
Приложение 6, по т. 1.2.9 

от Зап. №  СИ29-РД03-246/08.11.2019

Резюме

на научните трудове

(в съответствие с приложение 5, по т. 1.2.8, които не повтарят представените за
придобиване на образователна и научна степен „доктор“)

на д-р Пламен Атанасов Атанасов

за участие в конкурс за академична длъжност „Доцент“ за цивилен служител, в
област  на  висшето  образование  3.5  „Обществени  комуникации и  информационни
науки“  за  преподаване  на  учебните  дисциплини:  „Основи  на  публичните
комуникации“,  „Технология  на  публичните  комуникации“,  „Връзки  с
обществеността при инциденти и кризи“ и „Стратегическо лидерство“ за нуждите на
катедра „Психология и лидерство“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“. 

I. Монографии и самостоятелни глави в колективни монографии

1.  Атанасов,  Пламен.  Репутационните  кризи  онлайн.  София:  Авангард  Прима,
2018.  ISBN  978-619-239-004-4;  ISBN  978-619-239-028-0  (pdf);  ISBN  978-619-239-027-3
(ePub) 

Научната монография анализира актуални страни от онази част на репутационните

кризи  в  организациите,  която  се  заражда  или  намира  отзвук  в  разширението  на

комуникационното  пространство  в  посока  на  Голямата  мрежа.  Разширение,  което  е

сравнително ново в исторически план,  отличава се с внушителни темпове на развитие и с

потенциал  в  не  една  социална  сфера.  Монографията  е  естествено  продължение   и

разширение на изследователското търсене в областите на постижения на различни науки

като социалната психология,  науката за масовата и междуличностната комуникация, за

медиите,  ПР,  кризите,  управлението  и  др.  Целта  е  да  се  анализират  в  по-широк  план

общите черти в уеб контекста на общуването, които спрямо организационната репутация

притежават  характера  на  кризисни  фактори.  Това  е  актуална  специфика,  обхващаща

амбивалентни по отношение на  проявите си процеси. 

Монографията  защитава  хипотезата,  че  независимо  от  напредналата

информационализация  на  обществото,  за  организациите  репутационните  кризи  са

специфични  по  произход,  имат  характерен  ход  на  протичане  и  са  относително

управляеми.  Сложният  феномен  на  репутацията  е  разкрит  въз  основа  на  научни

разработки на М. Петров, Е. А. Капитонов и Е. А. Капитонов, Ст. Нок (S. Nock) и др.
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Социално психологическото съдържание на репутацията е представено като специфична

форма  на  колективно  споделена,  социална  перцепция.  Акцентирано  е  върху

обстоятелството,  че  това  възприемане  и  най-вече  -  споделянето,  в  съществена  степен

зависят от комуникационните отношения, а от там - и от навлизането на Голямата мрежа в

почти всички социални сфери. Последиците са, че се появяват качествено нови черти в

механизмите  за  увреждане  на  организациите  и  тези  черти  са  насочени  не  пряко  към

материалните  активи,  а  към  доверието  в  компанията  или  институцията.  Така  спрямо

репутацията възникват нови заплахи, а старите придобиват нов потенциал. На тази основа

отделянето на репутационните кризи в специфичен вид е оправдано и все по-необходимо

в нашето ежедневие. Относителната управляемост на репутационните кризи е изследвана

в светлината на така наречените: „Теория за имиджо възстановяващия дискурс“ (Theory of

Image Repair  Discourse) и „Ситуационна кризисна  комуникационна теория“ (Situational

crisis communication theory (SCCT), представени в теоретичните разработки на У. Беноа, У.

Т. Куумс и Ш. Холада (W. Benoit, W. T. Coombs, Sh. Holladay).  Използвани са и научни

разработки  на  З.  Райков,  Ч.  Христов  и  др.  В  изследването  на  комуникацията,  уеб

пространството и въпросите на информационното общество са приложени съществуващи

теоретични разработки на Т. Петев, М. Кастелс, Д. Бойд и Н. Елисън (  Danah Boyd, M.,

Nicole Ellison, B.), Г. Дерменджиева, Я. ван Дийк (J. van Dijk) и др. 

Доказването  е  проведено  в  интердисциплинарен  план.  То  включва  влиятелни

концепции  и  теории  за  репутацията,  кризите,  онлайн  базираната  и  публичната

комуникации. Използвани са още: вторичен преглед на статистически данни от Евростат,

Национален статистически институт на Р България, авторитетни класации като тази на сп.

Форчън (Fortune) и др. източници; анализ на медийно съдържание от нови и традиционни

медии;  описание  на  примери;  както  и  логически  подход  за  диалектически  преход  от

абстрактно към конкретно. 

В  първа  глава,  в  светлината  на  общите  кризисни  теории  и  комуникационната

зависимост, е въведено съдържанието на организационната репутация и репутационните

кризи. Уточнени са описанията, които включват използваните термини. По отношение на

репутацията  и  съпътстващите  я  кризи  са  представени  основните  разлики  между

търговските  компании  и  институциите.  Репутационните  кризи  са  обвързани  както  с

последващите  материални загуби,  така  и с  управлението  на  организацията  и виталния

стадий,  в  който  се  намира  тя.  Заплахите  за  организацията  са  разделени  на  външни,

причинени  от  хакери,  тролове,  слухове,  и  вътрешни,  предизвикани  най-вече  от
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управленски грешки. Изведена е ролята на слуха като специфична репутационна заплаха,

която намира качествено нов прием в общуването по каналите на интернет. 

Втората глава е посветена на уеб контекста, който присъства в кризисните процеси,

засягащи  репутацията.  Очертани  са  кризисни  фактори  като  интензивността  на  онлайн

базираната  комуникация,  свръхкомпресирането  на  информация  (кражби  на  данни  от

швейцарски банки), глобализирането и многократното увеличаване на връзките („Панама

лийк“) и др. Конкретно място е отделено на случая „Кеймбридж аналитика“, като фокусът

е поставен върху опасната тенденция за събиране и обобщаване на данни от профилите в

социалните онлайн мрежи, използването на тези данни за психометрия, за фабрикуване и

насочване на конкретни дезинформиращи послания към предварително микротаргетирана

аудитория. Обоснована е неизбежността на организационното комуникиране по каналите

на интернет. Посочени са предимствата и опасностите в корпоративния сайт, блог и др.

Представена е важната роля на корпоративния сайт по време на криза. 

Третата  глава е  ориентирана  към  практически  въпроси.  В  нея  е  изследвано

влиянието  върху  организационната  репутация  на  прояви  като  астротърфинг,  тайно

лобиране,  прикриване  на  обществено  значима  информация  и  са  засегнати  въпроси  на

лидерството  и  вътреорганизационното  поведение.  Анализирана  е  намесата  в  масовите

възприятия чрез новите медии. Изяснени са механизми за рефлексии върху нагласите, а от

там и върху активността на участниците в пазара на ценни книжа, по време на избори и

др.  Разработена е методика за организиране и провеждане на мониторинг на медийната

среда за наличие на предпоставки за репутационни заплахи. 

