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УВОД
Имам една любима фраза, която илюстрира отношението ми
към опазването на околната среда и тя е: „Ние не сме наследили природата от предците си, а сме я взели назаем от децата си”.
Затова мисля, че опазването на разнообразието на живота на
Земята - продукт на еволюцията на живия свят е морална отговорност на всеки един от нас – на цялото човечество.
С начина си на живот и отношението си към околната среда
съвременното общество застрашава собственото си съществуване биологичното си оцеляване. За съжаление без да осъзнава това. През
последните години сме свидетели на глобални промени в околната
среда – ако на единия край на света страни биват заливани от поройни дъждове, отнемащи човешки живот, на другия има хора, страдащи
от липса на питейна вода и настъпване на пустините. Бушуват урагани и тайфуни, нанасящи огромни щети на държавите, през които
преминават и още по-страшно вземат човешки жертви. Топят се
ледниците, има страни, които години наред не са виждали сняг (през
миналата зима, същото се случи и у нас). Свидетели сме на драстични
промени в климата, придобили застрашителни размери. Все по-често
започна да се говори за изчезващи от природата видове. Причина за
всичко това е антропогенният фактор или казано по-просто самите
ние. Грубата намеса на човека върху заобикалящия го свят има не само отрицателни последствия за икономиката, но е пагубна и за самия
него.
Човекът е част от природата и се нуждае от нея. Необходимо е,
като единствено разумно същество на Земята да използва разума си в
правилната посока, не за самоунищожаване, а за оцеляването му на
тази планета в хармония с това, което е съществувало преди той да се
появи на нея.
Днес усилията на всички са насочени към търсене на такива
форми на опазване на биологичното разнообразие на Земята, които
да гарантират икономическото развитие на човечеството. Пример за
това е европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Изграждането
й е отговора на Европейската общност към заплахата от изчезване на
много видове и необходимостта за тяхното опазване, но без това да
спъва развитието на съвременното общество. НАТУРА 2000 гарантира функционално единно опазване на видовете и техните местообитания в хармония с културното и икономическо развитие на общностите. С една дума това е подходяща форма за оцеляване и спасяване
на човечеството, както и възможност за неговото развитие.
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Защо избрах темата на настоящата дипломна работа?
Винаги съм се вълнувала от проблемите за състоянието и опазването на околната среда. От няколко години работя по проекти, целящи опазването на конкретни видове птици, срещащи се на територията на Източни Родопи и Сакар планина. Работила съм и с подрастващи в рамките на образователни проекти за популяризиране биологичното разнообразие и необходимостта от неговото опазване в региона, в който живея. И днес работата ми в тази област продължава,
но преди всичко в изготвянето и разпространението на различни информационни материали, предназначени за различни целеви групи.
Избрах да пиша за старта на процеса по изграждане на националната екологична мрежа НАТУРА 2000 като човек, който от дълго
време се интересува и работи в областта на опазване на околната среда и сега бях силно впечатлена от небивалия интерес в българското
общество към проблеми, по които ние природозащитниците работим
и говорим от години. Не останах изненадана от начина, по които тази
добра инициатива бе посрещната от обществеността в страната. Напротив това беше една очаквана реакция, защото населението не бе
подготвено за събитията, които предстоеше да се случват. Приятно ме
изненада фактът, че българските природозащитни неправителствени
организации се обединиха и застанаха рамо до рамо в борбата за защита на българската природа. Интересът ми бе провокиран и от работата ми като експерт по връзки с обществеността към Регионална
инспекция по околната среда и водите – Хасково и познанията, които
имам в областта на публичната комуникация. Длъжността, която заемам ми даде възможност отблизо да следя подхода и действията на
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в неговата т.нар.
информационна кампания за популяризиране екологичната мрежа
НАТУРА 2000 у нас. От тази ми позиция многократно съм задавала
въпроса, кога и как ще започнем да информираме обществеността за
програмата НАТУРА 2000? Отговор нямаше или ако някой се осмеляваше да даде такъв, то той е бил, че „има време”. И ето, че времето
дойде. По-важното е обаче, какво се случи и защо бе допуснато това
да се случи.
В процеса на работата си се убедих, че при възникване, развитие и разрешаване на даден екологичен проблем като изграждането и
обявяването на мрежата НАТУРА 2000 например, е необходимо на
първо място насищане на публичното пространство с информация по
проблема. Ясна, точна, своевременна, достоверна, разбираема, достъпна за всички заинтересувани информация. И колкото по-рано се
появи тя в публичното пространство, толкова по-добре. Ако преди го6

дини ековедомството като отговорна институция беше започнало работа в посока популяризиране на екологичната мрежа у нас, сега нямаше да е изненадано от това, че няма „чуваемост” сред обществеността по въпроса. Вместо това, то мълча и мълча много време – години. Резултатът – раждането на конфликта „За и против НАТУРА
2000”. Блокирани пътища, скандиращи граждани по улиците и
площадите в страната, обсади на президентството, парламента, министерски съвет и т.н. Всички ние станахме очевидци на всичко това
в края на 2006 г., началото на 2007 година. Всеки подобен конфликт
или криза изисква интензивна комуникация между институциите и
обществеността, посредникът, на които са медиите. Тази комуникация дойде много късно. Една от основните дейности на ПР специалистите е прогнозиране на общественото мнение и неговото добро
познаване. Ако специалистите по ПР към МОСВ си вършеха работата,
както трябва те трябваше да очакват подобна реакция от страна на
обществеността и да са подготвени предварително за нея. Трябваше
да имат изготвена комуникационна стратегия и да я приложат навреме. Ако е имало такава стратегия, тя със сигурност не бе реализирана така както трябва и има половинчат успех. Една от причините за
това е огромното закъснение, с което започна информирането на
гражданите у нас по темата.
Целта на дипломната работа е да анализира ПР в конфликтна
ситуация, в случая с програмата НАТУРА 2000, при която за пореден
път се доказа, че държавните институции все още нямат ясна комуникационна стратегия при възникването на подобни ситуации или
въобще при работа с обществеността. Истина е обаче, че през последните години има напредък в тази посока и се правят опити комуникациите с гражданите да бъдат развити. Конфликтът „За и против НАТУРА 2000” потвърди липсата на доверие у обществеността
към държавните институции, в частност към МОСВ, именно поради
неправилната комуникация и неприлагането на принципите на ПР в
ситуация на конфликт. В този случай се потвърди и недоверието на
гражданското общество у нас и към работата на организациите с идеална цел.
Резултатите от липсата на комуникационна стратегия (или
неправилното й прилагане, ако е имало такава) са повече от очевидни: голям медиен интерес към темата НАТУРА 2000, протестиращи граждани в различни части на страната ни срещу екомрежата
(основно по Черноморието, Рила и Пирин), демонстрации, но с мирни средства на защитниците на природата. Едно малцинство, събуди
заспалото мнозинство у нас. Бързите и недостатъчно добре обмисле7

ни действия от страна на ековедомството са също част от тези резултати.
Пиянството на един народ - за и против опазването на българската природа продължава, но за разлика от Дядо Вазовите герои, тук
персонажите са други, каузата е различна, а средствата са общоприетите и достойните за 21 век – шествия, хепънинги, интернет подписки
и други.
Основни задачи на дипломната работа:
•

Анализ на ПР на Министерството на околната среда и
водите по време на националната информационна кампания за популяризиране на програмата НАТУРА 2000;

•

Анализ на ПР на двете природозащитни неправителствени организации – Българско дружество за защита на
птиците (БДЗП) и ФПС „Зелени Балкани” в рамките на
проекти за определяне на защитените зони от мрежата
НАТУРА 2000 у нас по Директивата за птиците и Директивата за местообитанията;

•

Анализ на медийното отразяване на темата;

•

Изследване реакциите на обществеността и на природозащитните неправителствени организации;

•

Използване на възможностите на ПР за разрешаване на
конфликтни ситуации и използване на технологията като средство за постигане на осведомено обществено разбиране по проблема;

Обхватът на настоящето изследване е в рамките на шест месеца – от средата на ноември 2006 година до средата на април 2007
година. Началото на периода съвпада със старта на разяснителната
кампанията на МОСВ за изграждане на националната екологична
мрежа НАТУРА 2000, а края с внасянето на списъка със защитени зони в Европейската комисия след неговото одобрение от Министерски
съвет. Това обаче, не слага край на конфликта „За и против НАТУРА 2000”, защото той не бе разрешен напълно. Останалото предстои
да се случва.
За целта на контент анализа избрах осем централни български ежедневника: „Дневен Труд”, „24 часа”, „Дневник”,
„Новинар”, „Монитор”, „Сега”, „Стандарт” и „Дума” за периода ноември 2006 – април 2007 година.
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Използваните методи са:
•

Анализ на специализирана литература;

•

Анализ на конфликта „За и против НАТУРА 2000”;

•

Анализ на ПР на МОСВ, ФПС „Зелени Балкани” и БДЗП;

•

Комперативен анализ на публикациите във вестниците
„Дневен Труд”, „24 часа”, „Дневник”, „Новинар”,
„Монитор”, „Сега”, „Стандарт” и „Дума”;

•

Контент анализ на медийните публикации в осемте всекидневника;

