

колективната памет, която медиите продължават да допълват всяка 

година. Филми, фотоси, сайтове разказват човешките истории след 



бедствието. Истината, по-точно концепцията за бедствието, причинено 

от мирния атом, се оказва максимално убедителна в кадрите от 

филмите, посветени на Чернобил: „Порог” (реж. Роллан Сергиенко, 

1988 г.) и „Битката за Чернобил” (Томас Джонсън, 2006), „Забравена 

земя” (La terre outragee, Мишел Боганим, 2011), фотосите от книгата на 

Джейк Багъли „Последните обитатели на Чернобил”,  разказът във 

фотоси на Елена Филатова „Призрачният град” (2006). Спомените за 

трагедията Чернобил и недоверието към българските медии по този 

въпрос са живи и днес. Възникващите на териториите в близост до 

Чернобил пожари на 28.4.2015 г. и  на 9.8.2015 г. предизвикват паника 

сред населението в България. Призракът на Чернобил от времената на 

медийното затъмнение владее и ерата на дигиталната комуникация, а 

човечеството не се чувства комфортно нито в спиралата на мълчанието, 

нито във водовъртежа на свръхинформацията заради липсата на 

гаранции за достоверност. 

Катастрофата във Фукушима. В случая с Фукушима се 

наблюдава хипертрофия на катастрофичната картина в медиите,  вече на 

база на паметта, на натрупалия се горчив опит от Чернобил. Във всички 

медии от 11 март 2011 година и месеци след това може да се намери 

информация за японската атомна централа. Медиите пишат, съобщават 

и предават за изтичането на радиоактивни отпадъци, ниво на 

замърсяване, евакуация на хора, снабдяване с храни и напитки, жертви, 

процедури по обезопасяване, дори за недоверието на хората към 

сигурността не само на територията на Япония, но и по целия свят. И 

ако новините за Чернобил се четат по дни, за Фукушима  те могат да се 

следят по минути. От деня на труса (11.3.2011 г.) до края на 2011 

година, когато е регистрирано охлаждането на реакторите - така 

нареченото „студено спиране” - ежедневно в българските масмедии 

(колкото и да е далеч България от Япония) присъства материал, засягащ 

пряко или косвено Фукушима и замърсяването на околната среда. 

Името на японската АЕЦ се превръща в нарицателно за  последствията 

от развитието на ядрената енергетика за в бъдеще въобще, особено в 

такива опасни сеизмични зони. Фукушима активира дейността  на 

противниците на атомните централи по целия свят, а ядрените 

регулатори във всички европейски страни започват стрес тестове за 

сигурността  на  всички 143 АЕЦ на европейска територия. Аварията 

във Фукушима кара света да си спомни отново за опасните ефекти  на 

„мирния атом”.  

Медийните екосюжети лансират тезата, че авариите в АЕЦ не са 

обективна предпоставеност, а са резултат от поредици от човешки 

грешки. Липсата на комуникация и координация между отговорните 



страни предизвестяват комуникационен провал в навременното 

информиране и защитаване на населението в ситуация на повишена 

радиоактивност. Няма никаква приемственост в кризисните ситуации по 

време на аварии в АЕЦ и това бележи всеки следващ инцидент. 

Развитието на науката и възможностите на новите технологии дават 

нови алтернативни източници на енергия, което определя строенето и 

експлоатирането на АЕЦ за твърде спорен въпрос.  Безспорно ядрените 

централи са съоръженията с най-опасните последствия за човека. 

Медийното отразяване на бедствия и аварии и широко рекламираната 

липса на цензура не е заличило спомените от лъжата. Доказват го двата 

последвали миниинцидента в Три Майл Айлънд и Чернобил (през 2009 

и 2015 г.). И този път не в спиралата на мълчанието, а в приливната 

вълна (в цунамито) на преобилната общодостъпна информация за 

катастрофичното събитие потъва и общественото съзнание, и 

гражданската активност. Тук заработва факторът прииждаща вълна 

(П. Голдинг и Ф. Елиът) на информацията, съчетана с нагласата на 

публиката за възприемане на новини и анализи.  Въпросът за влиянието 

между медии-аудитория и аудитория-медии остава обект на дискусии 

по случая Фукушима. Сянката на съмнението за достоверността и 

пълнотата на информацията все още тежи над българските масмедии по 

тези конкретни екотеми.  

Дисертацията включва и раздела Пестицидите, тъй като на тази 

актуална тема е отделено значимо място в медийното пространство. 

Тези химически съединения се считат за виновник за измирането на 

пчелите, които имат стратегическо значение за баланса в екосистемите 

и за изхранването на човека. Масмедиите разказват за забраната за 

ползване на три от седемте най-опасни пестицида - неоникотиноиди 

като за напредък. Забранените вещества са сред най-продаваните 

продукти на фирмите Синджента и Байер. В защита на интересите си 

компаниите отхвърлят научните доказателства за токсичността на 

пестицидите, застрашени да излязат от употреба и с мощни пиар 

кампании се опитват да я избегнат. Мащабите, в които работят 

компаниите и обвързаността им с политически и социални структури, 

обясняват до голяма степен бездействието по въпроса със забраната на 

останалите 4 опасни пестицида, и автоцензурата в масмедийните 

публикации.  

Борбата срещу пестицидите в света започва още през 1962 г. с 

излизането от печат на „Смълчаната пролет” на Рейчъл Карсън, която 

повдига въпроса за вредата от пестицидите, но и въобще за опазването 

на околната среда. Сред най-активните противници на складираните 

пестициди в България от 2003 до 2015 г. са членовете от Национално 



Движение „Екогласност”. Те са и инициатори на поредица инициативи, 

на които се обсъждат проблемите, свързани с наличието или 

обезвреждането на опасните вещества и са сред дискутираните 

екосюжети в масмедийното пространство. За разлика от ядрените 

грешки, обаче, земеделските не се виждат веднага и няма как да се 

огласят гръмогласно. Техните последици не са драматични, но са в пъти 

по-масови и коварни. Светът, разбира се, не може да се откаже от 

препарати за растителна защита, защото това би означавало да изгуби от 

планираните добиви. До днес се използват пестициди и синтетични 

торове,  а доходността от търговията с тях е съизмерима с тази на 

търговията с оръжие, наркотици, фармацевтични продукти. Световният 

пазар на пестициди се оценява на около 30 млрд. долара годишно. 

Основен проблем при използването на пестицидите се оказва 

дозировката и неспазването на карантинния срок, тоест и тук решаващ е 

човешкият, субективният над обективния фактор. Абсурдни истории в 

стил Джеймс Бонд и апокалиптичните холивудски екшъни от типа на 

„След утрешния ден” добавят очарование към толкова хулените, но и 

заслужили световно признание химически продукти – демонизирани от 

крайните зелени и приемани критично противоречиво от публиката. 

Пожелателното екомислене настоява, че стопанисването на опасните 

отпадъци би трябвало да е приключило още в годините на социализма, 

но очевидно не е. Упорито се търсят криминални екосюжети в този дух 

като: откритите количества от забранения пестицид през 2007 година в 

коритото на р. Арда, съмнения за отравяне с пестицид на бившият 

турски президент Тургут Йозал от български агент. Периодично и 

спорадично, на прииждащи вълни, е модерно (заради здравословното 

хранене) и се заговаря ту за диоксините, наричани „химическият спин”, 

ту за сьомгата, която причинява рак, за пестицидите, за торовете 

(нитратни, азотни, фосфатни), използвани в конвенционалното 

земеделие. За биоцидите е модерно да се говори като за съвременните 

зелени пестициди.  

Сред най-експлоатираните медийни екосюжети на ХХІ век в 

публичното пространство са свързани с ГМО (Генно модифицирани 

организми) и Е-тата в храните (химически наименования по номера на 

оцветители и консерванти в храните). Разяснителни кампании и 

екопротести се провеждат от природозащитни организации, които 

активно публикуват и материали за вредите от ГМО и ползите за 

мултинационални компании. Политическото лоби на „Монсанто” 

позволява развитието на ГМО промишленост в САЩ безпроблемно. 

Връзката на корпоративния гигант със съдии, правителствени 



служители и фирми за органични и природосъобразни продукти е 

доказана, част е от екосюжетите в масмедиите.  