В  четвъртата  и  петата  глави са  изследвани  убеждаването  и  кризисната

комуникация  след  промените  в  общия  модел  за  комуникация,  предизвикани  от

навлизането на интернет. Специално място е отделено за компютърните вируси, хакерите

и  троловете  в  днешните,  все  по-информационализиращи  се  отношения.  Доказани  са

авторски  дефиниции  за  тролове  и  хакери. Двете  категории  са  представени  като

причинители  на  специфични  колизии  в  комуникационната  мрежа  и  са  анализирани

социални психологическите последици от тяхното действие. Подбудите за хакерството са

обособени в пет типови групи. Разработени са модели за хакерско и тролско действие,

които показват механизма на интродуциране на чужди намерения, според който масовите

нагласи  и  настроения  се  моделират  в  предварително  режисирана  посока.  Засегнати  са

въпроси за  кризисните  последици от  нарушаването  на  Правото да бъдеш забравен,  от

използването на Големи бази данни и др.

3



Резултатът от научното изследване в  монографията намира израз в обобщенията, че:

- репутационните кризи са обособен конструкт в кризисното поле;

- репутационните кризи са силно зависими от комуникацията, но по този параметър

са  неделими между уеб пространството и извън него. Паралелно с измененията, върху

репутацията продължават да въздействат и познати, необвързани с появата на Голямата

мрежа социални взаимоотношения;

- заплахите за масовото възприемане на организацията са външни (слухове, тролове,

хакери) и вътрешни (управленски грешки), а дискурсът в уеб пространството все по-често

се оказва достатъчна среда за поява, развитие и овладяване на репутационни кризи.

В края на монографията е публикуван Речник на използваните термини.

Няколко  месеца  след  публикуването  на  монографията  избухна  скандал  около

дейността на „Кеймбридж аналитика“ и връзките ѝ с Фейсбук. Това развитие верифицира

получените  резултати,  като  показа  основателността  и  приложимостта  на  направените

прогнози и изводи. 

2. Христов, Чавдар, Боян Георгиев, Ина Бачева, Калин Калинов, Петър Кърджилов,

Пламен Атанасов, Христина Славова  [колективна монография], науч. ред: Ч. Христов,

М.  Цветкова.  Управление  на  репутационни  кризи.  София:  ФЖМК,  СУ  “Св.  Кл.

Охридски“, 2017,  ISBN 978-954-8194-91-4; ISBN 978-954-8194-89-1 (pdf); ISBN 978-954-

8194-90-7 (ePub) (http://www.newmedia21.eu/content/2018/03/UprRepCrizi-2017.pdf) 

В колективната монография чрез самостоятелно написани от авторите глави (главите

в колективната монография са публикувани по автори, което отменя необходимостта от

разделителен  протокол)  са  представени  кризисната  комуникация  и  по-конкретно  –

управлението на репутационни кризи. Така е постигнат обобщен израз на резултати от

изследванията  по  докторски  програми  във  Факултета  по  журналистика  и  масови

комуникации на  СУ „Св.  Кл.  Охридски“  по специалностите  „Кризисен  мениджмънт  –

управление на репутационни кризи“ и „Кризисен ПР“, водени от проф. д-р Ч. Христов.

Монографията  е  издадено  с  помощта  на  Фонд  „Научни  изследвания“  на  СУ „Св.  Кл.

Охридски“  и  е  сред  заглавията,  препоръчвани  при  изучаването  на  съответните

дисциплини. 

Публикуваните глави, които попадат в обхвата на настоящото резюме са:

2.1. Атанасов, Пламен.  Компютърните вируси и защо страда организационната

репутация. В: Христов, Чавдар ... и др. [колективна монография], науч. ред: Ч. Христов,
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М.  Цветкова.  Управление  на  репутационни  кризи.  София:  ФЖМК,  СУ  “Св.  Кл.

Охридски“, 2017., с. 143-154. 

В главата са изследвани компютърните вируси с цел да се разкрие тяхната  роля на

универсален инструмента за блокиране на вътрешната и външната онлайн свързаност на

компанията  или  институцията.  Причината  за  актуалността  на  проблематиката  е,  че  в

днешните  условия  значителна  част  от  обмена  на  съобщения  между  организацията  и

заинтересованите  публики  протича  по  каналите  на  Голямата  мрежа.  С  помощта  на

примери е доказано, че същите тези канали се блокират и целенасочено - когато се търси

постигането на конкретни щети, и хаотично - с цел да се прикрият следите и истинската

мишена  на  вирусната  интервенция.  Във  втория  случай  разпространението  е

лавинообразно и потенциалната  опасност за отделните потребители също е висока.  От

гледна  точка  на  репутационните  кризи  определящата  функционалност  на  вирусите  е

обоснована  не  толкова  с  обстоятелството,  че  те  прекъсват  едни  от  контактите  на

организацията със заобикалящите публики, колкото, че силно подкопават общественото

доверие  в  способностите  и  експертния  потенциал  на  компанията  или  институцията  да

поддържа адекватна на днешните комуникационни условия свързаност.  В този план са

обосновани причините, поради които организациите влагат значителни сили и средства за

софтуерна защита и разработват правила за стриктна комуникационна дисциплина в уеб

пространството.  Към  главата  като  Приложение  е  представен  примерен  правилник

„Вътрешни правила за използване на интернет“.

2.2. Атанасов, Пламен.  Слуховете като външна заплаха за репутационна криза.

В: Христов, Чавдар ... и др. [кол. мон.], науч. ред: Ч. Христов, М. Цветкова. Управление на

репутационни кризи. София: ФЖМК, СУ “Св. Кл. Охридски“, 2017, с. 131-142 . 

В  главата  е  направен  критичен  анализ  на  слуховете  като  един  от  най-старите

начини за  разпространяване  на  информация и  като  един от  водещите  причинители  на

сривове  в  репутацията.  Целта  е  да  се  представят  слуховете  като  комуникационна

практика, която води до създаване на неизвестност по значими за аудиторията събития,

както и да се очертаят механизми за противодействие. Използвани са концепцията на Р.

Нап  (R.  Knapp)  и  тази  на Г.  Олпорт  и  Л.  Постман  (G.  Allport,  L.  Postman),  както  и

разработки на Ж. Н. Капферер (J.-N.  Kapferer) Акцентът е поставен върху свойството на

слуховете  да  подтикват  към  активно  социално  действие  в  неочаквана  и  най-често

различна от необходимата,  търсената и полезната  и за обществото,  и за организацията

посока. Обосновано е твърдението, че с навлизането на интернет в значимите сфери на
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публична  комуникация  и  с  медиатизирането  на  съвременното  ни  общество

проблематиката  придобива  още  по-висока  актуалност,  тъй  като  слуховете  бързо

повишават  неопределността  в  колективната  перцепция.  Така  те  се  намесват  със  силен

негативизъм във вземането на управленски решения. В заключение е обобщено, че това

качество  превръща  слуховете  в  мощен инструмент  за  предизвикване  на  репутационни

кризи.  По отношение на засегнатата  компания или институция  те  са представени като

външна по естеството си заплаха. 

2.3. Атанасов, Пламен.  Троловете и хакерите - външни заплахи за репутационна

криза. В: В: Христов, Чавдар ... и др. [колективна монография], науч. ред: Ч. Христов, М.