При разработването на дипломната работа използвах:
1. Специализирана литература за състоянието и опазването
на околната среда;
2. Специализирана литература за НАТУРА 2000;
3. Специализирана литература по ПР и комуникации;
4. Публикации в печата – вестниците „Дневен Труд”, „24
часа”, „Дневник”, „Новинар”, „Монитор”, „Сега”,
„Стандарт” и „Дума”;
5. Интернет източници – електронни сайтове на МОСВ,
неправителствените организации БДЗП и „Зелени Балкани”, както и тези на изследваните печатни издания;
Искам да изкажа благодарност на Българска фондация „Биоразнообразие” (БФБ) за доверието, което ми гласува при избора на
тема за дипломната работа и огромната помощ, която ми оказа при
нейната подготовка. Тази дипломна работа е разработена с финансовата подкрепа на БФБ в рамките на конкурс за финансиране на студентски дипломни работи в областта на опазване на биоразнообразието и управление на защитените територии провел се през декември
2006 година.
Благодаря за отзивчивостта и помощта, която получих от Българско дружество за защита на птиците и на ФПС „Зелени Балкани”
при събирането на материалите необходими за работата ми.
Благодаря и на проф. Здравко Райков за насоките, които ми
даде при разработване на настоящата дипломна работа. За ценните
съвети и за честта, която ми оказа да бъде мой научен ръководител.
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ГЛАВА I Природа и комуникации
1.1. Свръхпотреблението и неговото влияние върху природата
“Ние променяме света по начини, непознати преди, с по-бързи
темпове и в по-големи мащаби и без да знаем последиците. Това е огромен експеримент и резултатът от него е неизвестен”. [Любченко,
1998:38]
Природа в най-широк смисъл на думата означава естествена
среда. Произлиза от латинската дума „natura”, която от своя страна е
превод от гръцки и означава естествен ход на нещата от естествен характер. Природата се дели на жива и нежива. Човекът, както и всички останали живи същества на Земята е част от живата природа. В
процеса на развитие той, като че ли забравя това. Днес се наблюдава
тенденция на загуба на връзката между човек и природа. Околната
среда се е превърнала за хората в източник на необходимите ресурси
за оцеляване и нищо повече. Има обаче и друг тип хора, за които
грижата за природата е фетиш, основен принцип в живота и техните
принципи и морал се явяват като „обратната страна на медала”.
Съвременното общество става свидетел на процес, при който
икономиката, изпреварва екосистемите. Докато на един икономист
може да му се случи да забрави за връзката между световната икономика и екосистемите на Земята, ученият, изучаващ околната среда,
не я забравя. Тази връзка е много тясна. Природата ни дава всичко
онова, от което имаме нужда, за да живеем в нашия свят. На всяка
крачка експертите – еколози днес откриват доказателства за нарастващото напрежение между човека и природата. Във все повече области лимитът на устойчивото развитие и ползване на природните ресурси се надхвърля за сметка на замърсяващи, всепоглъщащи и разрушаващи мощности. [Браун, 1998:18]
Устойчиво развитие – вече клиширан израз и ползване на
природните ресурси, най-просто казано означава, да живеем в хармония с природата и да вземаме от нея само това, което ни е наистина
необходимо. Да ползваме така природните ресурси, че да има и след
нас. Да се обърнем към възможностите за тяхното повторно въвеждане в употреба, а те никак не са малко.
„Устойчиво развитие, означава още социално насочено икономическо развитие, наред с опазване на ресурсната база и околната
среда, за благото на бъдещите поколения”. [Китинг, 1997:14]
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Когато се прекрачи прагът на устойчивия добив от една природна система, потреблението на даден ресурс може да нарасне единствено, консумирайки самата база на ресурса. Когато, обаче засилващото се потребление прекрачи и този праг, започват редица промени
и проблеми. А потреблението нараства. За това говорят фактите. Населението на Земята наброява вече 6 млрд. души, през 2020 година,
се очаква населението да доближи цифрата от 8 милиарда. [Браун,
1998:19]
До какво може да доведе това свъхпотребление?
•

До липсата на питейна вода. Прирастът на населението
може да доведе до възникването на водна криза, тъй като запасите от питейна вода в един момент могат да се окажат недостатъчни за нуждите на увеличилите се многократно жители на
планетата. Човешките същества зависят от един нищожен процент от водата на планетата (като при това значителна част от
тази вода дори не може да влезе в употреба) и повече от половината от използваемата вода се използва за нуждите на хората.
Според хидролозите държави, които разполагат с по-малко от 1
000 куб. м водни запаси на човек годишно, страдат от недостиг
на вода, докато онези, които разполагат с количества между 1
000 и 1 700 куб.м, са застрашени от такъв недостиг. Тези цифри
обаче не казват нищо за качеството на наличната вода, въпреки
че като правило колкото по-малко е водата на човек от населението, толкова по-замърсена е тя, тъй като хората са принудени
от обстоятелствата да използват всички налични ресурси, без
оглед на качеството. [Гарднър, 2002:23]

Днес 505 млн. души живеят в страни, страдащи или застрашени
от недостиг на вода. През 2 025 година тази цифра се очаква да
достигне между 2,4 и 3,4 милиарда.
•

До унищожаване на горите. Едни от най-важните и застрашени местообитания са горите. Тенденцията е към намаляване горите на планетата Земя. Това застрашава не само горските екосистеми, но и над 1,7 млрд. от населението в 40 държави с критично ниско равнище на горско покритие, разчитащо
на горите за дърва за огрев, дървен материал и други стоки и
услуги. Последиците от обезлесяването имат разрушителен
ефект върху природата и нас хората. Най-много от липсата на
гори ще страдат бедните хора. Голяма част от тях готвят и се
отопляват с дърва. Не по-маловажни са косвените последици
от обезлесяването. Горите осъществяват редица екологични
функции – дърветата регулират водообмена между почвата и
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атмосферата; корените им задържат почвата и предпазват от
ерозия; клоните, листата, почвата в горите осигуряват жизнена
среда за най-голямото биологично разнообразие на планетата.
Обезлесяването означава смърт и промяна на начина на живот
– например през 1998 г. изсичането на горите в Индия допринася за образуване на свлачище, причинило смъртта на 238 човека, а в Китай предизвиква тежки наводнения, които убиват 3
000 души и нанасят щети за 20 млрд. долара. [Гарднър,
2002:27]
•

До намаляване на обработваемите земи. „Опустиняването е процес на деградация на почвите, предизвикан от изменението на климата и от човешката дейност. Особено чувствителни към него са засушливите почви, които сами по себе си са
екологически уязвими. Най-явни последици от този процес са
деградацията на пасищата и спадът в производството на хранителни продукти. Сушата и опустиняването са и причини за
бедността и глада. 70% от всички засушливи земи на нашата
планета или около 3,6 милиарда хектара вече страдат от деградация на почвата. Това е една четвърт част от земната суша –
територия, която по площ е три пъти по-голяма от Европа”.
[Китинг, 1997:21]

•

До промяна в климата. Развитието на технологиите и промишлеността е довело до увеличена употреба на петрол и въглища на Земята. Те са основни източници на газовете, предизвикващи т.нар. “парников ефект”, водещ до промяна на климата на Земята. Между проблемите с промяната на климата и демографските проблеми съществува тясна връзка. Сред найдрастичните примери за влияние на човешкия фактор върху
емисиите на парниковите газове е ситуацията в САЩ – страна,
в която живее вече 5 на сто от световното население, но която
допринася за отделянето на една четвърт от пагубните за атмосферата газове. [Гарднър, 2002:22]

•

До загуба на биоразнообразие. „Намалява драстично биологичното разнообразие на Земята. Продължаващото изчезване на видове показва необходимостта от вземането на спешни мерки. Международният съюз за защита на природата
(IUSN) определя какъв дял от отделните биологични групи е
застрашен от изчезване, в резултат на човешката дейност (изсичане на гори, промяна в местообитанията, пряко унищожаване). При растенията той е 12.5%, при птиците – 11 на сто, при
влечугите дела нараства на 20 на сто, с по 25% са земноводните
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и бозайниците и най-застрашени от изчезване се оказват рибите – 34 на сто”. [пак там:26]
•

До увеличаване на отпадъците от човешката дейност.
„Световният просперитет има и обратната страна на медала.
Със забогатяването на обществата нараства и количеството на
боклука, следствие на потреблението. Количеството на получените отпадъци в Европа е нараснало с 10 на сто за периода
1990-1995 г. според данни на Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие (ОИСР), а през 2020 г. Европа ще
произвежда 45% повече боклук, отколкото през 1995 година.
Всяка година само страните от Европейския съюз (ЕС) изхвърлят 1,3 млрд. тона боклук. От тях 40 млн. тона отиват директно
в атмосферата. Това означава около 3,5 млн. тона на всеки
мъж, жена или дете от страните на ЕС, сочи статистиката на
Европейската агенция за околна среда. Като прибавим към това количество и 700 млн. тона селскостопански отпадъци, става
ясно, че проблемът за обработка на отпадъчния материал се
превръща в сериозно предизвикателство пред управляващите”.
[Просперитетът означава повече боклук, сп.”Екология и бизнес”, год.I, бр.1/май 2007, с.26]