Темата, засягаща Промишлените аварии, е отделена в 

самостоятелна подглава, тъй като е обект на изключително активно 

експлоатирани сюжети в медийното пространство. Един от 

емблематичните сюжети за замърсяване на околната среда, станали 

известни в годините на късния социализъм е обгазяването на Русе в 

началото на 80-те. Това е и поводът за първия граждански протест, 

осъществен с мирни средства в края на социализма. В тази част от 

социалистическите екосюжети е проследено медийното отразяване на 

случая (публикации, изложби, филми), намесата на държавните органи 

и политическите аспекти и употреби (които в този случай са с двойна 

употреба). Отвъд видимото: екологичното замърсяване и протестите, 

политическите проблеми в отношенията Кремъл-София-Букурещ са в 

основата на бездействието по проблема. Разривът в отношенията между 

Живков, Горбачов и Чаушеску обрича преговорите и действията на 

българската власт на провал. Тук е коментирана технологията на 

големия екопротест от 3.11.1989 г. в София, който пропуква 

стабилността на политическия режим. Масмедийните публикации във 

връзка с този екосюжет доказват политическата употреба на 

екопротестите. 

Природни паркове, защитени зони. Отговорното мислене за 

опазването на околната среда е свързано със създаването на природни 

паркове, резервати и защитени зони и особено – опазването на 

чистотата на трансграничната европейска река Дунав. В тази част на 

трета глава са проследени няколко успешни екокампании срещу 

незаконно строителство, които са широко дискутирани и представени в 

масмедийното пространство. Направен е качествен анализ на отделни 

публикации с цел да се акцентира върху политиките и употребите на 

отделни актуални екосюжети като: казусът Карадере, разширяването на 

ски зоната на Витоша, вторият кабинков лифт в Банско. В основата на 

медийните екосюжети е и проблемът с хвостохранилищата, 

последствията от добива на изкопаеми горива, замърсяването на 

въздуха от ТЕЦ и автомобилите в градовете, изхвърлянето на отпадъци 

от промишлената дейност в реките, проблемите със сметищата и 

битовите отпадъци са само част от екологичния кошмар на Източна 

Европа, след падането на Желязната завеса. След 1989 г. по тези 

проблеми вече се говори и пише. Представителното участие на 

България в международната природозащитна дейност не оказва 

желаното влияние върху замърсяването на околната среда в България по 

време на социализма, но и в годините на прехода. Законовите норми, 



правилници и разпоредби и тогава, и в годините на прехода, не постигат 

желаното развитие на природоопазващия принцип. А за замърсените 

реки, за мръсния въздух и експлоатацията на природните ресурси не е 

виновен принципът, а деформациите в приложението му.   

В четвърта глава: Масмедийни аспекти на зелената идея в 

постинформационното общество. Пиар и реклама са изследвани 

различни проявления на зелената идея в постинформационното 

общество и (зло)употребите - икономически и политически. 

Анализирани са ПР акции на природозащитни организации, разискват 

се същността и измеренията на зелената реклама, търсените ефекти и 

комерсиализацията й. 

Подглавата Зелената идея в постмодерните информационни 

времена коментира задълбочаването на екологичните проблеми като 

един от значимите феномени на постиндустриалното общество. 

Глобализацията на финансовите пазари и производствените процеси, 

както и създаването на транснационални предприятия са само част от 

икономическите аспекти на съвременното общество. Технологичното 

развитие и иновациите в комуникационната и информационната сфера 

променят и масмедийната среда. Политическото измерение на 

глобализацията е свързано с политики в две основни направления – 

икономика и екология, което се изразява чрез термина устойчиво 

развитие. Глобалният подход при решаването на социално значими 

проблеми и необходимостта от актуална и навременна информация 

определя интернет като основно звено в глобалната комуникация. 

Общественото измерение на глобалната комуникация обаче не се 

изчерпва единствено с информационната функция на сайтовете и 

порталите в интернет. Социалните комуникационни общества ползват 

полилогичните възможности на съвременната електронна агора на чата 

и имейлите на електронната поща, форумите и социалните мрежи и 

превръщат света в „глобално село”. Културата на глобалното общество 

в голямата си част е визуална култура.  

Визуалното се превръща в основен носител на значения в 

съвременнността: в пиар акции, филми, телевизията, фотографията, 

театъра. Визуалната култура е свързана с продукцията, дистрибуцията, 

рецепцията и смесването на образи с различни социални функции. От 

изключителна важност за пиар акциите и рекламата, за медийните 

послания, за политическите лидери е изграждането на образ, който е 

носител на социални, икономически и дори политически ценности. От 

гледна точка на визуалните изследвания всички образи са включени в 

отношенията власт-знание-история, но имат и своите отражения в 

репрезентацията на взаимоотношенията човек-природа-общество.  



Процесът на възпитаване на глобално гражданско обществено 

съзнание е предмет на глобалната политика. Решаването на конкретни 

екопроблеми е проблем на локални и глокални политики. Разбира се 

всяко действие настоява и за противодействие – идеята на глобализма и 

глокализма поражда и своя враг – контраглобализацията. Решаваща 

роля при определяне на основни политически направления и обсъждане 

на глобалните проблеми имат глобалните играчи (Global players) на 

сцената на световната политика. Грийнпийс (Greenpeace) и Амнести 

Интернешънъл (Amnesty International)
 
са сочени за организациите с най-

голяма роля в областите с най-голямо глобално значение –  околната 

среда, правата на човека, медийните влияния. Това са и сферите, в които 

последствията от глобализацията са най-видими – разрушаване на 

хармонията и чистотата на околната среда (баланса в съществуването на 

видовете, чистотата на въздуха, почвите и водите) и неравномерното 

разпределение на благата (нарастващата пропаст между бедни и богати, 

социален дъмпинг, ерозия на националната държава) и др.. Промяната в 

мисленето на човека и нарасналата му чувствителност към социално 

значими теми и проблеми се изразява в активността му, свързана с 

кампании в подкрепа на различни обществени каузи, като инициатор на 

екосъбития или новини в особено динамично реактивните социални 

мрежи. Там са съсредоточени усилията и борбата на държавни 

институции, фирми, природозащитници да защитават своите 

екополитики, да провеждат пиар акции или да сондират мнението на 

дигиталната общественост за предстоящи екокампании. 

Комерсиализацията на понятията зелена политика, зелена идея, 

екологична култура, екологично чисто производство, устойчиво 

развитие предполага честата им употреба в различни публикации и 

използването им като етикет за актуалност.  

Медийните образи на устойчивото развитие варират от 

изчерпване на природните ресурси и ужаса от климатичните проблеми 

до експлоатацията и злоупотребата с природата, но и с призивите „Да 

спасим Земята!” от същите тези замърсяващи. Модното течение в пиар е 

зелената политика на компаниите. Зеленият имидж, зелените 

продукти, екологичната отговорност съставят зелената идея въобще. 

Резултатите от зеленото поведение, ефективността от спазването на 

зеления код, равносметката от печалбите от зелени продукти и 

енергоспестяващи технологии остават малко коментирани в 

масмедийното пространство. Декларираните чрез медиите и в 

профилите на компаниите в социалните мрежи и сайтове визии  не се 

коментират и аргументират, така въпросът за това дали са доброволни 

практики и стремеж към зелена икономика или на административни 



ограничения и участие по програми с европейско финансиране, част от 

регионалната политика е повод за съмнения.  

Липсва хармонизиране на политиките за устойчиво развитие в 

световен план. Въвеждането на екологични производства е скъпо 

начинание, еко- и биопродуктите са с по-висока цена от останалите за 

потребителите, непропорционално са разпределени възможностите за 

живот, работа и потребление на по-голямата част от хората на земята. И 

докато в медиите широко се дискутира зеленият лайфстайл, ценовата 

политика на зелените продукти го поставя в категория лукс и 

привилегия за избрани. При липсваща справедливост на разпределение 

на природните ресурси в глобален мащаб се хиперрепрезентира 

въпросът за запазването им за бъдещите поколения. Краткосрочните 

планове, в които са ориентирани и държавните, и фирмените, и 

медийните политики, поставя под съмнение възможността им да 

покрият изискванията за планиране на устойчиво развитие в 

дългосрочен план. Кампаниите – предизборни, рекламни, медийни са 

краткосрочни и визират определени периоди от време. Пиар акциите 

целят по-скоро моментни или краткосрочни ефекти, дългосрочните 

ефекти остават непопулярни, неизпълними или невидими са за 

масмедийните публики. 