Цветкова. Управление на репутационни кризи. София: ФЖМК, СУ “Св. Кл. Охридски“,

2017., с. 119-130.

В  главата  са  изследвани  троловете  и  хакерите  с  цел  да  бъдат  обосновани  като

съществен фактор за  доближаването на засегнатата организация до репутационна криза,

както  и  да  очертае  подходи  за  превенция  или  намаляване  на  вредното  въздействие.

Актуалността на темата е висока поради факта, че  ежедневието ни протича в разширена в

посока на уеб контекста среда на социалните взаимоотношения. В тези условия троловете

и хакерите  са  представени като специфични причинители  на  преднамерено  негативни,

целенасочени срещу организацията онлайн интервенции. От гледна точка на засегнатата

компания  или  институция  двете  категории  изпълнители  са  показани  като  външна

репутационна  заплаха.  Активността  на  хакерите  и  троловете  е  проектирана  върху

комуникационната  мрежа  на  лидерите  на  мнение.  Така  са  синтезирани авторски

дефиниции:  Направено  е  разграничението,  че  докато  хакерите  блокират  свързаността

между комуникаторите, троловете изпълняват външна поръчка и предизвикват грешка в

масовото  поведение,  като  подменят  доктрината,  разпространявана  в  мрежата.  Според

отнасянето  на  тези  специфични  онлайн  извършители  към  функционирането  на

комуникационната мрежа са създадени и представени модели на хакерско и на тролско

действие, които предизвикват и развитие на репутационна криза.

II. Доклади и научни статии

1. Ninov, Marian, Plamen Atanassov. Content Analysis as a Way of Identifying Hybrid

Threats in the Media Content, International Journal on Information Technologies and Security,

No.  3  (vol.  11),  2019,  ISSN  1313-9251,  pp.  101-108.  (http://ijits-bg.com/contents/IJITS-No3-

2019/2019-N3-10.pdf ) (Web of Science, ISI Impact Factor (IIF) = 1,449)
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Статията  е  в  съавторство.  В  нея  е  застъпена  хипотезата,  че  независимо  дали  са

свързани с професията на жертвата или не, посегателствата над журналисти и над хора с

други  обществено  сензитивни  професии  предизвикват  мощно  публично  напрежение.

Такива  моменти  са  опасни  колкото  с  тежките  психически  последици  от  трагедията,

толкова и с възможността снижените от страха и мъката ментални бариери на критично

възприемане да бъдат използвани за провеждане на дезинформация и други пропагандни

техники,  т.е.  за  прокарване  както  на  вътрешни,  така  и  на  външни  заплахи  срещу

сигурността. По повод конкретен, развил се в страната ни трагичен случай от посочения

характер  е  разработена  авторска  методика  за  контент-анализ,  като  са  използвани

статистически методи за изследване на медийно съдържание. Предложената методическа

последователност е за подбор на съдържащи се в достъпни медийни публикации ключови

думи по темата,  чрез които  поне частично са идентифицирани социалното възприятие,

отношението и намеренията, произтичащи от ситуацията. Така количествено е тествано

наличието  хибридни  заплахи  от  внасяне  на  социален  негативизъм.  Въз  основа  на

направените изследвания и получените резултати са изведени насоки за недопускането на

ниска публична транспарентност, на автоцензура поради служебен натиск или на недобре

организирани връзки с обществеността в институциите, които пропуски се превръщат в

предпоставки за поява на заплахи за сигурността. Достигнато е заключението, че поради

липсата  на  индикации  за  съответния  вид  активност,  тези  заплахи  не  могат  да  бъдат

определени като хибридни, но това не ги прави по-малко съществени за сигурността. 

2. Атанасов, Пламен. Хакери и тролове в мрежовата система. Сборник доклади от

годишна университетска научна конференция, 20-21 октомври 2016 година, Електронно

издание, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, ISSN 2367-7481,

2016, стр. 610-619

Докладът  изследва  хакерите  и  троловете,  които  редом  с  напредъка  на

глобализацията и с интензивното използване на интернет бързо се налагат като агресивни

участници в онлайн комуникацията.  Акцентът е поставен върху мрежовите отношения,

доминиращи в глобалното уеб пространство. Създадените авторски дефиниции за тролове

и  хакери  са  проектирани  върху  концепцията за  мрежовите  нива,  разработена  от  Д.

Аркуила и Д. Ронфелд (David Ronfeldt, John Arquilla, 2009) и на Общата комуникационна

теория. В работата е предложен модел на действията на хакери и тролове в глобалното

уеб пространство. Целта е превенция на вредите, които изследваните интернет играчи са в

състояние да нанесат върху различните нива на мрежовата система.
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3. Атанасов, Пламен.  Място и роля на интернет при изграждането на социална

перцепция.  В:  Пейчева,  Д.,  Миленкова,  В.  (съставители)  Дигитализация  и  социални

трансформации (сб.). Благоевград: ЮЗУ „Неофит Рилски“, 2017, ISBN 978-954-00-01 13-5,

с.158-166.

В  доклада  са  представени  част  от  резултати  от  проведено  социологическо

изследване. Застъпена е хипотезата, че участието на студенти в социалните мрежи не е

обвързано  със  стремеж  към  интеракция  с  интелигентно  персонално  устройство,  а  с

необходимост  от  осъществяване  на  бърза  и  високоефективна  свързаност.  Целта  е

постигане на частично научно обосноваване на експресията от възможности за формиране

и  за  промяна  на  активността  и  приоритетите  при  изграждане  на  социална  перцепция.

Приложените  методи  за  изследване  са:  контент-анализ  на  съдържанието  в  популярен

онлайн форум, непредставително, проведено чрез пряко допитване (не онлайн) анкетно

проучване  в  пет  наши  университета  и  сравнение  на  данните  с  отговорите  на  група

френски студенти. Контент-анализът показва, че 54,2% от коментарите утвърждават, че

зависимостта  от  интернет  е  постоянна.  Според данните  от  анкетата  повече от  50% от

участниците  притежават  повече  от  един  профил  в  социалните  мрежи,  но  в  80%  от

случаите  образованите  млади  хора  предпочитат  прекия  контакт  (лице  в  лице)  за

информиране относно личност.  В същото време, когато се отнася за индустриална или

търговска компания, 49,2% от анкетираните у нас и 79,4% от анкетираните във Франция

избират  корпоративния  сайт.  Това  различие  подсказва  наличие  на  проблеми  при

създаването  и  използването  на  корпоративен  сайт  от  компаниите  у  нас.  Достигнато  е

заключението,  че  относно  информационните  канали  трансформационните  процеси  са

динамични и незавършени. 

4.  Атанасов, Пламен.  Прогресиращото онлайн натрупване на големи масиви с

информация като заплаха за сигурността на европейското общество.  В: Сборник с

доклади  от  международна  научна  конференция,  6-7  април  2017.  София:  ВА  „Г.  С.

Раковски“, 2018, ISBN 978-619-7478-00-06, с. 86-90.