Това са само малка част от заплахите за човешкия род, резултат от
неговите собствени “усилия” върху и срещу природата. Всички тези
промени в околната среда са резултат най-общо казано от глобализиращия се свят. Едно широко разпространено, макар и не особено добре дефинирано понятие, покриващо широк спектър от обществени
трансформации, съпътстващи бързия растеж на международната
търговия и инвестиции през последните години, както и виртуалното
свиване на планетата, дължащо се на компютрите, мобилните телефони и други съоръжения на информационната епоха. [Гарднър,
2002:44]
Въпреки, че живеем в епохата на комуникационните и информационни технологии, ние хората не чуваме гласа на природата. Въпреки, че все повече правителства и граждански организации обръщат
внимание на заплахите за човечеството, идващи от промените в
околната среда и чрез най-различни инициативи (срещи на високо
равнище, международни кампании, издания) се опитват да привлекат вниманието ни в тази посока, голяма част от жителите на Земята,
все още не са чували за тях. Ние сякаш притежаваме неизчерпаема
способност да отлагаме вземането на трудни решения. Но тъй като те,
по отношение на проблемите свързани с опазването на околната среда са неизбежни, ние просто натоварваме следващото поколение с
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вземането на много по-трудни решения от нашите сега. Всъщност ние
се държим така, сякаш нямаме деца, сякаш няма да има поколение
след нас.
Защо да не използваме и без друго развитите от нас хората комуникационни и информационни техники и технологии, така че заплахата, която тегне над човечеството, в резултат от промените в околната среда не само да достигне до повече хора, но и да им повлияе в положителна насока. Ако умело се използват средствата на комуникациите това би могло да се случи в действителност.
„Комуникацията е средство за размяна на информация, предаване
на идеи и създаване на условия за разбиране на другите. [Маринов,
2001:105]. Тя може да се разглежда от социална и индивидуална гледа точка. Погледната от социална гледна точка, целта й може да бъде:
да обмени (сподели) общо познание за обкръжаващата среда; да приобщи, социализира нови членове на обществото, за да играят те ролите си и да останат верни на нормите и обичаите; да се контролира
поведението и да се разпространяват ресурсите в желаната посока.
Погледната от индивидуална гледна точка, целта на комуникацията е
да провери и разшири картината на действителността; да се придобият умения и познания, необходими за удобен живот в обществото.
[пак там:106]
Комуникацията може да бъде образователна, информационна и
убеждаваща – първите две наблягат на научаването, докато убеждаващата на отказа от нещо и поддаването на нещо друго, различно.
Последната форма на комуникация може успешно да бъде прилагана
с цел възстановяване връзката между човека и природата и приобщаване на все повече хора от цял свят към разрешаване на проблемите,
свързани с опазване на околната среда. Процесът на убеждаването
дотолкова, доколкото е комуникационен процес, се състои от въвеждането на някаква информация, която води до преоценка на схващанията на реципиента, относно обкръжението му; до преоценка на
собствените му потребности и начините да ги задоволи и до оценка
на обществените взаимоотношения. [пак там:106]
„Онази форма на комуникация, която е най-близка до реалността
и прави личността част от тази реалност притежава най-големи възможности за влияние върху човека. Когато темата или обектът на комуникацията стане част от обкръжаващата личността среда, тогава те
се възприемат като дадености. И тогава тази идея се превръща в част
от атмосферата. Индивидът усеща, че е обкръжен от тази атмосфера и
възприема не самата идея, а климата характерен за нея”. [цит. по Маринов, 2001:119]
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Тези и още много други форми на комуникация се прилагат в една
или друга степен в системата на публичната комуникация. Според
[Райков, 1999:16] тя е социална технология, която е в състояние да
мобилизира общественото мнение в търсенето на начини за разрешаване на многообразните и многоаспектни конфликти от съвременния
свят, като спестява време, интелектуални, духовни и материални ресурси.
Публичната комуникация е дейност, насочена към подобряване на
обществените представи за една организация (или личност). Става
дума за недопускане на информационен вакуум, от който се ражда
неразбирането и предубеждението и за все по-пълно зачитане на реалните интереси на публиките. Като специфична професионална
дейност, публичната комуникация помага за конструиране на взаимноизгодни линии на комуникация между една организация (личност)
и нейните публики. Само на тази основа става възможно осмислянето
на политиката на тази организация, нейното приемане (или отхвърляне) и което е по-важно – желанието на публиката да сътрудничи на
организацията. [пак там:18]
“Развитието на съвременния свят става все по-зависимо от равнището и характера на комуникацията. И затова ако има нарушени комуникативни връзки, то и развитието е забавено, затруднено, доколкото комуникацията е в неговата основа”. [Райков, 1999:23]
Съществуват множество различни теории за комуникацията. В основата на някои от тях стои разбирането, че съобщенията които създава една организация, предназначени за определена аудитория първо се предават на масмедиите, които ги разпределят към голямата
маса от читатели, слушатели и зрители в зависимост от техните потребности. И наистина масмедиите имат първостепенна роля в процеса на комуникация.
Медиите най-общо могат да бъдат разделени на контролируеми и
неконтролируеми. Последните са тези, при които съобщенията подготвени за конкретна аудитория достигат до нея посредством новини,
подготвени и изпратени до медиите от дадена организация. Контролируемите са преди всичко издания на съответната организация,
върху които тя има контрол през цялото време. Всички те са посредника между източниците на информация и тези за които тя е
предназначена.
Новите технологии - информационни и от всички други сфери на
обществения живот също могат да бъдат използвани в усилията да
бъде изградена отново връзката между човека и природата.
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Осъзнаването на причините, които са довели планетата Земя до
това й състояние, ще накара хората да променят своето отношение и
поведение. Това е от голямо значение, за да могат да бъдат убедени
правителствата, корпорациите и всички, които вземат решения за посоката, в която трябва да се работи – за устойчиво ползване на природните ресурси.
Това реално е абсолютно възможно. Ето ги и доказателствата. В
последните години се наблюдава един постоянен поток от масови
протести на т.нар. антиглобалисти. Все повече екологични организации по цял свят също надигат глас за заплахите от намесата на човека
в природата и искат да бъдат чути, и да участват в процесите на вземане на решения. Броят на неправителствените организации (НПО),
чиито дейности прекосяват международните граници, нарасна бързо
през последния век. Най-известни сред тях са групите, занимаващи се
с човешките права, мира, правата на жените, екологичните въпроси и
развитието на третия свят. Макар, че много от тях критикуват сегашната посока на глобализация, те са започнали и умело да използват
новите средства на информационната епоха, за да се организират в
по-ефективни трансгранични обединения. Третият сектор не е единствения, който е станал по-ефективен в съвместната работа, пресичаща международните граници: международните бизнес среди също са
активни на глобално равнище. Броят и мащабът на транснационалните корпорации също бързо нараства. [Френч, 2002:260]
Освен нарасналия брой транснационални неправителствени и индустриални инициативи, в последните години се забелязва нарастващ интерес към концепцията “глобални обществено-политически
мрежи”, съвместни инициативи, включващи НПО, компании, национални правителства и международни институции, в които участниците се събират, за да създадат международни насоки или стандарти за
конкретни дейности. Тези транснационални мрежи по дефиниция са
гъвкави сдружения на експерти по модела на децентрализираната
нова информационна икономика, което ги прави коренно различни
от традиционните междуправителствени договори и институции, които са изградени в посока отгоре надолу.
Наблюдава се и тенденция на демократизиране на управлението.
Днешните все по-силни институции на международно управление
страдат от дълбок “демократичен дефицит”. Протестиращите НПО
съсредоточиха световното внимание върху факта, че решения, засягащи всекидневния живот на хората, често се вземат от такива международни институции, които не са избираеми, не предоставят свободен достъп до информация и не подлежат на обществен надзор и ко16

ментар. През последните години някои от тези международни организации предприеха стъпки, за да станат по-открити за обществено
участие, свикват симпозиуми за НПО и позволяват на външни групи
да представят брифинги “приятел на съда” в някои спорове. Нужни са
обаче по-мащабни стъпки, като например да се позволи на гражданските организации да наблюдават и да участват в разисквания на групите за разрешаване на спорове и срещите с многобройни комитети и
т.н. [Френч, 2002:256]
Изчезването на биологични видове и техните местообитания е сериозна заплаха пред бъдещето на планетата Земя. Европейската общност е силно загрижена за средата, в която живее и една от основните цели, които си поставя, е опазването на различните видове растения и животни и природните хабитати, като част от общото природно наследство. Специално внимание се отделя на тези, които са
застрашени от изчезване и уязвими от човешките дейности. Отговора
на тази опасност за планетата Европейската общност намира в лицето на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Затова и в законодателството си Европейския съюз определя конкретни изисквания към страните членки, както за пряко опазване на видовете, така и
за техните места за живот. Изискванията се прилагат на принципа на
устойчивото развитие, според който природозащитните мерки и социални, културни и икономически изисквания се съчетават така, че
развитието на обществото да гарантира опазването на природата за
идните поколения.
1.2. Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000. Същност.
Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 (ЕЕМ) е инструмент на Европейския съюз (ЕС) за опазване на видовете и местообитанията. Мерките за опазване на местообитанията на видовете и на
природните местообитания са залегнали в две директиви на Европейския съюз. Това са Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите
птици, която за по-кратко, по нататък в текста ще наричаме Директива за птиците и Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните
местообитания и дивата флора и фауна, която ще наричаме Директива за местообитанията. Те определят изграждането на функционално
единна мрежа от ключови територии за опазване на видовете и местообитанията. Чрез изграждането на НАТУРА 2000 се цели да се постави рамка за защита на местата в мрежата, както и да се постигне
интегрирането на биологичното разнообразие в икономическите
дейности и политики и по този начин да се постигне устойчиво развитие. В директивите, определящи изграждането на НАТУРА 2000 се
набляга, че при опазването на видовете и местообитанията в местата
17

от екомрежата се вземат в предвид икономическите, социални, културни и религиозни особености на всяка от страните в ЕС.
В чл.3, ал.1 на Директивата за местообитанията много ясно е
посочена целта на изграждането на мрежата НАТУРА 2000. Изгражда се единна европейска екологична мрежа на зони под специална
защита, наречена НАТУРА 2000. Тази мрежа, която се състои от места, обхващащи типове природни местообитания...... и местообитания
на видове...., трябва да гарантира поддържането и където е необходимо възстановяването на благоприятния природозащитен статус на
природните местообитания и местообитанията на съответните видове
в естествената им област на разпространение. [цит. по БДЗП,
2002:13]
ЕЕМ НАТУРА 2000 се състои от два вида зони – специално защитени
зони (СЗЗ) и зони под специална защита (ЗСЗ).
„Кое е общото между СЗЗ и ЗСЗ?
•

Изграждат функционално единна екологична мрежа НАТУРА
2000. Всяка зона има значение като отделно място и като неразделна част от мрежата;