Зелената идея не е само суперхитово послание, което може да 

продаде на практика всичко, зелената идея е по-скоро рационално 

мислене, което изключва крайности като екокомуните и хищническото 

експлоатиране на природни ресурси. Отговорността да развива зелено 

производство, зелена политика или да се развива устойчиво всяка 

организация разбира, декларира и рекламира индивидуално. 

Екопрестъпления и еконаказания. В този раздел масмедийните 

истории за екопрестъпления и еконаказания са разгледани в различни 

сфери. Централно място тук заема екопротестът на площад Таксим в 

Истанбул. Той е изследван като пример за проява на зелената идея, 

употребата й за политически цели и изразяване на социалното 

недоволство във връзка с въпроси извън екологичната сфера. 

Стремежите на протестиращите от Таксим са далеч от екоцинизма да се 

разруши цивилизацията и да изхвърлим всички придобивки на 

съвремието си, за да живеем зелено като екохипстърите. Някои от 

стъпките за устойчиво развитие следват личната отговорност, 

практическите действия, ценностната система и преди всичко 

компромиса с амбициите на високия икономически ръст за сметка на 

социалната екология. При липса на заинтересованост от страна на 

държавата рискът преминава в еколого-политически, а той често е 

последван от протести и загуба на доверие в стопанисващите субекти (в 



повечето случаи това е държавата). Затова „революцията Таксим” би 

трябвало да се разглежда не толкова в екологичен, религиозен или 

политически, колкото в геостратегически план. 

Екоактивизъм или екотероризъм. Чувствителността на 

глобалното общество към екопрестъпленията и опазването на околната 

среда расте правопропорционално с печалбите от незаконния бизнес, 

търговията със защитени видове. Поставянето под съмнение на 

сигурността на индивида и физическото му оцеляване отреждат място 

на дискусията по теми, обвързани с опазването на околната среда сред 

въпросите, отнасящи се до националната сигурност. Престъпленията 

срещу природата често са обект на медийни публикации, политически 

дискусии и стратегии, законодателни мерки. За престъпленията от 

любов към природата има оскъдна информация и квалификациите им 

присъстват отскоро в медийния дискурс. Екотероризъм, екотаж и 

зелена заплаха са понятия, които възникват още през 70-те години на 

миналия век, но добиват популярност едва преди 10 години. Свързани 

са с природозащитничеството и конкретно с тълкуването на определени 

действия на екоорганизации и екоактивисти като престъпления от 

особен характер, причислявани към групата на терористичните актове. 

Екотероризмът използва различни стратегии и механизми за да 

упражни психологически натиск. Сред тях са пропаганда, сплашване, 

провокация, стратегия на хаоса, стратегия на умората, различни форми 

на бунт, които са присъщи и за всички останали форми на тероризма. 

Темата за екотероризма не е сред най-популярните медийни теми. 

Причината е в липсващото единодушие по въпроса за целите на 

екотерористите. Емоционалните оценки за атентаторите също са с 

различен знак – от спасители на природата, борци в защита правата на 

бъдещите поколения до наивници, мафиоти. Разнородно е мнението и за 

действията и целите им без значение дали става въпрос за затваряне на 

летища заради вредните емисии, протестите срещу строежи, 

застрашаващи природата или протести в защита на животните. 

Радикалните действия на природозащитниците често се поставят в 

категорията „екотаж” (неологизъм, получен от симбиозата на екология 

(ecology) и саботаж (sabotage). Екотажът присъства в медийния дискурс, 

благодарение на палежите, умишлено причинените имуществени вреди, 

примерите са десетки в САЩ. Строгите мерки срещу дейностите на 

природозащитниците и определянето им като „тероризъм” са 

квалифицирани като „зелената заплаха” по аналогия с „червената 

заплаха” от годините на Студената война. Природозащитните 

организации често определят своите действия като екоактивизъм, а не 

като екотероризъм. Глобалната тенденция да се преследват и 



репресират природозащитници, които проявяват под различна форма 

своето неподчинение към определени държавни политики в консенсус с 

мултинационални компании и да се квалифицира дейността на 

екоактивистите като екотероризъм е политика на легитимиране на 

репресиите и ограничаване на възможностите за изразяване на 

гражданска позиция (Мануел 2014). В дисертационния труд са 

проследени различни прояви на екоактивизъм и екотероризъм, 

дискутирани от различни масмедии по света и в България.  

В българското медийно пространство с „екотероризъм” се 

идентифицират и престъпленията срещу природата и тези от любов към 

природата. Във връзка с това нееднозначно тълкуване на понятието 

„екотероризъм“ в дисертацията се разглежда и проблемът за екорекета. 

Той е определен като екорекет - една от криминалните прояви на 

„грижата за природата”. Екологичният комфорт създава пазар за 

милиони. Екологичната престъпност разширява зоната си на влияние 

чрез участие в зелени проекти. Коментирани са примери за традиционен 

екотероризъм - рутинни мирни акции на Грийнпийс и Сиера Клуб, 

както и съвременните прояви на екопротест, в които понякога разликата 

между екотероризъм и екомафия се стопява. А романтичните образи на 

природозащитниците остават приоритет на различни холивудски 

продукции като „Ерата на глупостта” и „Аватар”. Демоничният образ на 

екоактивиста освен в медийните екосюжети живее и в романа на 

Майкъл Крайтън „Състояние на страх”. Романът изразява много 

противоречащи си идеи, които будят недоумение относно мнението на 

автора по въпросите на глобалното затопляне и ролята на 

природозащитните организации като пазители на планетата. Сюжетът 

провокира мисленето на читателя и убежденията му за ролята на 

науката в процеса на опазване на околната среда.  Човекът знае малко за 

всеки един от аспектите на околната среда, развитието на проблемите й 

и възможностите за опазване. Интерпретирането на факти в количествен 

и качествен аспект целят в голямата си част опазване на политическите 

или икономическите интереси на определени групи. Изводът, който се 

налага, е, че екотероризмът в голямата си част е свързан с прикриване 

на политически или икономически интереси на определени групи.  

Масмедийни кампании срещу престъпленията против 

околната среда. Фирмени политики за демонстриране на зелена 

политика. В тази част на четвърта глава са разгледани едни от най-

успешните екокампании в масмедийното пространство на 

природозащитни организации. Често екоактивистите използват 

шокиращи действия, но и остър медиен език, за да привлекат 

вниманието на световната общественост. Тук се коментират сюжети от 



типа на: „Как Кен заряза Барби”, „ Не всичко е прекрасно, Лего”, 

„Спасете Арктика”; кампании на Грийнпийс. Нестандартният подход и 

акциите са описани подробно в дисертационния труд.  

Гората – закони, ресурси , престъпност. В тази част от четвърта 

глава са проучени в детайли проявите на идеята за опазване на 

българската гора от времето след Освобождението до днес. 

Следосвобожденската политика за опазване на гората може да се нарече 

устойчива – налице е и икономическият, и социалният и екологичният 

аспект. Днес все повече се говори за дървената мафия, рядко медиите 

говорят за нови залесявания, наказаните за горски престъпления 

(пожари, незаконна сеч) не се оповестяват публично и така проблемът 

се неглижира. Горските пожари са сред най-коментираните в 

масмедийното пространство, но възстановяването на териториите след 

пожарите не са обект на голям медиен интерес. Като примери в тази 

част са приведени множество журналистически разследвания, сред 

които и филмът на Канна Рачева „Гор(с)ка реалност”. Те акцентират 

върху липсата на контрол върху добива на дървесина и печалната съдба 

на реституираните гори. Опасността от незаконната сеч не е само в 

унищожаване на гората и лишаване на животински видове от 

естествените им местообитания, но има отражение и върху ерозията на 

почвите, образуването на свлачища и заплахата от зачестилите 

напоследък наводнения. Масмедийните материали и сигналите на 

телефон 112 за незаконна сеч се оказват резултатни: през 2015 г. е 

наложен мораториум върху износа на сурова дървесина. Предизвикана е 

подготовката на промени в Закона за горите. Забранява се износът за 

страните извън ЕС.  