Изследвани са проблеми от генерирането на големи масиви от взаимосвързани данни

в  процеса  на  онлайн  комуникация. Достъпът  до  тези  масиви  позволява  своеобразно

прилагане на „мека“ сила за предизвикване на желана грешка в масовото поведение и за

прокарване  на  психологическо  влияние,  насочено  към  унищожаване  или  негативно

моделиране  на  моралния  компонент  в  сигурността.  Използвани  са  съществуващи

8



теоретични и практически разработки  (НАСА (NASA), Г. Прес (G. Press), Р. Маринов, Ч.

Христов,  Н. Огнянова),   логически подход и диалектически преход от абстрактно към

конкретно.  Анализирани  са  случаи  като  Правото  да  бъдеш  забравен  и  дейността  на

„Кеймбридж Аналитика“.  Научно са обследвани преходите във веригата: незабравяне –

усилване  на  съществуващи различия  –  конфликт.  Постигнатите  резултати  показват,  че

Големите данни все по-отчетливо придобиват характера на кризисна заплаха от нов вид и

рефлектират в полето на сигурността като актуална научна проблематика.

5. Атанасов, Пламен. Слуховете в Интернет като част от днешните пропагандни

техники. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, 1-2 юни

2017 година, НВУ „В. Левски“. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил

Левски”, 2017, ISSN 1314-1937, стр. 86-92.

Докладът изследва слуховете в качеството им на едно от най-древните средства за

осведомяване. Целта е да се разкрие еволюирането им в посока на  в комуникационната

реалност на днешното уеб пространство, както и да се провери действието на концепцията

на  Р.  Нап  (R.  Knapp),  че  слухът  не  е  обвързан  със  съдържанието  или  отсъствието  на

истина  в  съобщението.  Представени  са  резултати  от  проведено  емпирично

социологическо  изследване  за  отношението  на  образованите  млади  хора  в  България,

Румъния и Франция към слуховете в интернет и са показани някои примери за онлайн

механизми на  действие.  Използван е методът на пряко,  непредставително  допитване  в

хомогенна  извадка.  Резултатите  показват,  че  младите  образовани  хора  напълно  са

убедени, че по каналите на интернет се разпространяват слухове. В същото време около

50% от тях смятат, че в слуховите се съдържа истина. Доказано е, че концепцията на Нап е

валидна и в уеб  контекста  на комуникирането и че в киберпространството не само се

интензифицира разпространението на слухове, но и нараства пропагандният им потенциал

за управляване на публичните нагласи. 

6. Атанасов, Пламен. Фалшивите новини – хибридна техника срещу сигурността

на човека, обществото и организациите. В: Сборник доклади от научна конференция

„Актуални  проблеми  на  сигурността“,  26-27  октомври  2017  година.  Велико  Търново:

Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2017, ISSN 2367 -7465, стр. 92-98.

Изследвани са фалшивите новини в ограничението на хипотезата, че те се вписват в

рамката на пропагандния инструментариум, като стават все по-желани при управлението

на  масовото  възприятие.  Целта  е  поне  частично  да  се  разкрие,  че  новите  медии  и

9



интензивният информационен обмен в уеб пространството обособяват фалшивите новини

като  хибридна  техника  срещу  сигурността  на  човека,  обществото  и  организациите.

Показани  са  трудностите,  които  произтичат  от  сравнително  малкото  теоретични

разработки  по  проблема.  Използвани  са  методически  подходи  в  полето  на  науката  за

комуникацията и на управлението на масовите възприятия.  С помощта на достъпни  в

медиите  примери  е  доказано,  че  фалшивите  новини  се  разграничават  от  слуха  по

значително по-високата си режисируемост и управляемост и това ги превръща както в

особен вид дезинформация, така и в нетипично средство за постигане на превъзходство.

7. Нинов, Мариан,  Пламен Атанасов. Практико-приложни подходи за използване

на  Големи  данни  (big  data)  за  разузнавателни  цели. В:  Годишник  на  Факултет

„Национална сигурност и отбрана“ на ВА „Г. С. Раковски“. София, 2017,  ISBN 978-954

-9348-92-7, с. 124-129.

Докладът е  в  съавторство.  Той изследва  общата  проблематика  на  обработката  на

Големите данни с цел извличане на полезна информация. Използвани са съществуващи

теоретически  разработки  (А.  Лазаревич,   Христов,  Р.  Маринов,  Организацията  за

икономическо сътрудничество и развитие  (ОИСР)  и др.),  вторичен анализ на случаи  и

логически  подход.  Изложени  се  принципните  особености  при  извличането  на  полезна

информация от Големите данни, като са посочени някои характеристики на ползвани за

целта  софтуерни  продукти.  На  основата  на  постигнатите  резултати  са  предложени

възможни практико-приложни подходи за информационната дейност на разузнавателните

организации. 

8.  Atanasov, Plamen.  Online vs. Traditional Media in the Communication of Young

Educated  People.  In:   Social  change  in  the  global  world,  Proceedings  4  th  international

scientific conference, Shtip, Goce Delcev University. Stip: Goce Delcev University, ISBN 978-

608-244-423-9, 2017.  pp 1267-1280. 

В доклада е направен вторичен преглед на резултати от статистическо изследване.

Акцентът е върху причините, поради които младите образовани хора използват новите и

традиционните  медии.  Използван  е  методът  на  непредставителна  пряка  анкета  в

хомогенна извадка. Целта е да се покаже, че сайтове, социални онлайн мрежи, вестници,

радио  и  телевизия  се  ползват  едновременно  като  източник  на  съобщения,  както  и  че

новите медии не доминират по отношение на въздействието на масовата комуникация, а

заедно  с  традиционните  издания  задоволяват  конкретни  страни  (навременност  и
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достоверност)  на  потребността  от  осведомяване. Статистическите  данни  показват,  че

анкетираните  прибягват  към  онлайн  или  към  традиционните  форми,  водени  от

потребността  за  навременно  осведомяване  (30,82%  избират  онлайн  източници)  и  за

достоверност  на  информацията  (47,15%  избират  традиционни  медии).  Достигнато  е

заключението, че двата вида медии (традиционни и нови) паралелно участват в днешните

социални взаимоотношения.

9.  Атанасов, Пламен.  За някои етични проблеми и истината в Големите данни.

Кеймбридж  аналитика  и  фалшивите  новини.  В:  Сборник  от  доклади  на  Научна

конференция  19  –  20  април  2018  г.  Факултет”Авиационен”  НВУ „В.  Левски”-  Долна

Митрополия, 2018, ISBN 978-954-713-114-9, с. 380-386. 

Докладът цели очертаването на етични проблеми, предизвикани от измененията в

ежедневието.  Застъпена  е  хипотезата,  че  дигитализацията,  Голямата  мрежа  и

напредването на глобализацията предизвикват критични промени в мисленето и изискват

актуализиране  на  философското  разбиране  за  етика  и  истина,  което  се  прилага  по

отношение на новостите. Предметът на анализа е ограничен в полето на Големите данни,

фалшивите новини и логиката в случаи като този с дейността на „Кеймбридж аналитика“.