•

Управляват се с цел опазване на биологичното разнообразие и
устойчивото развитие;

•

За всяка една територия се определят най-подходящите природозащитни мерки и ползвания на природните ресурси;

Кое е различното между СЗЗ и ЗСЗ?
•

Те са различни правни единици. За тяхното обявяване и осигуряване цялостност на техните мрежи са приложими различни
правила, постановени от двете директиви;

•

Според Директивата за птиците, страните членки имат свобода
при определянето и обявяването на СЗЗ, докато при одобряването на списъка от ЗСЗ по Директивата за местообитанията
Европейската комисия има определена решаваща роля”. [НАТУРА 2000 и усилията на Европейската общност да опази биоразнообразието, сп. „За птиците”, бр.2/2006 г., стр.8]

Как се създава НАТУРА 2000?
„Процедурата по изграждане на мрежата НАТУРА 2000 предвижда всяка страна членка на ЕС или кандидат членка сама да пред18

ложи списък от защитени зони, съгласно изискванията на двете директиви.
В първия етап от работата по изграждане на екомрежата страната представя пълен списък от зони за защита на птиците и зони за
защита на хабитатите към датата на своето присъединяване.
На втория етап Европейската комисия (ЕК) подлага на оценка
внесеното предложение. Процедурата при определянето на ЗСЗ, т.е.
тези за хабитатите (местообитанията) е по-сложна. Това особено важи за България – страната ни се подрежда на второ място в Европа
по богатство на биологичното ни разнообразие. След внасянето на
предложенията в ЕК, ако същата прецени, че има драстични непълноти, може да поиска незабавно попълване на мрежата. В случай, че
попълването бъде отказано или забавено, ЕК се обръща към европейското наказателно производство, за да принуди страната да направи необходимите допълнения. Ако непълнотите не са толкова драстични, се пристъпва към т.нар. географски семинари. Последната
стъпка е обявяването на ЗСЗ.
След провеждането на географските семинари процедурата
предвижда министърът на околната среда и водите да издаде първоначална заповед за обявяване на всяка защитена зона, след като получи одобрението й от ЕК. В едномесечен срок заинтересуваните лица могат да представят писмени възражения и предложения, но само
по отношение на забраните и ограниченията в местата от НАТУРА
2000. След това се пристъпва към изготвяне на план за управление
на зоната. Като последна стъпка собствениците на земи в зона от
екомрежата могат да кандидатстват за компенсации и проекти за
финансиране от еврофондовете”. [НАТУРА 2000 – да бъде или не, сп.
„Екология и бизнес” бр.1, май 2007,с.15-16]
1.2.1. НАТУРА 2000 в Европа
Няма друга държава в Европа (освен България), където процесът по изграждане на екологичната мрежа НАТУРА 2000 да е предизвикал такъв голям обществен интерес и дебат. От опита на някои
страни членки бихме могли да се поучим при работата по изграждане
на мрежата у нас.
„Държавите членки на ЕС носят отговорност за неизпълнението на задължение, възникващо по силата на Договора за Европейската общност. Нарушенията на разпоредби на договора, както и на вторичното законодателство на ЕС (регламенти и директиви) безспорно
се считат за неизпълнение на членствено задължение, както и нарушенията на задълженията, поети по силата на присъединителните
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договори”. [Юридически процедури и санкции относно НАТУРА
2000, сп.”Екология и бизнес”,бр.1, май 2007 г., с.22]
Ето и горчивия опит на някои европейски страни:
„Франция е осъдена от Европейския съд да плаща 316 500 евро за всеки ден забавяне в изпълнението на мерките, наложени от
съда и 20 000 000 евро на Комисията на европейската общност, както
и разноските по делото”.
„Полша получава първото официално предупреждение от ЕК
за недостатъчно обявени места по НАТУРА 2000 през юли 2006 г.
Второто и последно предупреждение е изпратено през декември същата година. От този момент са спрени структурните фондове за
Полша. Опасността от европейски съд за страната е реална. Вероятното наказание ще бъде около 400 000 евро за всеки забавен ден на
списъците с местата от деня на първоначалното решение на съда.
Ниският процент на местата от НАТУРА 2000 в Полша може да даде
пример за възможните последици за България”.
„Ирландия и Испания са осъдени да изпълнят нарежданията на Европейския съд и да платят разходите по делата за неизпълнение на ангажиментите към НАТУРА 2000”.
„На Германия е бил поставен ултиматум да плати глоба в
размер на няколко десетки милиона евро и допълнителна санкция от
900 000 евро на ден за всеки ден забавяне до пълното внасяне на документацията за защитени зони по местообитанията. Страната изпълнява изискванията”. [пак там:17]
1.2.2. НАТУРА 2000 в България
Недвусмислено е изискването към датата на присъединяване в
ЕС България да има изградена екологична мрежа НАТУРА 2000,
обявена от правителството в нейната функционална цялост и съобразно изискванията от съдебната практика на ЕС.
Мрежата трябва да включва места, които отговарят на критериите по двете директиви транспонирани в нашето законодателство.
Да не се използват икономически, политически или други аргументи
при определяне на зоните и границите им, а да се заложи изключително на научните критерии е задължение към страните от ЕС.
У нас създаването на национална екологична мрежа НАТУРА
2000 е залегнало като мярка в Националния план за опазване на биоразнообразието. То е и юридически регламентирано в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), който изисква изграждането на На20

ционална екологична мрежа от защитени зони. Съгласно закона границите им трябва да бъдат съобразени с научните преценки, режимите на ползване да се базират на екологичните изисквания и да се
приемат след обществени консултации (което по-късно отпада).
В защитените зони от НАТУРА 2000 не се променя собствеността на земята, запазват се всички права на собствениците. Забраните за дейностите в зоните не са описани в закона, а са част от заповедите за тяхното обявяване. Т.нар. режими на ползване се определят
за всяко място по отделно, в зависимост от предмета и целите на защита. Като забрани се посочват най-сериозните заплахи за биологичното разнообразие. За по-ефективното опазване и управление на
зоните се разработват планове за управление. Всички планове и
програми, предвидени по други закони, трябва да се съобразяват с
режимите и плановете за управление на защитените зони. Съгласно
ЗБР Националната екологична мрежа, съответно НАТУРА 2000, като
част от нея, може да включва защитени територии, обявени по Закона за защитените територии (ЗЗТ). Съгласно него в страната ни има
шест категории защитени територии. Това са резерват, поддържан
резерват, национален парк, природен парк, защитена местност и
природна забележителност.
С приоритет в НАТУРА 2000 се включват също територии, определени като международно значими по силата на стандартни общоприети критерии: орнитологично важни места, ботанически важни места, Корине места, биосферни резервати и Рамсарски места.
Отговорната по закон институция за изграждането на НАТУРА
2000 е Министерство на околната среда и водите (МОСВ). В България
водеща роля за определяне на местата, които да бъдат включени в
НАТУРА 2000, изиграха НПО. Официален вносител на предложенията за защитени зони по НАТУРА 2000 за птиците е БДЗП, а за зоните за местообитанията – Федерация на природозащитните сдружения
„Зелени Балкани”, Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, WWF, Дунавско-Карпатска програма България и Информационен и учебен
център по екология. [НАТУРА 2000 и усилията на Европейската общност да опази биоразнообразието, сп. „За птиците”, бр.2/2006 г.,
стр.9]
Изграждане на Национална екологична мрежа НАТУРА
2000
От 2002 година в България е приета Стратегия за изграждане
на Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000. Стратегията е разработена по препоръка на Дейвид Причард, експерт по междуна21

родно законодателство към Кралското дружество за защита на птиците във Великобритания. Документа, който обединява решенията за
начина, по които да бъде постигнато опазването на биологичното
разнообразие, чрез изграждането на мрежата НАТУРА 2000 е приет
на проведени от 12 до 19 март 2002 г., дискусии в работни групи от
представители на МОСВ и неговите регионални териториални поделения, Държавните лесничейства (ДЛ), Местни служби за съвети в
земеделието, Регионалните структури на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Българската академия на науките (БАН), Природонаучни музеи, Областни и общински администрации, Министерство на земеделието и горите (МЗГ), понастоящем
Министерство на земеделието и продоволствието (МЗП), Българско
дружество за защита на птиците и федерация “Зелени Балкани”.
[БДЗП, 2002:29] Стратегията има четири основни елемента:
•

Процес на изграждане на екологичната мрежа НАТУРА 2000;

•

Механизъм на изграждане на екологичната мрежа;

•

Постигане на защита в рамките на екологичната мрежа;

•

Създаване на съзнание за екологичната мрежа; Философията за опазването на видовете и местообитанията, чрез
екологичната мрежа НАТУРА 2000, изисква повече от всеки
друг подход действеното участие на хората в процеса. Устойчивото развитие на общностите и разумното ползване на природните ресурси в зоните от мрежата са в основата на тази философия. Затова, за да може мрежата НАТУРА 2000 да бъде устойчива във времето и да се постигнат природозащитните цели
е необходимо: конструктивно сътрудничество между различните институции и организации, въвлечени в процеса и разбиране от страна на собствениците, ползвателителите на земи и
обществеността за тяхната ключова роля за успешното опазване на биологичното разнообразие в защитените зони. [пак
там:38]