Отпадъците – престъпления срещу почвите, водите, въздуха и 

човека. Мръсни производства, чисти политики, зелена репутация. В 

тази част от четвърта глава са разгледани различни стратегии за 

демонстриране на зелената идея пред аудиторията на замърсяващи 

фирми и компании занимаващи се с рециклирането на отпадъци. 

Пример за това е Екопак България АД – най-голямата българска 

компания за рециклиране. Мисията й е: „Оползатворяваме в полза на 

обществото”. Акционерното дружество участва в няколко зелени 

кампании: „Стани Екогерой! Научи всички вкъщи да събират 

разделно!”, „Празната опаковка е пълна с природни ресурси”, „Нахрани 

ме разделно”, „Стара хартия за нова книга”. На сайта си компанията 

предлага много образователни материали и отговаря на често задавания 

въпрос „какво става с отпадъците”, който е повод за критиките към 

сметосъбиращите фирми за неразделно извозване. Поддържа и профил в 

социалните мрежи, с което изпълнява препоръките на пиар 



специалистите за водене на зелена политика. Най-любопитната страна 

от зелените стратегии на компанията е секцията, определена за деца. 

Образователните материали „Полезни правила за разделното събиране”, 

рубриките „ Знаете ли че...”, „Интересни факти”, „Твоите снимки” са 

едновременно и възпитателно средство, но и начин за участие чрез 

снимки в своеобразна детска екодискусия. Предоставена е възможност 

за участие в „Клуб Екогерой”, да се четат забавни материали, да се 

свалят песни, забавни тапети, да се играят игри онлайн, но и да се 

ползва екокалкулатор. Екокалкулаторът подканя да се избере вида на 

опаковката, да се напише броя на опаковките и изчислява на какво е 

равен той, при оползотворяването на отпадъците. В зависимост от вида 

на отпадъка се променя и цвета на контейнера – в съответствие с 

правилата за събиране.   

В различни инициативи срещу замърсявания, незаконно 

складирани отпадъци и пр. активно се включват  и медиите. Такива са 

масмедийните проекти за интерактивни карти на незаконните сметища 

на БНТ 2, интерактивна карта на мръсните места в България на БТВ, 

добрите практики в оползотворяването на отпадъците, показвани в 

„Зелена светлина” на БНТ. Те изразяват съпричастността на медиите 

към проблема. Публикациите по теми, свързани със замърсяването на 

въздуха, водите, почвите и радиоактивните отпадъци определят 

главната роля на масмедиите за видимостта на тези проблеми. 

Черноморски екопрестъпления – незаконно строителство, 

унищожаване на защитени видове. В тази част се акцентира върху 

презастрояването и пренаселеността на курортите по Черноморието 

като една от причините (настояща и бъдеща) за отлив на туристи. 

Престъпления от рода на незаконно и нерегламентирано строителство 

са само част от проблемите, които медиите дискутират. Медийните 

публикации са красноречиви за липсата на контрол. На фона на 

незаконното строителство Изпълнителната агенция по горите ударно 

проверява дивите плажове и глобява къмпингуващите за изсичане на 

дървета, за палене на огън и предизвикване на пожари, за 

разпространение на зарази. Медиите превръщат акциите в топ новини. 

Друг медиен екосюжет е липсата на достатъчно пречиствателни 

станции и замърсяване на морето с отпадни води, за което няма 

наказани.  



Актуален медиен екосюжет, който засяга дисертацията, е смъртта 

на делфините в Черно море. Ежегодно са констатирани десетки случаи, 

но виновни не са открити. Установено е, че смъртта на защитените от 

закона делфини е насилствена. Най-често за виновни се сочат рибарите 

– делфините се заплитат в мрежите им и умират. Природозащитници 

твърдят, че за смъртта на делфините през 2015 г. причина може да бъде 

и дълбоководното картографиране, което се извършва с ултразвук. 

Разминаването между броя на изхвърлените от морето делфини по 

мнението на природозащитници, рибари и плажуващи и официално 

регистрираните 20 случая буди недоверие към официалната статистика 

и съмнение за природосъобразността на използваните методи при 

проучването. 

Търговия със защитени видове. Ловни трофеи. Защитените 

видове са сред най-уязвимите към промяна в условията на средата, но са 

и сред най-желаните ловни трофеи, а търговията със защитени видове е 

сред най-доходоносните екопрестъпления. Ловът на диви животни е 

сред любимите занимания на елита – социален, икономически и 

политически. Трофеите, представени на публиката чрез медиите, 

увековечават ловните подвизи от Пенчо Кубадински и Тодор Живков до 

Георги Първанов и Лютви Местан. Отстрелването на защитен вид може 

да се превърне в световна новина. Такъв е и световният случай с 

отстреляния лъв Сесил през лятото на 2015 г. Търговията със защитени 

видове и ловни трофеи е съизмерима с печалбите от търговия с 

наркотици. Проблемът има своите законни решения, но не винаги те се 

изпълняват на практика. Престъпленията срещу защитени видове не 

означават непременно физическо убийство на животното или търговия, 

променяйки местообитанието на защитените видове (делфини, мечки, 

птици) пряко или косвено човекът влияе върху здравословната среда, 

намирането на храна, създаване на потомство и отглеждането му. Така 

преди време екоактивисти използват изчезналия вид от черноморското 

крайбрежие тюлен монах, за да спасят Иракли от застрояване. В пазарни 

условия балансът между интересите на бизнеса и изискванията за 

опазване на околната среда са не само въпрос на законодателни норми, 

но и на активно реално взаимодействие.  

Престъпления на екобизнеса. Екопрестъпленията  действително 

се превръщат в обществено значими деяния едва в началото на XXI век, 

когато има утвърдена екополитика, но и когато екобизнесът достига 

своите неподозирани до сега икономически измерения. Темите, 

обвързани с опазване на околната среда, са дискутирани в медиите 

наравно с националната сигурност, религиозните проблеми, 

етническите сблъсъци или икономическата криза. Екопрестъпленията 



застрашават или подлагат на съмнение сигурността на индивида, 

физическото му оцеляване и илюзорната безопасност като нарушават 

баланса в екосистемата. Спонтанният интерес на мафията към 

екобизнеса и решимостта й да се занимава със зелени практики буди 

тревога и съмнения навсякъде в Европа.  

„Стихийно” екологични сюжети. Не всички екосюжети са 

пряко свързани с човека и с неговата дейност. Изригването на вулкани, 

земетресения, градушки, цунами, свлачища са природни явления, от 

които човекът се страхува и се опитва да се защити. Алън Уайзман в 

„Светът без нас” поставя за пръв път концепцията за ползата от човека и 

дейността му върху екосистемата. На фона на масмедийните 

публикации за пагубното въздействие на човека върху околния свят на 

пръв поглед идеята изглежда несъстоятелна. Но всички изследвания в 

книгата са придружени с коментар от световноизвестни специалисти в 

различни области на науката. Все по-често замърсяването и опазването 

на околната среда е предмет на междудисциплинарно дискутиране и 

изследване в редица научни трудове. Екологизацията като търсен 

принцип във всяка сфера от обществения живот поставя в центъра на 

медийното внимание въпросите: за рентабилността на 

фотоволтаични съоръжения върху плодородни земи; за 

устойчивостта на вниманието към диверсификацията; за 

овладяването на стихийни бедствия за превенцията им; за 

възможностите на съвременната наука да отговори на нарасналите 

екологични въпросителни.  

В медийното пространство природните фактори се разглеждат 

като необходимост за живота на човека и като стихии, които 

застрашават и разрушават човешкия свят. Според Умберто Еко 

въздухът, водата и земята попадат често в полезрението на медиите и 

мислите на човека. Човешкият опит с огъня намалява постоянно. Затова 

„стихийни” медийни екосюжети като пожари или вулканична дейност 

например са съпроводени с толкова неистов ужас и психотичното им 

въздействие върху аудиторията е невероятно различно в сравнение сък 

свързаните с водата, земята и въздуха, които принципно са 

неуправляеми, за разлика от огъня. Променената представа за огъня в 

човешкия бит е основание да се разгледа палитра от екосюжети, в които 

му е отредена главната роля. Пример за такива са: енергийните кризи, 

горските пожари, „огънят на войната”. Играта с огъня днес разкрива 

увереността на човека за господство над стихията, която смята за 

безобидна или поне подчинена на човешката воля.  