Актуалността на темата е продиктувана от обстоятелството, че макар и в условия на почти

глобализиран свят,  хората все по-трудно уеднаквяват позициите си от гледна точка на

разбирането,  което  влагат  в  категории  като  „добро“  и  „зло“.  Променят  се  социални

ценности,  които  доскоро  са  приемани  за  устойчиви  в  културната,  етническата  и

географската си обособеност, сменят се социални роли и др. Методологическият подход е

основан на философски концепции от античността до тези на М. Хайдегер (M. Heidegger)

и Ю. Хабермас (J.  Habermas), както и  на използването на съществуващи разработки от

полето на комуникацията  и кризите.  Използвани са и публично достъпни материали в

медиите.  Представен  е  алгоритъм  за  генериране  на  фалшиви  новини  и  е  обоснована

ролята на Големите данни в този процес. Макар и частично е обоснована необходимостта

от нов поглед върху познатите вече философски концепции за свързването на етиката с

добродетели, дълг и ценности. 

10.  Атанасов,  Пламен.  Някои  въпроси  за  тероризма  онлайн,  интренет  и

микротаргетирането. В: Сборник доклади от годишна научна конференция 14-15 юни,

2018, НВУ „В. Левски“. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”,

2018, ISSN 1314-1937,  с. 66-76. 
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В доклада е изследван синергичният комплекс между реално и виртуално, който се

утвърждава  в  онлайн  пространството  и  превръща  това  комуникационно  измерение   в

притегателен  център  за  стройно  организирани  мероприятия  за  уязвявяне  на  моралния

компонент в сигурността.   Проблематиката е ориентирана към  днешния тероризъм. Там

уеб  пространството  се  използва  не  само  за  подкопаване  на  доверие  и  за  политическо

дестабилизиране, а и за пряко вербуване на съмишленици.  Предмет на доклада е опасната

връзка между управлението на масовите възприятия и микротаргетирането. Използвани са

достъпни  в  медиите  съобщения,  както  и  логическо  обобщаване  и  групиране  на

резултатите. Целта е чрез примери   да се разкрие мястото на интернет в някои постоянно

присъстващи компоненти от терористичната дейност,  като набиране на съмишленици и

всяване  на  страх,  както  и  да  се  докаже  присъствието  на  социално  психологически

елементи в киберсигурността. Представена е  алгоритмична последователност за намиране

на съмишленици, прилагана от ИДИЛ. Постигнатите резултати разкриват систематичност,

която предполага прецизно микротаргетиране от страна на трерористични организации и

последващо, все по-прецизно прилагане на техники за промяна и управление на масови

нагласи. 

 11.  Атанасов,  Пламен.  „Тихата  война“  за  доверие  и  компютърните  вируси

напоследък.  В:  Сборник  доклади  от  научна  конференция  „Актуални  проблеми  на

сигурността“  25-26  октомври  2018.  НВУ  „В.  Левски“.  Велико  Търново:  Издателски

комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, ISSN 2367-7465, с. 56-67.

В  доклада  е  направена  ретроспекция  на  появата  и  предназначението  на  по-

известните  в  света  компютърни  вируси.  Последните  са  представени  в  светлината  на

инструмент за упражняване на преднамерено влияние и отчасти е защитена хипотезата, че

предназначението  им  се  променя   от  традиционните  цели  на  кибершпионажа  към

овладяване на публичното доверие. Очертан е векторът на развитие: шеги – саботаж –

шпионаж и намеси в публичната сфера. Използван е метод на хронологична ретроспекция.

Данните са събрани от медийни публикации и от сайтовете на антивирусни компании.

Целта е да се осветли логиката на създаване и разпространение на компютърните вируси в

днешните  условия.  Получените  резултати  показват,  че:  Вече  е  публично  достъпно

множество от съобщения, които позволяват компаративно представяне на по-известните

вирусни атаки и свързването им с предизвиканите последици;  Расте  интензивността,  с

която  се  появяват и  детектират  нови вируси;  Кражбата  на  информация  постепенно  се

преориентира  към  скрито  прочитане  на  документа  (без  неговата  подмяна  или
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унищожаване)  и  към  последващо  прецизиране  на  масовото  влияние,  чрез  внасяне  на

колизии  в  комуникацията  на  публични  организации  и  политически  партии;  От

хронограмата проличават индикации за стремеж към блокиране на глобалните канали на

комуникация  и  към овладяване  на  пътищата  за  масово  комуникиране  при  евентуално

противопоставяне. Обосновано е заключението, че в киберпространството тече истинска

„тиха война“ за масово доверие.

12.  Атанасов,  Пламен.  Фалшивите  новини,  медиите  и  хибридната  война.  В:

Сборник  научни  трудове  от  международна  научна  конференция  в  НБУ „Асиметрични

заплахи,  хибридни войни и влиянието им върху националната сигурност“,  София, Изд.

НТС по машиностроене – индустрия 4.0,  2018, ISBN 978-6 l 9-7383-09-6, стр. 18-24. 

Докладът изследва фалшивите новини като инструмент на хибридните войни. Целта

е  да  се  покаже,  че  уеднаквяването  на  фалшивите  новини с  дезинформация  не  решава

проблемите на ежедневието. Защитена е хипотезата, че този тип новинарски съобщения

блокират доверието в медиите и така застрашават баланса държава/гражданско общество.

Активност,  която  подсказва  и  наличие  на  опити  за  овладяването  на  публичността.  В

днешното  ежедневие  актуалността  на  темата  е  повишена.  Причина е  честата  поява  на

неверни  или  на  обявени  за  неверни  съобщения.  Те  причиняват   специфично

депублицизиране  и  накърняване  на  обществото  като  феномен.  Използван  е

феноменологичен подход към описанието на случаи, както и логическо обосноваване на

умозаключения.  Терминологията  е  основана  на  съществуващи  теоретични  разработки

относно журналистиката и гражданското общество (Б. Ковач, Т. Роузънстийл (B. Kovach,

T. Rosenstiel), К. Джеймисън и К. Кемпбъл (K. H. Jamieson,  K. K. Campbell), както  и за

хибридните  войни  (А.  Тварковская,  Ф.  Хофман  (Hoffman  F.  G.),  М.  Тайс  (M.  Theis).

Разкрито е, че фалшифицирането на новини не е просто изкривяване на факти. Щетите са

далече по-мащабни, тъй като се изопачава социалното интерпретиране, което е основна

функция  за  журналистическия  труд  и  негова  обществена  роля.  Според  получените

резултати  е  конструиран  и  представен  модел  за  действието  на  фалшивите  новини.  В

изводите  е  уточнено,  че  противодействието  се  състои  най-вече  в  недопускането  на

колизии в отношението на властта към медиите, както и в предпазването на медиите от

умишлено  или неволно накърняване  на  правото и  задължението  им за  осигуряване  на

публична трибуна на обществена критика и конструктивизъм.
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13.  Атанасов,  Пламен.  Хакерите  между  сигурността  в  и  извън

киберпространството. В: МВР 2030. Предизвикателства пред политиките за сигурност.

Научни доклади, София, 2018, ISBN 978-619-91032-0-3, с. 101-113. 