Всички участващи в дискусиите институции и организации се
обединяват около мнението, че създаването на съзнание и знания у
хората за екологичната мрежа НАТУРА 2000 трябва да започне още
от самото начало на изграждането й. Трудностите, които се очаква да
възникнат в процеса те си поставят за цел да бъдат посрещани, дискутирани и разрешавани, а не премълчавани, заобикаляни или просто пренебрегвани. В Стратегията дори са посочени и необходимите
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дейности за изграждане на съзнание, като отговорни за постигането
на тази цел институции и организации са МОСВ и НПО.
Важна част от документа е информационната стратегия, която
включва както непряката комуникация, така и директния контакт.
Информационната стратегия трябва да акцентира на различните аспекти в зависимост от етапа на изграждане на мрежата. В нея са посочени следните целевите групи:
1. Обществеността (като цяло)
2. Конкретни целеви групи: собственици на земи, лица, вземащи
решения, ловци/рибари, учащи, етнически групи и туристи.
Счетено е било за необходимо като дейности да се заложат подготовка на информационни материали, като издаването на плакати, изготвяне на методически материали за обучение, рекламни материали
и други публикации, специални публикации в регионални издания и
системно медийно информиране. Важен елемент е и провеждането
на обществена информационна кампания, която да стартира с началото на изграждането на мрежата, реклама за положителните практики от ЕС, моделни ползвания на земята и необходимостта от коопериране с други сектори на икономиката.
Специален елемент от информационната стратегия е обучението:
образование и възпитание на подрастващи, на учители, включване на
информацията за мрежата НАТУРА 2000 в учебната програма, обучение, семинари на местни експерти.
„Процесът по изграждане на националната екологична мрежа
НАТУРА 2000 в действителност започва много по-рано от приемането на Стратегията. Още в периода 1994-1996 година в МОСВ е изпълняван проект-програма „CORINE Биотопи”. Финансирана от ЕК,
програмата има за цел да определи ценни за европейската природа
места. Според ЗБР местата от „CORINE Биотопи” трябва да са гръбнака на бъдещата НАТУРА 2000”. Много от тях обаче в момента не са в
предложените защитени зони. [НАТУРА 2000 – неразбория от интереси, сп. „Екология и бизнес”, бр.1, май 2007 г., с.12]]
През 2002 г. благодарение на Датската агенция по околна среда
започва директно инвентаризиране на местата, които следва да бъдат
предложени за включване в екомрежата. Сред кандидатите е обявен
конкурс за координатор по проекта, печеливши са консорциум с
участието на ФПС „Зелени Балкани”. За двугодишния проект, който
завършва през 2004 г., организациите разполагат с 500 000 евро.
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През 2005-2006 г. правителството продължава работата по НАТУРА 2000, финансирайки проекта DEPA. След неговото приключване осигурява средства на „Зелени Балкани” за продължаване на проучванията в насока природни местообитания.
Финансиране по проект получава и БДЗП за подготовка на зони за
опазване на птиците. В този период работят експерти от голям брой
НПО, текат и проекти на Българската академия на науките (БАН).
Общата оценка е за около 2 000 000 евро, привлечени от външни донори по различни проекти от голяма група организации, за определяне на потенциалните места от екологичната мрежа.
В края на октомври 2006 г. са налице предложения за защитени
зони за включване в НАТУРА 2000, които покриват около 36 на сто
от територията на страната. В крайна сметка, след четиригодишни
проучвания, дебати и преценки близо 200 специалисти от неправителствения сектор и научни институти определят 28,6% защитени
зони по Директивата за местообитанията и 23,6% защитени зони по
Директивата за птиците. Това е минимумът за изпълнение изискванията на ЕС, посочени в списъците на двете директиви. [пак там:12]
Към тази дата са изпълнени само част от дейностите по информационната стратегия. Те са реализирани в рамките на проекти на
БДЗП и „Зелени Балкани”, но не и от страна на МОСВ. Резултатите
обаче, сочат че тези две граждански организации не са успели да постигнат основната цел на тази стратегия – получаване на обществено
разбиране и подкрепа за мрежата НАТУРА 2000.
1.3. Организации и институции на европейско и национално
ниво, отговорни за изграждането на европейската екологична мрежа НАТУРА 2000
1.3.1. Организации на европейско ниво, отговорни за изграждането на европейската екологична мрежа НАТУРА
2000
Европейска комисия
На европейско ниво институцията, която следи процесите на
изграждане на ЕЕМ НАТУРА 2000 в страните членки или кандидат
членки в Европа е Европейската комисия. ЕК представлява интересите на Съюза. Тя е политически отговорна пред Европейския парламент, който има право да поиска освобождаването й. Председателят и
членовете на комисията – общо 27 души по един от държава – членка
се назначават в рамките на 6 месеца след избирането на новия Европейски парламент. www.evropa.bg
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Комисията работи в тясно сътрудничество със страните членки
и заинтересуваните страни за изпълнението на програмата. Това става посредством комитетите „Хабитат” и „Орнис”, които са упълномощени да прилагат директивите за опазване на биологичното разнообразие, както и посредством срещата на директорите, провеждаща
се два пъти годишно. Също така се провеждат срещи с европейския
форум “Хабитат” и форума на потребителите “Хабитат”, които представляват различни основни участници. Тези контакти са много ценни
при дискутирането на най-различни въпроси, включително финансирането и защитата на мрежата НАТУРА 2000. Комисията също така
разработва документи с насоки за по-доброто прилагане на директивите. [пак там]
1.3.2. Организации на национално ниво, отговорни за изграждането на националната екологична мрежа НАТУРА
2000
На национално ниво процедурата по обявяване на защитени
зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 се ръководи от Министерството на околната среда и водите и неговите регионални структури.
Важна роля играе и Националният съвет по биологично разнообразие по отношение обсъждането на предложените места за потенциално защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, изготвени от неправителствените организации, преди тяхното внасяне в Министерски
съвет.
Министерството на земеделието и горите (МЗГ), имащо отношение към плащането на компенсации, произтичащи от ограничения по земеделска и горска дейност в местата от екологичната мрежа.
Предвидени са две мерки от негова страна – плащания по НАТУРА
2000 за земеделски земи и плащания по НАТУРА 2000 за гори. Те са
част от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013
г. за компенсация на земеделски и горски стопани, притежаващи земи, включени в екологичната мрежа НАТУРА 2000.
Отговорност за изграждането на екомрежата у нас имат и неправителствените организации, работили по проекти за определяне на
защитените зони.
Държавни институции и ролята на пъблик рилейшънс в
държавното управление
Законовата рамка на процедурата за обявяване на защитените
зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 е залегнала в ЗБР. Това е
правен документ, за чието изпълнение отговорност носи МОСВ и неговите регионални структури.
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•

Министерство на околната среда и водите е орган на
МС за разработване и провеждане на държавна политика в областта на опазването на околната среда. Разработва стратегии,
планове и програми за опазване на околната среда по компоненти, за регионално управление и използване на водите, за
управление на отпадъците и опасните вещества и за опазване
на биологичното разнообразие. [Устройствен правилник на
Министерството на околната среда и водите, обн. ДВ, бр.
104/1999 г., последно изменение ДВ бр. 1 от 03.01.2006г., в сила
от 03.01.2006 г.]

•

Национален съвет по биологично разнообразие
(НСБР) е междуведомствен консултативен орган към МОСВ
на национално ниво. В неговият състав влизат експерти от
МОСВ, МЗГ, Национално управление по горите (НУГ), представители на научните институции в Република България и
природозащитни неправителствени организации.

•

Министерство на земеделието и горите (МЗГ) е орган
на МС за разработване и провеждане на държавна политика в
областта на земеделието и горите. Разработва стратегии планове и програми в областта на земеделието и горите.

Ролята на ПР в държавното управление
„Ролята на пъблик рилейшънс (ПР) в държавната администрация варира в широки граници. Държавното управление засяга всеки
аспект на обществото, като буквално всяка страна на управлението е
тясно свързана с ПР. В съвременният свят, когато апатията на гражданите към правителствата и липсата на доверие в управляващите
нараства, ролята на ПР в държавната администрация става още поважна и отговорна. Необходимостта от правителствен ПР произтича
най-малко от следните фундаментални изисквания: едно демократично правителство трябва да се отчита за дейностите си пред гражданите и ефективната правителствена администрация изисква активно гражданско участие и подкрепа. Главните цели на държавните
програми по ПР, независимо от това на кое ниво на правителството
са, имат най-малко три общи неща:
1. Информиране на избирателите.
Това е основната работа на практикуващите правителствен ПР.
Осигуряването на постоянен поток от информация за хора вън и
близо до правителствената база, най-общо казано е приоритетна
задача. Целта да се разпространява информация е глобална.
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2. Осигуряване на ефективно взаимодействие между
гражданите и правителствените служители в съответните правителствени програми.
Участието на обществеността в процесите на вземане на решения е
от изключително значение. Само така ще се гарантира прозрачност в управлението и управляващите ще знаят истинските потребности и интереси на своите избиратели. Ще се гарантира един
открит диалог между управлявани и управляващи.
3. Развитие на гражданската подкрепа за установени видове политика и програми.
Днес без подкрепата на гражданското общество е немислимо съществуването на кое да е правителство. Днес повече от всякога силите на деня търсят подкрепата на обществеността, защото знаят
колко силна е тя в епохата на информациите и комуникациите и
колко бързо може да загубят позиции”. [Кътлиб, Сентър, Бруум,
1999:423]
Неправителствени организации и ролята на ПР в неправителствените организации
Българско дружество за защита на птиците (БДЗП)
Българското дружество за защита на птиците е една от водещите неправителствени природозащитни организации в България.
Сдружението вписано в регистъра на организациите, осъществяващи
дейност в обществена полза, работи за природата на България, чрез
дейности за опазване на дивите птици, важните за тях места и местообитания и така допринася за благоденствието на хората. Дружеството за защита на птиците е водещ авторитет в областта на опазването и
информацията за птиците в България и се определя като найголямата неправителствена организация за опазване на биологичното разнообразие. БДЗП е партньор на най-престижната и най-старата
организация в света, работеща за опазването на птиците и природата
BirdLife International в България. BirdLife International обединява националните организации от 106 страни и е безспорен авторитет при
формирането на международните политики и практики за опазването на птиците и биоразнообразието.
БДЗП е основано на 3 юни 1988 г. и се е утвърдило като национална организация. Дружеството има централен офис в София, регионални офиси в Пловдив, Варна, Бургас, Хасково, Свищов и 21 местни
клона. БДЗП ръководи природозащитните и посетителски центрове
„Източни Родопи”, Маджарово и в местността „Пода”, край Бургас.
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БДЗП е едно от малкото НПО с реален членски състав. Членството в него е доброволно, повечето дейности се извършват на доброволни начала, но с висок професионализъм. [www.bspb.org]
Федерация на природозащитните сдружения “Зелени Балкани”
Организацията основана през 1988 г. е една от водещите природозащитни неправителствени организации у нас. Днес федерацията има 4 000 членове и доброволци, 4 регионални сдружения и 25 кореспондентски центъра. Хората, работещи и подкрепящи “Зелени
Балкани” имат мисия да работят за опазването на природата на България и Балканския полуостров.
Областите на действие на Федерацията и постигнатите по тях
резултати са: опазване на биологичното разнообразие – “Зелени Балкани” са работили по два изключително големи консервационни проекта за река Дунав и Западни Родопи; възстановяване на
хабитати; устойчиво управление на природните ресурси – по
предложение на експертите на “Зелени Балкани” са предложени на
правителството за обявяване 26 нови защитени територии; подобряване на природозащитната политика и законодателство -120
текста в новото българско природозащитно законодателство и множество политически документи за управление на биологичното разнообразие са станали част от държавната политика, в резултат работата на експерти от федерацията; екологично образование;
[www.greenbalkans.org]