Водата е другата природна стихия, която човекът се опитва да 

опитоми – строи язовири, ВЕЦ-ове, напоителни системи. Наводненията 



обхванали целия Балкански полуостров и България в последните години 

не се смятат само за природни бедствия. Според специалисти човекът 

много е спомогнал за разрушаващите последствия – непочистените 

корита, липсата на контрол и обслужване на водните съоръжения, 

неконтролирано изпускане на язовири, незаконното строителство в 

дерета, изсичането на горите. Наводненията в Бисер (2012 г.) и 

Аспарухово (2014) само потвърждават човешката намеса в стихийното 

бедствие. В тази част от дисертацията е разгледано медийното 

отразяване на наводненията, търсенето на причините и виновните, 

организирането на кампании за набиране на средства, 

доброволчеството, проследяването на отстраняването на последствията 

и състоянието на районите след бедствията.  

Свлачищата в България, но и по света причиняват материални 

щети и човешки жертви и също не остават встрани от медийните 

материали. Карта на свлачищата и свлачищните райони в България е 

достъпна онлайн. Законовите разпоредби са в противоречие с 

икономическите интереси. Защото най-застрашените от свлачища 

местности са най-привлекателни за инвеститорите – крайбрежни имоти 

с красив морски изглед, крайречни местности, планински живописни 

склонове. Законови мерки и нормативни актове съществуват, обновена е 

и Националната програма за борба със свлачищата, остава само да се 

контролират корупционните схеми и да се укрепват терените.  

Земетресенията също са явления, към които медиите не остават 

равнодушни. Щетите и човешките жертви измерват земетръса в 

масмедийното пространство. Готовността на обществото да се изправи 

пред предизвикателствата на природните стихии и бедствия се гради с 

точни указания и разпоредби за действия при време на кризисна 

ситуация. Освен институционална, отговорността за информиране на 

гражданите по тези въпроси трябва и да е медийна. Правила за действие 

при различни природни бедствия има, но те не са познати на широката 

общественост, въпреки публичността на информацията в интернет. 

Необходимо условие за широко аудиторно покритие е правилата да 

бъдат напомняни на зрители и слушатели чрез националните медии, 

дори и сезонно, когато има най-голяма опасност от наводнение, от 

пожари, зачестила сеизмична активност. 

Освен природно обусловените фактори за възникване на бедствия 

и аварии, съществуват и фикционално-пропагандни обяснения за 

факторите около климатичните промени и зачестилите природни 

бедствия. Някои от тях работят в сферата на вероятностите и теорията 

на конспирацията като системата ХААРП например, която се разисква 

като климатично оръжие. Масмедиите лансират охотно такива 



екосюжети с цел публиката да бъде скандализирана, важно е 

артикулирането на апокалиптични сюжети заради самото артикулиране, 

това се харесва, това не на последно място отклонява вниманието на 

публиката от дневния ред на обществото. 

 Постмодерният хомо сапиенс и новите видове: хомо екологус 

срещу хомо хабилис и хомо фабер. На екологизация е подложена всяка 

човешка дейност и сфера от обществения живот, за да се достигне до 

онова ниво на знанието и съзнанието на човека, което ще позволи 

хармонизирането на отношенията човек-природа-общество и 

оформянето на човека на екологичната епоха, наследник на homo 

sapiens, homo habilis и homo faber – homo ecologus. Всички тези 

наименования на рода homo абсолютизират и акцентират върху 

определени страни от развитието на човека. Homo ecologus синтезира 

качествата на „предшествениците” си: активността на човешкия разум и 

ефективната организация на труда на homo sapiens (Чарлз Дарвин), 

сръчността на homo habilis (Луис Лийки), технологичната култура и 

космополитността на homo faber (Макс Фриш), универсалното му 

развитие в науката, философията и изкуствата в основните културни 

форми на homo ludens (Йохан Хьойзинха).  Homo ecologus е 

заинтересованият за природата (но най-вече за себе си) човек. И също 

като homo faber е заобиколен с вещи и техника, но е развил особена 

чувствителност към природосъобразния начин на живот, използва 

рециклирани материали, енергоспестяваща техника, живее 

здравословно, използва биопродукти, интересува се от екокампании, 

възмущава се от замърсяващи производства, следи с интерес 

екоскандали, участва в екопротести, хуманизмът и толерантността му са 

достигнали до ниво на зачитането на правата на животните, а идеята за 

опазването на околната среда се е развила от модно движение „Go 

green!” до лична отговорност и кауза. Балансът между духовни качества 

и материална култура се забелязва още при поведението на homo ludens, 

но при homo ecologus този баланс е изграден на основата на 

загрижеността за природосъобразност и хармонично внедряване на 

щадящи околната среда производства. Илюстрират го материалите в 

масмедиите за иновационни технологии и нововъведения със 

сравнително ограничена, информационна насоченост в спектъра на 

избягване на замърсяванията. Те са от типа soft/good news. 

Възпитателен ефект имат добри практики доказали ефективността си в 

Европа. Медийните екосюжети за добиване на злато от електронни 

отпадъци, за космически отпадъци, за модната и кино индустрията като 

едни от най-големите замърсители и експлоататори на природни 

ресурси владеят голяма част от масмедийното пространство.  



Екокампанията на Зелени Балкани срещу холивудската 

продукция „Непобедимите” например е успешна. Детайлното е 

проследено отразяването й в сайта на организацията и българските 

масмедии с цел да се откроят адекватните действия в една от най-ярките 

и успешни екокампании. Последователните действия на Зелени 

Балкани, медийната подкрепа и широкият отзвук, получен от 

аудиторията и международните организации, имат своето решаващо 

влияние върху изхода на съдебното дело. Кампанията е последователна, 

спазва зеления протокол, ангажира на практика световни и български 

медии, природозащитни организации, европейски и световни 

институции, организирани са протести, в които се включват и 

гражданите.  

Киноиндустрията е един от замърсителите на околната среда, но 

и един от най-смелите гласове в защита на природата. Пример за това не 

са само зелените кинофестивали и критичното документално кино, 

третиращо проблеми като нефтени разливи, търговия със защитени 

видове, добив на шистов газ, но и разказите за модната индустрия. 

Планираното остаряване на стоки и услуги е част от тайния двигател на 

съвременното консуматорско общество. Икономическият растеж цели 

не само задоволяване на потребностите, той е растеж заради самия 

растеж. Ограничаването на живота на продуктите е двойствена 

политика на индустрията още от 20-те години на миналия век. 

Икономическият и социалният интерес стои над екологичните норми. А 

екопроблематиката е приоритет на развитите икономики. Масовото 

производство и консуматорското общество са програмирани по модела 

на електрическата крушка –  медиен екосюжет, който подробно е 

описан в дисертационния труд. Жертви на планираното остаряване са 

всички продукти на промишлеността, а съотношението цена-качество 

все повече се определя от модността на изделието. Външният вид на 

стоките също е от съществено значение. Така работи и до днес модната 

индустрия. Дори революционни нейни продукти като найлона на Дю 

Понт, първоначално се славят с голяма издържливост, но след това 

следват съдбата на електрическата крушка. Добро е онова, което се 

износва, което остарява. Добро е онова, което е зелено. Такава съдба 

имат и батериите, и частите на черната и бялата техника, и чиповете в 

електронната промишленост. Планираното остаряване води до износ на 

боклук в държави от Третия свят. Въпреки, че етичните и законови 

норми противоречат на такъв износ, той е факт, заради търговски трик 

за износ на промишлени продукти втора употреба. Сметищата, 

сътворени от почти 80% непоправими стоки са радост за бедните хора, 

защото чрез метални, хартиени и пластмасови отпадъци печелят 



средства за прехраната си. Трудът им е безплатен, а боклукът носи 

доходи. Части от един цял континент като Африка например се 

използват като сметище от световната индустрия. Традиционните два 

модни сезона пролет-лято и есен-зима вече са сведени до 52 

микросезона. „Бързата мода” не е приоритет на екологичните политики, 

но е приоритет на бедните държави. В дисертационния труд са 

разгледани  в отделни сюжети перспективите, последствията и 

екологичния отпечатък на модната индустрия. „Бързата мода” чрез 

внушения за изоставане от тренда лансира стратегиите за увеличаване 

на печалбата си по метода ниско качество-голям обем. Някои от 

техниките за осъществяване на такава стратегия с активното участие на 

пиар специалисти и медиите са: достъп до актуална информация за 

модните стилове и течения днес (например тази седмица, този месец 

Topshop, представят по 400 стила всяка седмица); седмични 

дизайнерски колекции (в Zara, H&M и Forever21); постоянни намаления 

на колекции или разпродажби в аутлети. Повечето от намаленията не са 

истински намаления, а всяка година около традиционното празнично 

пазаруване медиите разискват темата и у нас. Наличието на 

канцерогенни и токсични вещества в боите и материалите за модната 

индустрия допълнително усложняват промяната от „бърза мода” към 

„етична мода”.  На фона на обвиненията към модната индустрия 

съществува и понятието „екомода” в медийния дискурс. Широко 

използвано е в медийните заглавия и привлича интереса на аудиторията. 