Предмет  на  изследването  са  хакерите.  В  обектната  рамка  на  сигурността  те  са

представени не са само конвенционални крадци на информация, но и като специфичен

разрушител  на  взаимодействията  в  уеб  пространството,  който  блокира  кръстовище  в

комуникационната  мрежа  и  предизвиква  комуникационен  вакуум. Такава  хипотеза

частично е  потвърдена с  конкретни примери от  медиите.  При описанието на  случаите

акцентът е поставен върху причините, довели до хакерското действие. Целта на доклада е

да изобличи хакерите като извършители на интервенции, планирани извън интернет и да

докаже, че елиминирането на социалната неприемливост е предпоставка и за избягване на

хакерски сривове. Показано е, че значителна част от хакерските атаки срещу организации

се случват след конкретна проява, засегнала чувствителни за обществото теми. Изведено е

заключението, че на този фон заплахата от хакване на сайтове е особено сериозна за някои

институции, социални фигури и големи организации. Освен това, хаковете ще намаляват

броя си, но за сметка на това ще развиват своята технологичност и ще изискват все по-

висококомпетентно противодействие. 

14.  Нинов,  Мариан,   Пламен  Атанасов.  Място  и  роля  на  комуникацията  в

хибридните войни. В: Сборник научни трудове от международна научна конференция в

НБУ  „Асиметрични  заплахи,  хибридни  войни  и  влиянието  им  върху  националната

сигурност“. София: Изд. НТС по машиностроене – индустрия 4.0,  2018, ISBN 978-6 l 9-

7383-09-6, стр. 145-152.

Докладът  е  в  съавторство.  Той  изследва  войната  и  нейните  инструменти,  като

функция  на  общественото  и  технологичното  развитие.  Чрез  тази  функционална

зависимост  е  очертан  характерът  на  съвременните  комуникационни  механизми  при

хибридна конфронтация. Целта е да се покаже, че комуникацията се намесва в хибридните

войни като съществен инструмент за уязвяване на моралния компонент от противниковата

мощ.  Доказано  е,  че  механизмите  за  намеса  се  свеждат  до  интродуциране  на

комуникационни разминавания.  Тези разминавания се използват в хибридното „бойно“

действие и по тази причина подценяването им води до опасни последици. Използвани са

влиятелни концепции и теоретични разработки за войната, за гражданското общество и за

медиите. Достигнато е обобщението, че съществената заплаха не е толкова в допускането

на   сривове  (прекъсване)  в  комуникацията,  колкото  в  допускането  на  деформации  в
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комуникационните  взаимоотношения.  Освен  това,  превенцията  се  отличава  с

перманентност  поради обстоятелството,  че  в  хибридните  войни не  се  различават  ясно

обособени начало и край.

15. Atanasov, Plamen.  Fake News between Artificial Intelligence and Credibility. In:

Social change in the global world, Proceedings 5 th international scientific conference, Shtip,

Goce Delcev University.  Stip:  Goce Delcev University,  2018, ISBN 978-608-244-548-9,  pp

1017-1030.

Докладът изследва проблеми на медийната изява, която днес е изместена към уеб-

измерението в социалното взаимодействие. Това създава нови фактори на средата. Целта е

да се докаже необходимостта от адекватна реакция спрямо част от тези фактори, която

обхваща изкуствения  интелект,  доверието  и  така  наречените  „фалшиви новини“.  След

преглед на присъствието на темата  в  медийния дневен ред и след вторичен анализ на

някои  публично  достъпни  статистически  данни  са  очертани  проблеми.  Сред  тях  е

методическото  затруднение,  предизвикано  от  обстоятелството,  че  въпреки  опасните

последици  и  загрижеността  на  обществото,  няма  единно  определение  зад  термина

„фалшиви  новини“.  Тази  липса  значително  усложнява  статистическата  оценка  на

явлението.  Резултатите  показват,  че  в  наши  дни  софтуерните  роботи  агрегират

съобщенията и тестват тяхната надеждност, но такъв изкуствен интелект не е типичен за

журналистическата  практика  и  води  до  негативни  последици.  От  друга  страна,

създаването  на  институция  за  тестване  на  надеждността  на  публикуваните  материали

също  носи  проблеми,  тъй  като  представлява  потенциална  заплаха  от  едностранно

определяне на това какво е и какво не е вярно. Подобно действие би наложило опасна и

неадекватна  цензура.  Достигнато  е  обобщението,  че  разрешаването  на  проблема  е  в

посока  на  повишаване  на  доверието  в  медиите  и  на  убеждаване  на  обществото  във

важността на социално отговорното журналистическо представяне на случващото се. 

16. Atanasov, Plamen. Rumour, websites, the family and the media and young people’s

communication. In: Rhetoric and Communications E-journal, Issue 34, May 2018 (РЕТОРИКА

И  КОМУНИКАЦИИ  електронно  научно  списание  –  ISSN  1314-4464)

(http://rhetoric.bg/rumour-websites-the-family-and-the-media-andyoung-peoples-

communication)

Докладът е представен на 4-тата конференция на ЕСТИДИА (4th ESTIDIA (European

Society for Transcultural and Interdisciplinary Dialogue) Conference Dialogues without Borders:
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Strategies of Interpersonal and Inter-group Communication. 29-30 September 2017, Faculty of

Philosophy Sofia University “St. Kliment Ohridsky” Sofia, Bulgaria in partnership with Institute

of Rhetoric and Communications, Sofia Centre for New Media and Transdisciplinary Dialogue,

Constanţa). В него са публикувани данни от  непредставително емпирично социологическо

изследване,  което  е  проведено  в  хомогенна  извадка,  под  формата  на  анкета  сред

доброволно отзовали се студенти от България, Румъния и Франция. Целта на доклада е

частично  научно  обосноваване  на  настъпилите  глобални  и  глокални  промени  в

комуникацията, както и определянето на тяхната степен на завършеност и на опасността

от прокарване на грешки в масовото поведение. Застъпена  е хипотезата, че уеб сайтовете

и социалните онлайн мрежи разширяват пространството на общуване и навлизат в полето

на влияние, заемано преди две-три десетилетия от семейството, близкия приятелски кръг

или  печатните  и  електронни  медии  (радио  и  телевизия).  Научната  проблематика  е

актуална, тъй като определянето на тенденциите в развитието на междуличностната и на

масовата комуникация е тясно свързано с ориентировъчните усилия на хората. Обект на

изследването  са  младите  хора.  Предметът  на  разработката  обхваща  и  интензивното

разширяване  на  мястото  на  слуха.  Събраните  данни  показват,  че  са  реорганизирани

комуникационните канали. Предпочитането на един или друг източник на информация е

релативно на посоката на търсене - към личности ( 72,36% предпочитат контакт „лице в

лице“)  или  към  организации  (59,85%  избират  корпоративния  сайт).  Статистически

значими различия  са  регистрирани между отделните  държави само в  склонността  към

попълване на онлайн въпросници (23,4% за Румъния и 3,06% за Франция). Отсъствието на

статистически значими различия по останалите въпроси е отчетено като потвърждение на

напредналата  степен  на  процеса  на  глобализация.  Според  резултатите,  младите

образовани  хора  от  България,  Румъния  и  Франция  отдават  приоритет  на  социалните

онлайн  мрежи  и  уеб  сайтовете,  но  имат  най-високо  доверие  в  традиционните  медии.