Ролята на ПР в неправителствените организации
„Броят на неправителствените организации в света расте непрекъснато. Необходимостта от т.нар. трети сектор се обуславя от това,
че той запълва нуждите на обществото, които не се задоволяват от
фирмите, реализиращи печалба и от правителствените служби. Тъй
като непрекъснато нарастват ролята и значението на НПО, някои
съвременни събития подчертаха необходимостта от ефективен ПР в
тази сфера на дейност. Организациите с идеална цел прилагат ПР –
програми с разнообразни тактики в различните области, но целта на
всички тях е промоция на обществените услуги, които предлагат у
печеленето на общественото доверие. Затова и повечето представители на третата власт си поставят и едни и същи ПР – цели:
1. Да печелят доверие и подкрепа за мисията на организацията;
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2. Да се развият канали за комуникация с всички групи, които
използват услугите на организацията;
3. Да се създаде и поддържа благоприятен климат за набиране на
фондове;
4. Да се подкрепя развитието и спазването на обществен ред, благоприятен за мисията на организацията;
5. Да се информират и мотивират основните членове на организацията като служители и доброволци, за да се посветят и работят продуктивно в подкрепа на мисията и целите на организацията”; [Кътлиб, Сентър, Бруум, 1999:454]

ГЛАВА II
2.1. ПР на институциите, взели участие в процеса на изграждане на националната екологична мрежа НАТУРА 2000
2.2.

ПР в ситуация на конфликт – същност на конфликта

„Аз не вярвам в обществата без конфликти. Навсякъде там, където се срещат разнопосочни интереси, възникват конфликти”. [Буркарт, 2000:71]
Редица автори, изследователи на явлението конфликт са на
мнение, че конфликтите играят съществена роля в живота на хората.
Те дават тласък в развитието на обществата и са неизменна част от
тях. „Съществуването на потоци от конфликти е единствената гаранция, че обществото ще постигне своите основни цели. През 17 и 18 век
социалните учени мислят, че най-голямата трагедия за едно общество е всъщност то да се окаже в състояние на безконфликтност. Именно конфликтите движат обществото напред”. [Маринов, 2001:273]
От многобройните определения за конфликта, трудно бихме
могли да посочим такова, което би удовлетворило всички, наймалкото за това, защото явлението е твърде сложно и многообразно.
Все пак ето някои от тях: Д. Сандол казва, ”че конфликтът е динамичен феномен с манифестиран рисков процес. Състои се от няколко
фази – въвеждаща, ескалираща, контролирано задържане, затихване
и завършек или разрешаване”. [цит. по Маринов, 2001:272]
Още през 1972 г. Дж. Бартон пише, че „конфликтът, подобно на
секса е съществен елемент в човешките взаимоотношения. Той е
средство за промяна. Средство, чрез което нашите социални ценности
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за благоденствие, безопасност, справедливост и възможности за личностно развитие са ясно изразени”. [пак тук:272]
Според американският учен Козер „конфликтите са важен елемент на социално взаимодействие” и са ценни с това, че „предпазват
социалната система от закостенялост и откриват пътя на иновациите”. [Дерменджиева, 2000:254]. За немският социолог Дарендорф пък
социалният конфликт има константно присъствие във всяко общество, защото съществува константно условие – различията на интересите.
Съществуват, както отбелязва Минчо Драганов схващания, при
които на конфликта се гледа като на патология, деформация, отклонение от нормалното развитие и схващания, при които на конфликта
се глада като на средство за развитие на групата, в рамките на която
се появява той, гледа се като на показател за наличието на някакъв
назрял проблем. Става дума за традиционно и за модерно, най-вече
постмодерно отношение към конфликта. При постмодерното отношение към конфликта той се разглежда вече като противопоставяне
между позиция и позиция, между интерес и интерес. [Драганов,
2000:14]
„Една от характерните особености на съвременните общества е
появата на многобройни конфликти. Те са свързани с възникването
на нови ценности, предизвикателства, движения и тенденции. Конфликтите се проявяват на различни равнища – личностно, междуличностно, междугрупово, междуорганизационно, между отделни общности, на международно ниво”. [Маринов, 2001:270]
Според (Маринов:пак там) основните предизвикателства към
европейските демокрации са разрастването на политическия екстремизъм, ксенофобията, нетолерантността, антисемитизмът и тероризмът. Към тях може да добавим и сблъсъка между човека и природата.
Все по-често ставаме свидетели на протестиращи групи от граждани,
считащи себе си за пренебрегнати при вземането на решения и заявяващи интересите си гръмогласно по отношение планирането и реализирането на различни проекти. Оттук идва и необходимостта от
методична дейност за разрешаване на тези проблеми като се използва цялата гама от подходи, техники и изводи от досегашния опит за
преодоляване на конфликти.
В момента са известни три основни концепции за разрешаването
на конфликти. [Маринов, 2001:271]. Първата концепция се използва
през първата половина на XX век и е свързана с регулиране на конфликтите. След Втората световна война се появяват теории за разре30

шаване на конфликта. В настоящият момент се възприема нов подход, свързан с предотвратяване на конфликтите. При съвременната
концепция и двете страни в конфликта се ориентират към компромис
и взаимни отстъпки. Това може да стане само при наличието на:

•

задълбочен анализ на конфликтната ситуация;

•

предварително планиране на стратегиите;

•

организиране на дискусия за изработване на взаимно приемливи и за двете страни решения;

•

съсредоточаване на усилията върху основните проблеми и интереси;

Следователно конфликтите трябва да бъдат внимателно анализирани, компетентно управлявани и разрешавани, а не пренебрегвани. Една от технологиите, която може да направи това е пъблик рилейшънс.
Според [Драганов, 2000:17] връзките с обществеността по самата си природа имат отношение към конфликта. Защото самата
природа на ПР е информационна защита на интересите на определена организация. Доказателство за връзката между ПР и конфликта е
и общоприетото схващане на Ф. Зайтел за четирите социални тенденции, повлияли за появата и съществуването на ПР:
1. Разрастването на институциите;
2. Умножаване на конфликтите в обществото;
3. Широка осведоменост на хората в условията на съвременните
информационни технологии;
4. Нарасналото значение на общественото мнение; [Драганов,
2000:18]
Днес съществуват стотици определения за пъблик рилейшънс, които визират различни аспекти на тази социална практика, технология и наука.
Едуард Бернайс дефинира ПР като опит чрез информация, убеждаване и приспособяване да се проектира и осигури обществена подкрепа за дейност, движение или институция.
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Според Карол Бейтмен ПР е планирано усилие в бизнес организациите и други институции, с основна цел те да бъдат интегрирани в
обществото.
“ПР е технология, насочена към най-пълно изразяване на мисията
на организацията пред нейните публики. Същевременно чрез ПР
публиката заявява своите желания и изисквания към организацията,
с които тя е длъжна да се съобразява. На тази основа се постига отговорно и взаимноизгодно сътрудничество между организация и публика, без което е невъзможно удовлетворяването на потребностите
им. Смисълът на ПР е устойчив диалог, спечелване на публиките за
организационната политика и въвличането им в нейната реализация”. [Райков, 2003:x]
Имайки в предвид същността на ПР, специалистите по пъблик рилейшънс си поставят различни цели. Като например, постигане на
ефективна комуникация, разбирателство, сътрудничество, диалог,
базиран на истината между страните, участници в конфликта и много
други.
Според [Маринов, 2001:273] в ситуация на конфликт ролята на ПР
се изразява в анализиране състоянието на комуникацията и установяване кои точно действия на опонентите са предизвикали конфликта. Нужно е да се осигури ефективна комуникация между страните, за
да се преодолеят комуникационните бариери. Подготвя се и се изпълнява кампания за неутрализиране на конфликта. Основните
дейности при подготовката и изпълнението на програма по ПР за
разрешаване на конфликти са:
•

Формулиране на целите ориентирани към преодоляване и неутрализиране на конфликта;

•

Извършване на необходимите изследвания относно причините
за конфликта и характеристиките на участващите в него страни;

•

Идентифициране на целевите групи за въздействия – лидери
на мнения и други;

•

Подготовка на програмата и разполагането й във времето;

•

Разчет на бюджета;