Екомодата не се простира само върху модната индустрия. Модно е 

коледната елха да е еко, украсата й също, модно е да се карат 

екоавтомобили, да се почива в екохотели, екоселища и да се развива 

екотуризъм. 

Екологичната криза на съвременното общество се обяснява с 

проявяването на екологично невежество и противоречието между 

нравствената „недостатъчност” и високите интелектуално-технически 

възможности, насочени към промяна на околната среда. За 

преодоляване на дисбаланса в отношенията човек-природа-общество 

стратегията за общественото развитие трябва да е насочена към 

социално-екологичните параметри и изразяването им чрез нов тип 

хуманизъм – екологичният. Екологичният хуманизъм е качествено 

състояние на екологичния човек и създава реални предпоставки за 

формиране на нова философия, реализирана чрез екологични действия. 

Толерантното отношение към природата ще определи и отношението 

към биосферата, когато тя няма да е само среда за физическото 

съществуване на човека. Homo ecologus е носителят на този нов тип 

култура, която ще обезпечи хармоничните взаимоотношения човек–



природа–общество. Екологичният човек е метафора, фикция, 

обобщение, постигнато като естествен резултат от историческото 

развитие на човека, който намира своята реализация като партньор на 

природата и се възприема като част от нея. Хомо екологус е 

помъдрелият човек. От интензивността на хармонизацията на 

отношенията човек-природа-общество зависят и балансът в околната 

среда, и устойчивият икономически растеж, и прогресът на 

цивилизацията.  

Изборът и политиката „да си зелен”. Зелена реклама и пиар 

акции. В тази част от дисертацията се коментира зеления пиар, който в 

съвременните си проявления е ансамбъл от техники на черен, бял и 

реверсивен пиар. Целите на зеления пиар първоначално се онагледяват с 

организирането и провеждането на кампании и лобирането с цел 

промяна на законодателството за опазване на околната среда. Борбата 

на пиар индустрията да овладее екологичните движения прераства в 

пиар война. Масмедиите успешно съчетават зеления пиар с 

корпоративната социална отговорност. Все повече компании, в това 

число и медийни, декларират като съществена част от социалната си 

отговорност опазването на околната среда. Все по-често наличието на 

зелена инициатива в материал от българска масмедия е сигнал за зелена 

реклама или зелен пиар, а те винаги се свързват с проблемите на 

зелената реклама, зеления пиар и недоверието на хората към все по-

зелените идеи.  

Събудено е съмнението в коректността на екополитическите 

сюжети и с някои изключения въпросът как да се изпълнява зелената 

политика придобива вид на доброволен етичен кодекс, който е 

предоставен на всекиго поотделно. 

Медийни екокапмании и екореклами. Силно акцентирана, 

макар и спорадична чувствителност проявяват масмедиите по теми, 

свързани с опазване на околната среда, когато са лично ангажирани с 

такъв вид кампании, например: „Найлонът вече не е на мода” (БНТ), 

„Не изхвърляй – украси Коледата!” (bTV), „Да изчистим България за 

един ден” (bTV), трансформирано през 2015 г. в „ Да изчистим 

България заедно”. Медийните кампании достигат практически до всеки 

българин, който освен съпричастен към каузата, вече става и пряк 

участник в конкретни събития, насочени към опазване на околната 

среда или към намаляване на вредните въздействия от човешката 

дейност. По примера на елитни световни икономически нации и 

личности всичко, което е еко, био и зелено, навлиза в ежедневието на 

българското общество като необходимост и показател за модерно 

мислене и поведение. Някои фирми рекламират екополитиката си като 



изписват още с името на компанията еко-, био-, натурално: Екобетон 

ЕООД, Екотакси ЕООД, Еко Газ Инженеринг ЕООД, Екострой АД и др. 

Други рекламират изделията си чрез въвеждане в наименованието на 

продукта на еко-, био-, натурално или пък добавят отчетливо 

възприетите като задължителни обозначения – приятел на озона, 

приятел на животните, без парабени, с грижа за околната среда и др. 

като акцент на опаковката. Цели серии от производствата носят зелени, 

натурални, или биоимена - Natural Foods (подправки), All Nature 

(козметична серия на Фикосота ООД), Green line (серия на Арома) и др. 

В „зелената” реклама е вече традиционно да преобладава зеленият цвят, 

зелените думи, зелените послания. Дори рекламните материали на 

фирмите вече са направени от екоматериали. В дисертационния труд са 

приведени нагледно примери за такъв тип реклама, чрез който в 

медийния дискурс навлиза още едно понятие - биоборд. Биобордът е 

изграден от биологични материали билборд, но названието не е съвсем 

коректно, заради основата от която е изградена конструкцията, а тя не 

винаги е био. Коректното и пожелателно определение за наистина 

зелена реклама е екоборд, а техниките за неговата изработка се 

усъвършенстват постоянно.  

В дисертационния труд екопроблеми и екоидеи се използват в 

широкия спектър на употребата им, който надхвърля смисъла, даден им 

от биологичната екология, и възприема като част от специалната по 

характер междудисциплинарната сфера на знанието, която изучава 

социалните и природните явления и процеси. Екомисленето е 

динамичен процес в специфична област на знанието, близка до 

философията, повлияна от антропогенезата, историята и природните 

науки. 

Представянето на екотемата в българското масмедийно 

пространство чрез книги и филми е все още рядкост, но се радва на 

обществен интерес. Нюанси на зеления бизнес, прокламиран от 

медиите, можем да открием в сюжети на разкази и филми, провокирани 

от социални и политически сюжети. И въпреки, че въздействието на 

книгата като медия е много по-продължително във времето, както и 

възпитателният ефект е много по-силен от ефекта на останалите медии 

(Борисова 2012), все още са малко случаите на представяне на екотеми 

чрез книги и филми от български автори. Историите от изданията на 

„Зелени разкази”, например, показват различните аспекти на дисбаланса 

в отношенията човек-природа-общество. Други инициативи и пиар 

акции са конкурсите „Зелената песен на България”, „Зелен град”; 

различни зелени конкурси на отделни общини, неправителствени 

организации, фирми и сдружения, които медиите популяризират:  „М-



тел еко грант”, „Зелени идеи на колела", Фотоконкурс „Зелено: с ритъма 

на града“, „ Книги за смет”, „Загорка зелен фонд”. Зелените кампании са 

част от политиката на институциите, фирмите, медиите и политическите 

партии. В дисертационния труд примерите са онагледени чрез 

илюстрации, които представят употребата на зелената идея с рекламна 

цел в пиар кампаниите и инициативите, които в случая се тълкуват като 

медийни сюжети.  

Някои журналисти приемат зеления код на поведение като лична 

отговорност. Ванеса Фаркхарсън (арт репортер и филмов критик, води 

седмична рубрика за проблемите на околната среда в „National Post”) 

подлага себе си на предизвикателството до колко е готова да бъде еко, 

решена да изживее една зелена година, като във всеки един ден прави 

по нещо полезно за природата. Повечето от лансираните екопрактики 

разбира се са крайни и присъщи на така наречените екоциници. 