Относно  хората  от  близкото  обкръжение,  предпочитанието  е  към  пряка  комуникация

(72,36%) и само малка част от запитаните, почти в равна пропорция, питат семейството,

кръга от приятели и социалните мрежи. По-малко от половината (37, 09%) анкетирани са

склонни да отговарят на онлайн проучвания. Участниците в допитването са убедени, че в

Интернет се разпространяват слухове (98,7%) и само в половината отговори (47,63%) е

посочено, че в този тип съобщения се съдържа и истина. Изведено е заключението, че

картината,  получена  от  анкетата  обосновава  като  научно  оправдано  фокусирането  на

вниманието върху заплахата от използване на нововъзникналите комуникационни канали
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за микротаргетиране и за манипулиране по оста първоосведомяване/достоверност с цел

прокарване на  действия с неясна социална отговорност.

17.  Атанасов,  Пламен.  Анализ  на  риска  –  някои  ракурси  в  зараждането  на

индустрия 4.0. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 27-

28 юни 2019 г, т.5. НВУ – В. Търново,  2019, ISSN 1314-1937, с. 131-140.

Докладът е ориентиран към актуални проблеми на сигурността, свързани с новости на

средата, характерна за индустрия 4.0 (Industry 4.0). Целта е да се покаже необходимостта

от въвеждане на нови параметри в анализа на риска. Такива са: изкуственият интелект,

свръх  доверието  в  компютърните  алгоритми  и  компютърните  тестове,  както  и

пренебрегването на етиката при прилагане на нови технологии. Използван е методически

подход,  основан  на  съществуващи  теоретични  разработки  (К.  Шваб  (K.  Schwab)и  на

примери  от  достъпна  в  средства  за  масово  комуникиране  информация.  Нарастващият

информационен  хаос  в  интернет  е  отчетен  като  допълнително  усложнение  при

идентифицирането на заплахи.  Резултатите показват,  че някои анализаторски компании

вече  се  профилират  в  относително  новата  област  на  рисковете,  произтичащи  от

обстоятелствата:  разширяване  на  алгоритмизирането;  ориентиране  на  кражбите  към

данни, а не към парични средства; налагане на изкуствения интелект като метафора и в

обществените  отношения;  персонализиране  и  глобализиране  на  каналите  за

междуличностна  и  масова  комуникация.  Като  рискови  са  отчетени  и  изчезването  на

професии, отпадането на множество трудово активни хора от пазара на труда, появата на

фалшиви  каузи,  които  все  по-лесно  отключват  социална  симптоматика  на  масово

поведение,  присъщо за  тълпите  и  др.  Достигнат  е  изводът,  че  кризисните  фактори на

днешната  среда  стават  все  по-разнообразни  и  добиват  все  по-отчетлив  колорит  в

сравнение с обичайните опасности от не толкова далечното минало. 

18.  Атанасов, Пламен.  Вариации върху организационната репутация в среда 4.0 –

борба  за  доверие  в  условия  на  комуникационен  излишък. Проблеми  на

постмодерността, 2019, 9 (2), ISSN 1314-3700, с. 248-269 (Postmodernism Problems, Vol 9.

№ 1, 2019). Available from: https://pmpjournal.org/index.php/pmp/article/view/187/171 

Статията  изследва  актуални  страни  от  социалните  изменения  след  развитието  на

технологиите  и  комуникацията  през  последните  няколко  десетилетия. Засегнати  са

проблеми  на  организационната  репутация,  публичната  комуникация  и  доверието,

изкуствения интелект и отношенията в социалните мрежи. Доказано е, че измененията
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вече  отчетливо  формират  сложна  среда  на  взаимоотношения,  в  която  организациите

представят визията и поведението си в условия на комуникационен излишък. Използвани

са   преглед  на  съществуващи  научни  разработки  (G.  Bentele,  St.  Nock,  K.  Schwab,  А.

Кутан,  St.  Howking  и  др.),  интердисциплинарен  прочит  на  достъпна  в  медиите

информация,  както  и  вторичен  статистически  поглед  върху  различни  социологически

проучвания  (Mitek  and  Zogby  Analytics,  World-statistic.org).  Целта  е  да  се  очертаят

тенденции,  които  поставят  пред  науката  и  практиката  актуални  въпроси  относно

привличането на аудиторно внимание и генерирането на доверие. Резултатите показват, че

конфликтните прояви не са последица само от формалната поява на интернет, а също и от

натиска на  културни,  технологични,  икономически,  политически,  демографски и други

фактори. В тези условия  организациите  все  по-често  се  затрудняват,  но  не  при

оцветяването на своите действия и намерения в благоприятни тонове, а при убеждаването

на  аудиторията,  че  получената  картина  заслужава  внимание  и  изисква  отношение.

Регистрирано  е  и  осъзнаване,  че  започват  радикални  изменения.  Достигнато  е

заключението, че във възникващата среда 4.0 се очертават насоки към преосмисляне на

елементи от социално отговорното поведение, към засилена креативност и прагматичност

в комуникацията на организациите, както и към усилия за завоюване на доверие във все

по-малки субформирования от социалните групи.

19.  Атанасов,  Пламен.  Изкуственият  интелект  в  контекста  на  онлайн

комуникацията:  Предизвикателство  към  “Принципа за  безопасност”.  Медии  и

обществени комуникации . София: Изд. УНСС; Алма комуникация [online]. 2019, №42 .

ISSN 1313-9908. Available from: http://www.media-journal.info/?p=item&aid=393

Статията изследва актуално съдържание в днешните отношения, които са разширени

в киберпространството.  Целта е да се насочи отношението към промените в посока на

конструктивизъм, така че изкуственият интелект да не прераства в заплаха, а да се развива

в посока на градивност и конструктивизъм. Хипотезата е, че измененията, предизвикани

от  проникването  на  изчислителната  метафора  в  когнитивната  сфера,  както  и

разширяването  на  комуникацията  във  виртуалното  пространство,  рефлектират  по

специфичен начин и върху начините на комуникиране, и върху очакваната поведенческа

активност  на  хората.  Използван  е  интердисциплинарен  подход,  основан  на  влиятелни

концепции относно компютърната метафора в мисленето, комуникацията и психологията.

Заключенията частично са потвърдени с примери от заобикалящата действителност, взети

от достъпна в медиите информация. Резултатите показват , че съвместното действие на
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виртуално  общуване  и  на  изкуствен  интелект  е  фактор,  който  придава  на  онлайн

базираното  комуникиране  мощен  импулс  за  социално  конструиране.  Регистрирани  са

примери на приучаване към безпомощност, на стрес и на комуникационно претоварване.

Изследвани са въпроси за бъдещето на журналистиката и ролята на роботите, генератори

на съобщения. Достигнат е изводът, че новостите не отговарят на известния „Принцип за

безопасност“ и това несъответствие поставя все по-неотложни въпроси.

20.  Атанасов,  Пламен.  Корпоративният сайт в комуникацията на българските

предприятия в  условията  на  масово  достъпен интернет.  В:  Сборник:  ЮБИЛЕЙНА

МЕЖДУНАРОДНА  КОНФЕРЕНЦИЯ.  СЪВРЕМЕННИ  УПРАВЛЕНСКИ  ПРАКТИКИ

X.СВЪРЗАНОСТ И РЕГИОНАЛНО ПАРТНЬОРСТВО. Бургас:  БСУ,  2019,  ISSN 1313-

8758, с. 268, 275. 