•

Подготовка и разчет на комуникационните средства: използване на медиите (национални и регионални), междуличностна
комуникация, плакати, апели, демонстриране намеренията на
32

отделните страни от конфликта, използване на вербални и невербални средства и други, подготовка на пресконференции,
нюзфоруми в Интернет, срещи, симпозиуми с лидери на конфликтиращите се страни и много други техники и технологии на
ПР;
•

Подготовка на говорителски програми, които се реализират с
подходящи говорители;

•

Покриване на изданията на заинтересуваните страни с новини
относно проблема;

•

Проучване състоянието на проблема до началото на кампанията, по време на кампанията и след нея;

•

Въвличане на страните от конфликта във взаимни мероприятия, увеличаващи доверието и сигурността. Създаване на условия за диалог и сътрудничество;

•

Изграждане на система за овладяване на слухове като се използват предимствата на бързата, навременна и достоверна
информация; надеждност и доверие в източниците; избягване
на противоречивата информация;

•

Подготовка на мотивационни комуникационни програми, насочени към ограничаване на конфликта; за по-добро разбиране
между страните; уточняване на взаимните позиции; създаване
на готовност за отстъпки и по-голяма толерантност;

•

Непрекъснат контент анализ на медиите;

2.3. ПР на Министерството на околната среда и водите –
използвани комуникационни средства
Съгласно чл.9 от ЗБР министерствата на екологията и на земеделието и горите обезпечават провеждането на национални и регионални обществени кампании за разясняване предназначението и целите на защитените зони от мрежата НАТУРА 2000. МЗГ няма организирана и проведена информационна кампания по темата, а само
присъства като страна в дейностите на МОСВ и затова разглеждането
на неговият ПР не е предмет на работата.
За МОСВ целевите аудитории при провеждането на информационната кампания за популяризиране процеса по изграждане на
националната екологична мрежа НАТУРА 2000 са:
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Населението на Република България като цяло (Аудитория 1) - тук се отнасят всички български граждани, без оглед на демографски, религиозни и психологически характеристики. Това е и
най-голямата целева аудитория за министерството на екологията.
Основна цел на използваните комуникационни средства е да внушат
доверие в институцията и увереност в ефективността на предприетите
мерки.
Бизнес среди и представители на местните власти (Аудитория 2) – към тази група принадлежат строителни предприемачи, дърводобивни фирми, агенции за недвижими имоти, големи национални и международни компании, инвеститори, туроператори и
представители на областни и общински управи. Комуникационните
средства имат за цел да внушат в аудиторията доверие, загриженост и
разработване на планове и програми за компенсиране на икономическите загуби.
Собственици и ползватели на земи: (Аудитория 3) – тук
се отнасят всички собственици или ползватели на земи, чиито имоти
попадат в защитените зони от екомрежата НАТУРА 2000. Комуникационните средства са същите, както при аудитория 2, но тук е необходимо и ограмотяване и разясняване изискванията на ЕС за изграждане на екологичната мрежа НАТУРА 2000.
Природозащитни неправителствени организации и
други обществени институции, свързани с опазването на
българската природа (Аудитория 4) – целевата аудитория
включва организации, които от десетилетия работят за опазването на
природата в България, разработвайки и изпълнявайки проекти финансирани от международни организации. Комуникационните средства, използвани от МОСВ трябва да им внушат отговорност към опазването на ландшафта и биологичното разнообразие в страната ни.
Природозащитни неправителствени организации, работили по определяне на потенциално защитените зони от
мрежата НАТУРА 2000 в България (Аудитория 5) - това са
БДЗП и „Зелени Балкани” (тук се включват и експерти, представители на други неправителствени организации у нас, наети от сдружението по проекта за изграждане на мрежата НАТУРА 2000). Изключително чувствителна целева група към защита и включване в мрежата
на всички приоритетни видове и хабитати.
Целевите аудитории са тези аудитории, при които се търси
постигането на определени ефекти, затова и комуникационните
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средства, които би следвало да се използват за целите на кампанията
трябва да бъдат съобразени с характеристиките им.
Възможно е възникването на комуникационни проблеми. Това
са обаче, преди всичко проблеми на съобщението. Използването на
специализирана терминология (техническа, правна и научна), невъзможност от разчитане и разбиране на данни, методики и методи,
липсата на познания при разчитане и разбиране на картен материал
и т.н. В по-голямата си част те са неразбираеми за неспециалистите, а
именно такива са повечето от представителите на целевите аудитории.
Комуникационните проблеми на МОСВ с целевите аудитории
възникват от: трудности при разбиране на информацията; недостатъчно схващане на нивото на риск; неясноти в информацията до медиите; липсата на време за подготовка на информация; нежелание за
разбиране от страна на част от целевите аудитории;
В периода на изследване на информационната кампания на
ведомството, а именно ноември 2006 – април 2007 година МОСВ използва следните комуникационни средства: информационни съобщения, пресконференции, интервюта, срещи със заинтересувани
страни, страница в Интернет, пресцентър на министерството на екологията.
Както бе упоменато по-горе Министерството на околната среда
и водите започва работа по изграждане на национална екологична
мрежа НАТУРА 2000 още през далечната 1994 г. Въпреки това до ноември 2006 г. от страна на министерството на екологията в публичното пространство не е излизала официална информация относно задълженията на страната ни към ЕС сключени с предприсъединителните договорености като страна кандидат членка за Европейската
общност да изгради екологичната мрежа НАТУРА 2000. Няма и информация, че към датата на присъединяване към ЕС страната ни
трябва да е обявила онези места от българската природа, чрез които
тя дава своя принос към изграждането на екомрежата НАТУРА 2000
в Европа. Напротив, това е информация, която „изплува” в общественото пространство от страна на третия сектор.
Може да се каже, че информационна кампания в този период
въобще не е провеждана или ако е провеждана такава, тя е останала
незабелязана. Факт е, че през 2002 г. БДЗП изпълнява проект в рамките на който се предвижда провеждането на национална информационна кампания под името „НАТУРА 2000 – за птиците и хората”. В
проекта е заложено кампанията за информиране на обществеността
35

да се реализира в партньорство с МОСВ. Какво обаче прави министерството на екологията? Пуска само едно съобщение до медиите, в
което се упоменава, че министерството, в лицето на тогавашният министър на екологията Долорес Арсенова, съвместно с БДЗП в рамките
на международния ден на птиците – 1 октомври дават старт на кампанията „НАТУРА 2000 – за птиците и хората”.
И така до есента на 2006 година. До тогава МОСВ продължава
да мълчи по въпроса. Информация за НАТУРА 2000 до медиите има
„право” да дава само пресцентъра на министерството, но не и неговите регионални структури. Медиите, напълно естествено започват да
търсят други източници на информация при така създадените обстоятелства. Това безспорно е една от най-грубите грешки, която може
да допусне една институция или организация – да мълчи или да отказва информация. Как да се изгражда доверие между нея и целевите
й публики, като по отношение на най-нашумялата в този период тема
в публичното пространство, органът които носи цялата отговорност –
мълчи.
Известно е, че всяка една организация, която желае да има
ефективни, здрави и положителни взаимоотношения с нейните публики не само трябва, но е длъжна да съобразява дейността си с очакванията им. Комуникацията й с тях трябва да е насочена към достоверност, честност, откритост, достъпност, желания за отговори, поведение и нагласи без тайни. [Маринов, 2001:246]
По проект „Изграждане на представителна и функционално
единна национална екологична мрежа в частта от защитени зони за
птиците като част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000”
финансиран от ПУДООС и изпълняван от БДЗП отново е предвидена
съвместна национална информационна кампания с МОСВ за популяризиране на НАТУРА 2000. До средата на ноември обаче, МОСВ не
излиза с ясна концепция по отношение на съвместните дейности и
въпреки това на 13.11.2006 г. министерството на екологията обявява
официалния старт на информационната си кампания за НАТУРА
2000. Началото е поставено с провеждане на 15 обществени обсъждания в страната по потенциално защитени зони за птиците от НАТУРА
2000. В действителност това е дейност заложена като част от информационната кампания по проекта на БДЗП, съвместно с МОСВ. Министерството обаче я представя като своя инициатива „осъществена
с техническата помощ на БДЗП”.
Кампанията на министерството на екологията се изразява предимно в предоставяне на информация по въпросите, касаещи процеса
на изграждане на екомрежата у нас, чрез съобщения до медиите –
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национални и регионални. Първото такова съобщение е с дата 13 ноември, само ден преди насроченото първо обществено обсъждане на
предложените места за птиците от НАТУРА 2000 в Плевен. Това са
срещи организирани от МОСВ с участието на всички заинтересувани
страни, но в действителност те се водят от експерти на БДЗП. Само с
едно изречение и то последното от тази информация до медиите става ясно, че съгласно задълженията ни към ЕС до датата на присъединяване на страната ни, тя трябва да е представила пред ЕК списък на
българските места, които трябва да бъдат включени в НАТУРА 2000.
Това е първата официално излязла в публичното пространство информация за екомрежата от страна на ведомството.
Всяка от срещите, общо 15 на брой, е съпроводена от пресконференция организирана от РИОСВ по места. От 13 ноември до 14 декември 2006 г. са проведени срещи на регионално ниво за запознаване служителите в местните администрации и регионални структури
на държавните институции с мрежата от защитени зони, процедурите
по обявяването им, механизмите на опазването им и ролята на служителите в тях. На тези разяснителни срещи, участие са взели над
560 представители на общините, областни управи, общински служби
за съвети в земеделието, Регионално управление по горите (РУГ),
Държавните лесничейства (ДЛ), Ловно-рибарски дружества (ЛРД),
фирми за недвижими имоти, инвеститори и други.
Най-голям интерес към срещите е имало във Варна, Бургас и
Монтана. Голям е броят на участниците и в Стара Загора, София и
Плевен. Най-малък интерес НАТУРА 2000 е предизвикала в Смолян
Хасково и Велико Търново.
Регионална инспекция по
околната среда и водите