Наистина не е необходимо да се откажеш от постигнатото от човека, да 

избягаш от цивилизацията, за да помогнеш на околната среда. Можем 

да бъдем еко и без да излизаме от нормалния си ритъм на живот. Това са 

изводите след края на едногодишното изпитание, което тя подробно 

описва в книгата си „ Да спиш гола е зелено”, за да предизвика и 

екоскептиците, и екоциниците. Колкото повече еволюира човешкият 

род (в биологичен и социален аспект), толкова по-осезаема е 

деформацията в околната среда и щетите от антропогенните фактори.  

 Промяната в човешкото мислене и действията по отношение на 

времевата рамка може да се раздели на два периода до-екологичен и 

екологичен. До-екологичният период включва три важни 

(р)еволюционни момента от човешката история: аграрната революция, 

промишлената революция и технологичната революция. Тофлър ги 

нарича вълни. Третата вълна „променя структурата, темпото и 

същността на всяка една област от живота ни – от световните 

финансови пазари и 24-часовото излъчване на новини по CNN до 

научните открития на биотехнологичната революция и тяхното влияние 

върху здравето и селскостопанската продукция”( Тофлър 2002:12). 

Екологичният период е все още в зората на своето развитие, но 

промяната в нагласите на обществото и отделния човек са факт. 

Заинтересоваността на съвременния човек към екологичните проблеми 

и приемането им за лична кауза се доказва и от наличието на медиен 

екокалендар. В него намират място съобщения, свързани с утвърдени 

екологични събития, иновации в областта на зелените технологии, 

конференции, форуми, годишнини от бедствия и аварии, чествания, 

екоинициативи, международни и национални екокампании.  



Специалните събития на зеления пиар са събитията от зеления 

календар: международните акции и кампании, носители не само на 

информация по определен проблем, но и ангажимента на екологичния 

човек, политиката на бизнеса, медиите и държавата към проблемите на 

околната среда. Многобройните публикации и репортажи в масмедиите, 

третиращи екологични проблеми (извън екокалендара) са проводник на 

обществената нагласа и оценка на събитията. Отговорността да 

поддържат активни комуникацията и сътрудничеството е приоритет на 

обществените медии. От една страна те трябва своевременно да 

информират, точно и безпристрастно, а от друга - да бъдат изразител на 

гражданската позиция и да надзирават осъществяването на поетите 

ангажименти, свързани с екопроблемите от икономическите, 

политическите, социалните и културните среди.  

Усъвършенстването на технологиите, развитието на научните 

разработки и прилагането им допринасят за развитието на екологичните 

производства. Преодоляването на пазарната бариера от по-високите 

цени на екопродуктите е възможно, ако се осигурят стимулиращи 

механизми и финансово подпомагане чрез държавни и европейски 

политики. Пример за такъв тип екологично отговорна политика са 

целите на стратегията „Европа 2020”, които са ориентирани към 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Рекламата на тези 

дейности се ограничава до публикуването на постери, поставяне на лого 

под публикация с образователна или разяснителна цел, телевизионна и 

радио реклама се използва рядко, интернет рекламата е ограничена до 

сайтовете на държавните институции, рядко се използват социалните 

мрежи. В You Tube са публикувани няколко тематични клипа по 

опазване на околната среда и приоритетните цели на ОП „Околна среда 

2007-2013”. Поредицата от тематични клипове е разгледана подробно в 

дисертационния труд. Посланията са недвусмислени и са подходящи за 

различни социални и демографски групи. Но не са популярни сред 

потребителите, гледанията им са много малко. Рекламни постери, 

разяснителни съобщения по отделни акценти на програмата може да се 

открият на сайта на МОСВ. Образователната кампания на МОСВ за 

програмата започва с участието на Димитър Рачков и Васил Василев 

Зуека в първия спектакъл и среща с детската аудитория „Яко е да си 

еко!” Двамата актьори са екопосланиците на Министерството за тази 

оперативна програма, а децата - екопомощници. Фокусирането върху 

ековъзпитанието на подрастващите е показателно за стремежа на 

институциите да привлекат вниманието на обществеността към 

проблемите на околната среда и нуждата от широка обществена 

подкрепа за постигане на целите на програмата.  



Екоиновации. Финансовата подкрепа за зелени проекти се 

превръща и в „мотор на растежа” заедно с опосредстваната държавна 

подкрепа за приоритетната подготовка на кадри, образование, научни 

изследвания и публична инфраструктура. Средствата, отпускани от ЕС 

по различни зелени проекти се инвестират в производствени мощности, 

осигуряващи конкурентоспособност на международния пазар, 

внедряване на безотпадни технологии, повишаване на енергийната 

ефективност, внедряване на иновативни екотехнологии, подпомагане на 

биопроизводството, биоземеделието, в голямата си част подобренията в 

различните сфери на производство са свързани с по-малко разходи и по-

добър икономически ефект. Във фокуса на масмедийния интерес са 

иновациите в екоавтомобили, биогорива, възобновяеми източници, 

екосгради, оползотворяване на отпадъци и безотпадни технологии. 

Политическите стратегии за постигане на екологична устойчивост са 

представени в осмата рамкова програма на Европейския съюз 

„Хоризонт 2020”, в която ще бъдат финансирани научни изследвания и 

иновации. Една от основните цели на програмата е да се стимулира 

основаната на знание икономика и да се затвърдят позициите на науката 

за екологичната устойчивост и устойчивото развитие на обществото в 

глобален аспект. Основните акценти в рекламното видео на програмата 

са: „Казват, че знанието е сила. Но в днешната глобална икономика, 

знанието е по-скоро валута. Номерът е да го накараш да работи за теб.” 

Приоритетни за финансиране проекти ще са свързаните с водещите 

позиции в промишлеността и нанотехнологиите, роботиката, 

биотехнологиите, космическите изследвания. Ще бъдат финансирани 

иновации в областта на селското стопанство, биоикономиката, 

енергетиката, транспорта, дейности за подобряване на околната среда, 

ресурсна ефективност и суровини.  

 Зеленият икономически сектор предоставя допълнителни 

възможности за семейния бизнес. Масмедиите рекламират идеята чрез 

публикации за организираните фермерски базари и събори, които 

популяризират добри практики и привличат много последователи на 

зелената идея. На специални фермерски тържища (с акцент върху 

екопроизводството и натуралните храни и продукти) се радват такива 

градове в България като София, Варна, Бургас, Пловдив. Част от 

глобалните проблеми са свързани с продоволствената сигурност, 

селското и горското стопанства и биоикономиката, и са базирани на 

различни научни изследвания. Едно от решенията на проблемите с 

продоволствената сигурност са икономиите на хранителни продукти. 

Медиите огласяват и този проблем. За хранителните банки българските 

масмедии заговарят всяка година около 16-ти октомври във връзка с 



Международния ден на прехраната. Рекламата на хранителните банки е 

социална реклама и би трябвало да е приоритет на държавата. 

Българската хранителна банка търси своя Робин Фууд в социалните 

мрежи. Увеличаването на консумацията и използването на 

възобновяеми и невъзобновяеми източници на енергия пък поставя на 

дневен ред и въпросите за устойчиво производство на храни, фуражи, 

биоенергия и биобазирани продукти. Тези сфери, които представляват и 

зоните с най-остри екологични конфликти, са и най-перспективните за 

развитие на човешките ресурси.  

Основен двигател на съвременната икономика, а и на 

съвременния стандарт на живот се явява енергията. В търсене на 

баланса между енергийната устойчивост и екологичната устойчивост 

материали за научни разработки попадат в обсега на българските медии. 

Пример в тази насока е проектът „Наука и бизнес” към МОН с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси”, в чийто фокус попадат „интелигентните материали” – 

биоматериали, наноматериали, материали получени след рециклиране 

на отпадъци, които имат положителен ефект върху екологичната 

устойчивост, икономическия растеж, качеството на живот и развитието 

на човешките ресурси, използването на въглеродния диоксид като 

гориво. Основната рекламна стратегия е да се събуди любопитството на 

научните среди и бизнеса към такива проекти, да се улесни достъпа до 

информация чрез създаването на информационен портал, допълнителен 

стимул е и финансовото обезпечаване на проектите. 