В доклада са изследвани проблеми, свързани с изоставането от средното за Европа, в

употребата  на  корпоративен  сайт  от  предприятията  у  нас.  Целта  е  да  се  докаже,  че

корпоративният сайт е функционален елемент от обвързаността  между поведението на

организацията и колективното очакване на заобикалящите публики. Използвани са методи

на  сравнение  по  достъпни  статистически  данни  (НСИ  и  Евростат)  и  са  изследвани

примери.  Достигнатите  резултати  показват,  че  у  нас  малките  и  средните  предприятия

значително  изостават  от  възможностите  за  придаване  на  медийни  функции  на

организационната уеб страница  и от използването ѝ за активен диалог с аудиторията.

Очертано  е  съществено  противоречие:  От  една  страна,  почти  цялото  население  на

страната  ползва  интернет,  от  друга  –  само  големите  организации  използват  този

комуникационен  канал  за  репутационното  си  утвърждаване.  Причините  за  това

противоречие са обобщени в заключението, че фактори като БВП и медийната свобода

също  влияят  върху  отлива  на  малките  и  средните  предприятия  от  употребата  на

корпоративен сайт.

21. Атанасов, Пламен. Локусите на публично внимание – хаос или стохастика в

индустриална революция 4.0: Лидерство и комуникация. В: Сборник научни трудове:

Международна научна конференция “Модерна сигурност и съвременни технологии”, т. 1

“Технологии в сигурността”, София: НТСМ „Индустрия 4.0“, 2019,  ISBN 97 8-619-7383-

13-3, с. 47-54.

В ракурса на промените на постмодерното време е изследвана сигурността, с цел да

се докаже функционалната ѝ зависимост от публичното внимание и от разпространението
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на информация. Целта включва и очертаването на проблемни фокуси, които привличат

обществената активност и така се намесват в лидерските подходи. Застъпена е хипотезата,

че измененията не са хаотични, а реакциите са в съответствие с високата стохастичност на

средата. За доказването са използвани съществуващи теоретични разработки в областта на

индустрия  4.0,  лидерството  и  сигурността,  както  и  анализ  на  примери  по  достъпни  в

медиите  съобщения.  Изведено  е,  че  мащабното  навлизане  на  интернет  повишава

значението на потребността от интензивно комуникиране, а в същото време потребността

от достоверност не намалява. Като съществена последица от това изменение е отчетено

повишаването  на  стохастичността  в  сложните  механизми  на  социалните  отношения.

Причината  е  в  нарастването  на  множеството  равновероятни  и  зависими  от  масовите

нагласи  и  настроения  избори.  Разкрита  е  рефлексия  върху  лидерството.  Относно

вниманието,  в публичността  са очертани специфични проблемни локуси.  Достигнато е

заключението, че с напредъка на технологичното развитие нараства информативността в

социалните отношения и борбата за спечелване на публичното внимание се очертава като

един  от  водещите  фактори  за  упражняване  на  влияние.  Тези  обстоятелства  пренасят

проблемите в полето на сигурността като наука и практика за осигуряване на относително

стабилна предсказуемост в социалните отношения.

22.  Атанасов,  Пламен.  Сравнение  на  три  случая  на  мащабно  изтичане  на
дигитализирани  данни.  В:  Сборник  доклади  от  научна  конференция  “Актуални
проблеми на сигурността” 17-18 окт. 2019 г, т.4. НВУ – В. Търново, 2019, ISSN 2367-7465,
с. 110-120.

Докладът изследва  актуални  страни  на  проблеми,  свързани  с  дигитализацията  и

кражбите  на  данни.  Насочен  е  към физическата  сигурност  на  дигитална  информация.

Застъпена  е  хипотезата,  че  дигитализирането  на  информацията,  редом  с  предимствата

създава предпоставки за окрупняване на кражбите на архиви и това поражда качествено

нови рискове.  Използван е качествен  подход към сравнителен  анализ на три мащабни

кражби на цифровизирани данни: от швейцарски банки в периода 2008-2011 г.; в аферата

„Панама файлс“; и от Българската национална агенция за приходи. Целта на изследването

е  да  постави  акцент  върху  последиците  от  повишеното  информационализиране  на

отношенията,  което  увеличава  възможностите  за  проследяване  на  съобщения  и  от

дигитализирането, което многократно намалява обема на носителите и с една интервенция

се  добива  много  повече  информация.  Резултатите  показват  наличие  на  общи  черти  в

сравняваните кражби: 1) трите случая са възможни благодарение на дигитализирането; 2)

не се публикува пълна картина на загубите; 3) причинителите остават малко известни; 4)
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няма точна дата на акта. В повечето случаи остават нерешени етични и правни въпроси.

Достигнатите изводи оформят изисквания към: основателност на причината за създаване

на база с данни; спазване за недублиране; организиране на физическата защита за достъп;

организиране,  защита  и  контрол  върху  виртуалния  достъп;  подготовка  на  кадрите  и

обезпечаването на тяхното развитие в организацията.

23.  Атанасов,  Пламен.  Новите  и  традиционните  медии  в  конфликта  между

достоверност и навременност на съобщенията.  В:  Медийна сигурност 1.  Медиите –

между  пазара  и  контрола.  София:  Балкански  институт  за  стратегически  прогнози  и

управление на риска, 2019, ISBN 9 7 8-619 -90757-4-6,  с. 211-220.

Изследването  е  върху  актуални  проблеми,  свързани  със  симбиозата  между

традиционни и нови медии.  Целта  на  изследването  е  да  докаже,  че  в обхвата  на  тази

симбиоза, по оста достоверност/навременност се развиват синергични възможности: 1) за

задействане  на  специфични  ориентационни  масови  рефлекси  и  2)  за  разработване  и

поддържане  на  доминиращо  информационно  поле  от  предварително  определени  теми,

привлекателни  за  обществените  нагласи. Новите  медии  осигуряват  бързина  и  висока

интензивност  на  отразяването,  докато  традиционните  форми  гарантират  сравнително

висока достоверност на съобщенията.  Така разминаването навременност/достоверност в

социалните  взаимодействия  придобива  смисъла на  защитен  механизъм със съществена

роля  за  опазване  на  демократичните  ценности  и  принципи.  Приложените  методи  са

интердисциплинарни.  Те  обхващат  полето  на  социалната  психология,  медиите  и

киберпространството.  Използвани  са  съществуващи  теоретични  разработки,  вторичен

преглед на статистически данни и случаи, оповестени в медиите. Резултатите показват, че

нововъзникващите механизми за оформяне на публичността обхващат: разпределението

на  съобщения  между  нови  и  традиционни  медии,  дизайна  на  мейнстрийма  в

телевизионните програми, времето, което европейците отделят за игри и развлечения в

интернет и др. Достигнато е заключението, че конфликтът навременност/достоверност е в

основата на  мощен инструмент за повлияване на масовото възприемане. Този инструмент

действа в триадата: медии - организации и публични личности - общество. Симетричните

отношения  между  показаните  страни  са  съществени  за  присъщото  поведение  на

въпросните комуникатори и са определящи за днешната публичност.

дата:                                                                             подпис: 
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