Географското местоположение на България предполага 

успешното развитие на екотуризма като печеливш отрасъл и 

увеличаване на заетите в този сектор. С термина екотуризъм се 

определя смисълът на устойчивостта на тази дейност: опазването на 

природното и културното наследство, отговорното споделяне на 

природни забележителности и общуването с природата, което е 

основано на екологичната култура на туриста. Противоречиви и 

скандални са повечето кампании за популяризиране на българските 

природни забележителности и насърчаване на туризма. 

 Изводът, който се налага, е, че публикациите за екоиновации са 

често срещани в интернет пространството и са приоритет на зелените 

сайтове или само част от рубриките в тях. В националните медии темите 

за внедряване на екоиновации в производството са рядкост. Развитието 

на човешките ресурси и зелената икономика са застъпени в 

информационни кампании, свързани с проекти по национални програми 

или директиви на ЕС. БНТ, БНР, БТВ са сред най-активните електронни 

медии, отразяващи събития, свързани с екологичната устойчивост.  



Естественият стремеж на човека да търси съмишленици или поне 

хора с интереси близки до своите, гладът за актуална информация води 

до търсене в мрежата, но и до активно потребителско поведение. Важно 

е да се отбележи, че в нашия „зелен случай” потребителско не е 

еквивалентно на консуматорско. Информационната и социалната 

функция на зелената интернет сфера са интегрирани в няколко сайта, 

достъпни за потребители от целия свят. При нужда от получаване на 

конкретна информация по въпроси свързани със здравословното 

хранене, био храни и био продукти като част от природосъобразния 

начин на живот, био земеделие, зелени технологии потребителите се 

доверяват на специализираните в определен аспект зелени сайтове и 

блогове. „Харесванията” на определена публикация, препоръките да 

бъде прочетена, възможността да се персонализира и индивидуализира 

информацията естествено поставя въпроса за спекулациите със 

споделеното съдържание и корекция на потребителските навици и 

мнение и „поражда опасения от зараждане на нов вид профилирана 

цензура, основана на потребителските търсения в мрежата, 

„приятелите” в социалните медии, споделената информация 

(включително и при регистрацията на отделните сайтове), участията в 

групи и направените коментари” (Павлова 2012:28). 

Масмедийната интерпретация на различни факти от екосюжети в 

количествен и качествен аспект имат връзка с опазване на 

политическите, икономическите или екологични интереси на 

определени социални групи, компании или екокампании. Медийното 

неглижиране на опасността от сътрудничеството между интересите на 

държавата и интересите на корпорациите към инвеститорски проекти се 

превръща в основен мотив за критика към четвъртата власт като 

осигуряваща екологичен комфорт. Екологичният комфорт създава пазар 

за милиони. Екологичната престъпност разширява зоната си на влияние 

чрез участие в зелени проекти. Масмедиите регистрират наличието на 

екопрестъпления, констатират видимите щети или отразяват 

екокампании на природозащитни организации, но все още имат пасивно 

поведение по отношение на превенцията на такива престъпления.  

Масмедиите лансират зелената идея в постинформационното 

общество във всички нейни аспекти – образователни, възпитателни, 

икономически, политически, юридически. Както и във всякакви нейни 

форми – от разгърнатите, понякога драматизирани и драматургизирани 

сюжети, до лаконичните „сюжети” на нормативните актове, кодексите, 

кампаниите, акциите и рекламите, отразявани в медиите. Зелената 

реклама и зеленият пиар се развиват като част от основните 

маркетингови стратегии на компаниите. Масмедиите рекламират 



екополитиката като модна, печеливша и обусловена необходимост, 

заради наложените законови нормативи. Превърналият се в етична 

норма зелен протокол определя рамките на успешните екокампании - 

фирмени, медийни, политически, природозащитнически, рекламни. 

Наложеният в общественото пространство медиен екодискурс определя 

параметрите, аспектите и сферите на влияние на екокомуникацията. 

Масмедийните екосюжети разиграват екополитиките в различни сфери 

на обществения живот и влияят пряко върху медийната аудитория, 

формират нагласи и модели на поведение. Често те са противоречиви и 

нееднозначни и отново медиите са тези фактори, които се намесват в 

актовете на интерпретацията им. Чрез медийните екосюжети 

масмедиите са основна движеща сила в обществения екокръговрат на 

идеи, политики и употреби.  

Във връзка с поставените пред това изследване задачи и 

направените проучвания, анализи и заключения  се налагат следните 

обобщени изводи: 

1. Развитието на екопроблематика следва еволюцията на 

отношението човек-природа, което е в пряка зависимост от познанието 

на човека за околната среда, от напредъка на технологиите и от 

обществените стадии, през които преминава човечеството. Всяка 

революция в социума влияе върху ценностната ориентация на човека и 

определя нов културен стадий, върху който се основават 

взаимоотношенията човек-природа-общество. 

2. Екополитиката следва еволюцията на идеите за развитие на 

човешкото общество и се съобразява с екологичната ситуация, 

доколкото тя застрашава глобалната сигурност в геополитически и 

биополитически план. Обвързаността на екополитиките в различни 

сфери на човешкото общество се изразява с обновената концепция за 

устойчиво развитие (интелигентен растеж), която е в основата и на 

фирмените екополитики в глобален аспект. 

3. Масмедиите (световни и български) управляват обществената 

екокомуникация – формират нагласи, създават мнения, провокират 

обществена активност и моделират общественото мнение, влияят върху 

екодискурса в политиката, но не и върху екополитиката. 

4. Дейността на природозащитните организации и активността им 

по казуси, свързани с медийни екосъбития (или провокиращи 

екосюжети) са хиперрепрезентирани чрез масмедиите, когато в основата 

на сюжети са видими за медиите обекти. Съществуват и теми „табу” 

както за правозащитниците, така и за медиите – финансирането на 



екоорганизациите, попадането им в различни политически екоигри – от 

инвестиционни проекти, екопроекти и екопротести до екотероризъм. 

5. Фирмените екокампании са приоритет за корпоративната 

социална отговорност и формираният с медийна подкрепа зелен код на 

поведение. В основата на пиар акциите стои зелената реклама като 

инструмент за изграждане на зелен имидж и зелена репутация. 

Политическите партии използват убеждението, че зеленото мислене е 

част от всяка сфера на съвременната политика и в предизборни 

кампании или политически реклами се използва клишето устойчиво 

развитие или борба с климатичните промени като самодостатъчен 

признак и принцип за екологично мислене.  

 

Приносни моменти на дисертационния труд: 

 

 Направено е задълбочено проучване и анализ на родни и чужди 

актуални медийни екосюжети. Проблематизирана е 

технологията на техните рецептивни политики и съответно – 

политически и икономически употреби. Детайлно е проучено в 

синхронен и диахронен план развитието на екопроблематиката 

в исторически, антропологичен, култорологичен, политически и 

икономически аспект. Откроени са основни етапи в промяната 

на мисленето на човека за околната среда и взаимоотношенията 

човек-природа-общество. 

 Систематизирани са аспектите на екопроблематиката в 

постинформационното общество. Всеки един от аспектите е 

приложим към тълкуването на политиките и употребите на 

медийните екосюжети – биоетически; биополитически; 

геодемографски; социални; културноантропологични; 

възпитателни; политически; икономически; медийни.  

 Анализирани са детайлно фирмените екополитики като 

следствие от европейските и държавните. Представени са 

основни проблеми на зеления пиар и стратегии в областта на 

КСО. Проучени са различни прояви на зелената реклама в 

социалната, политическата, медийната и икономическата 

сфери. Откроени са негативите, добрите практики и 

перспективите в развитието на фирмената екополитика и пиар 

акциите на природозащитни организации. 

 Чрез направените анализи на масмедийни екосюжети, политики 

и употреби и влиянието им върху аудиторията е доказана 

промяната във взаимоотношенията човек-природа-общество, 

наука-знание-икономика и екология-икономика-политика. 



 Дисертационният труд доказва взаимното влияние на 

представените в масмедиите екосюжети и държавните, 

европейските и световните екополитики в различни сфери. 

Масмедиите определят екодискурса в политиките, но не и 

самите екополитики. 

 Доказана е необходимостта от интердисциплинарно проучване 

на  екопроблематиката в условията на глобализация и са 

изтъкнати основните взаимовръзки и конфликти – медии-власт, 

икономика-екология, култура-цивилизация въз основа на 

променените отношения човек-природа-общество. 
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