Брой участници

РИОСВ - Варна

72

РИОСВ - Бургас

60

РИОСВ - Монтана

59

РИОСВ – Стара Загора

46

РИОСВ - София

32

РИОСВ-Плевен

42

РИОСВ - Русе

34

37

РИОСВ - Пазарджик

31

РИОСВ - Враца

30

РИОСВ – Шумен

28

РИОСВ - Хасково

26

РИОСВ – Велико Търново

26

РИОСВ - Смолян

21

РИОСВ - Пловдив

23

РИОСВ - Благоевград
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Информация след всяка една от разяснителните срещите е
публикувана на страницата на МОСВ в Интернет. Там подробно са
описани кои са потенциално защитените зони по птиците от НАТУРА
2000 за всеки от регионите в страната.
Тази закъсняла във времето кампания на МОСВ не може да
покрие изведнъж „информационния вакуум” съществувал до този
момент в общественото пространство относно НАТУРА 2000.
В отговор на обществените реакции и шума в медиите по темата, институцията за краткото време, с което разполага започва организирането и на срещи в т.нар „горещи точки” със собственици и
ползватели на земи, инвеститори и други представители на бизнес
средите за разясняване процеса по изграждане на мрежата у нас.
Първата такава среща е проведена на 20 ноември.
На 12 декември по инициатива на министър Чакъров е проведена среща с общините по Черноморското крайбрежие (закъснели
опити за информиране на заинтересуваните страни от процеса) с
участието и на заместник – министрите на тогавашното МЗГ Стефан
Юруков и Димитър Пейчев, както и на председателя на парламентарната група по околна среда и водите Георги Божинов и неправителствени организации. Пак по „инициатива” на министъра на екологията на 27 и 28 декември подобни срещи се провеждат във Варна и
Бургас.
В края на месеца министерството на екологията излиза в публичното пространство с обещанието за провеждане на срещи за НАТУРА 2000 от началото на следващата година във всички областни
центрове, в които има територии, включени в мрежата. Първата та38

кава среща е насрочена за 10 януари в Благоевград. Последвана е от
извънредна среща в Община Разлог, състояла се на 15 януари. На 19
януари в област Плевен, а след това на 25 и 31 същият месец са проведени обществени обсъждания в областите Пловдив и Велико Търново, открити за граждани, неправителствени организации, журналисти и други заинтересувани страни.
На 18 януари заместник – министрите на МОСВ се срещат с
протестиращите граждани от инициативните комитети от Добринище, Шкорпиловци, Иракли и Царево.
В съобщенията на пресцентъра на МОСВ до медиите личи хаотичност в предоставяната информация, което поражда неясноти, използването на специфична терминология, което пък затруднява възприемането й от широката общественост - основна целева аудитория
за институцията. Това е и причина на много от тези срещи МОСВ да
остане неразбрано от страна на хората. Липсата на разбиране поражда слухове в публичното пространство, спекулации и затруднява процеса по обявяване на екологичната мрежа в страната ни.
Липсата на време (притиснати от случващото се у нас), на ясна
концепция и изготвена предварително ПР – програма затруднява работата на министерството с публиките му в анализирания период. А
може би е имало такава програма, но безхаберието на чиновника да е
довело до нейното неизпълнение.
Други използвани комуникационни средства в рамките на информационната кампания са провежданите брифинги, пресконференции и интервюта с участието на експерти от МОСВ, на министър
Джевдет Чакъров и най-често на заместник – министрите Йордан
Дардов и Чавдар Георгиев.
Анализът на средствата направен в периода ноември 2006 –
април 2007 г. показва, че интереса който темата за НАТУРА 2000
предизвика у нас се използва умело от пресцентъра на МОСВ за личен ПР на министър Чакъров. През целият декември той е във фокуса
на събитията. Трупането на политически дивиденти точно сега е съвсем неуместно, като се имат предвид блокираните магистрали, шествията по софийските булеварди, протестите обхванали част от страната ни. И на фона на всичко това „Министър Чакъров ще представи
пред парламентарните групи на НДСВ и БСП екологичната мрежа
НАТУРА 2000” и много други подобни изяви, като срещите на министъра за представяне на проекта и пред ДПС, парламентарните комисии по околна реда и земеделието и горите, които са широко афиширани от пресцентъра на МОСВ. Трябва да отбележим, че на всички
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тях се говори за наличието на политически подход при вземането на
решение по зоните от НАТУРА 2000 от МС. Съгласно изискванията
на ЕС обаче, има само един подход в определянето на местата от
мрежата и той е научният. Допускат се и изказвания, че политическия подход нямало да бъде встрани от научния, по който са определяни териториите и няма да бъде в конфликт с него. А в действителност се случва точно това. Защо е необходимо министърът да си губи
времето да разяснява същността на мрежата на управляващите, вместо да се среща с протестиращите и управляваното от него министерство да търси начини за излизане от конфликта, който само създаде?
Някак смешно звучат и обещанията на министър Чакъров, давани на тези срещи, които към днешна дата или не са изпълнени или
ако някои от тях са се случили, това е станало с огромно закъснение.
Това още веднъж подчертава липсата на ясна концепция при работата на министерството в кампанията по НАТУРА 2000 и необходимостта от предварително изготвена комуникационна програма за работа в ситуация на криза или конфликт.
Ето и някои от тези обещания. Пред парламентарната група на
НДСВ Чакъров поема ангажимент за по-широка разяснителна
дейност (сякаш тази към момента е достатъчна и дошла точно на
време) по отношение на екологичната мрежа НАТУРА 2000 в България. ”Това ще се реализира чрез широки обществени обсъждания с
всички заинтересувани страни при обявяването на всяка зона по
отделно” казва още министърът на екологията. Той обещава още, че
първите проектозаповеди за защитени зони по птиците ще бъдат готови през април 2007 г., но фактите говорят, че първата от тях се появи на бял свят на 11 септември 2007 г. или четири месеца по-късно от
обещаното.
Доколко ясни са били посланията на министерството говорят и
уточненията, които неговият пресцентъра е принуден да прави до медиите, чрез страницата си в Интернет по повод изказвания на експерти от ведомството или пускани съобщения до средствата за масово
осведомяване. На 12 декември 2006 г., по повод публикация в информационния портал Mediapool под заглавие „МОСВ отстъпи пред
натиска на бизнес интересите и ще извади черноморското крайбрежие от НАТУРА 2000”, пресцентъра пише че подобно нещо не се е
случило. Само три дни по-късно министерството прави поредното
уточнение до медиите, във връзка с изказване на младши експерт от
институцията по време на среща в БТА - кръгла маса на тема „Устойчиво развитие в защитените територии”. Точно месец по-късно
четем следното „Министерството на околната среда и водите
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уточнява, че изказването на кмета на Разлог Любен Татарски
след срещата му с министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров на 15 януари т.г. за постигнато споразумение земите
извън двата национални парка “Рила” и “Пирин” да бъдат изключени от НАТУРА 2000 не отговаря на истината.” Само няколко дни
след това по повод информация от медиите е публикувано още едно
уточнение, според което казаното в тях не отговаря на истината и самото министерство не е вземало подобно решение. По-силен сигнал
от този за липсата на единен комуникационен подход не би могло да
има. Златно правило при провеждането на всяка ПР кампания е да се
избира един говорител – „лицето на институцията, организацията”. С
него се работи преди всяка публична изява. Това определено липса
при ПР на МОСВ по време на информационната кампания за НАТУРА 2000.
Меко казано абсурдна и абсолютно ненавременна е следващата
стъпка от кампанията на МОСВ, а именно организиране на първа национална среща по въпросите за НАТУРА 2000. Това се случва три
месеца след официалния старт на информационната кампания и години след започване работата по изграждане на екомрежата у нас.
Тази среща е насрочена за 5 февруари в зала 3 на Националния дворец на култура от 11:30 часа. На закъснялата и излишна вече среща,
след няколко такива проведени в общини и областни управи, са поканени същите хора – представители на 264 общини, областни управи, всички министерства, хора от научните среди в България, неправителствени организации, граждани и журналисти. Ето какво се казва в прессъобщението – покана на ведомството до медиите: „Министър Чакъров ще представи проекта на НАТУРА 2000 и ще даде информация за същността на екологичната мрежа. Представители
на Министерството на околната среда и водите ще представят
механизмите за компенсации„. Нещо, което е трябвало да бъде направено преди много време и което вече е направено. Защо е необходимо да се повтаря? Един излишен ход от страна на МОСВ. Има обаче
и нещо положително от тази среща. Именно тук министър Чакъров
макар и пак със закъснение, но очевидно подчиненото му ведомство
работи на принципа „по-добре късно, отколкото никога”, говори за
санкциите, които може да бъдат наложени на страната ни и възможното блокиране на еврофондовете, ако не изпълни поетите ангажименти към Евросъюза при изграждането на НАТУРА 2000 в България.
Акцент в информацията от прессъобщенията на министерството,
от проведените пресконференции, брифинги, срещи и интервюта е:
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•

НАТУРА 2000 е процес и министерството осъществява диалог с
всички заинтересувани страни; Да направен бе опит за диалог,
който обаче, се оказа неефективен и недостатъчен;

•

НАТУРА 2000 не забранява абсолютно строителството в защитените зони; Да и това е така, но бяха отложени зони, за да може във времето на тяхното „прецизиране” общините да направят всичко възможно да се разреши строителство в тях и допускането на други дейности, водещи до уреждане на околната
среда;

•

Екологичната мрежа не променя собствеността на земята;

•

Определянето на местата от НАТУРА 2000 става абсолютно по
научни критерии и никакви други не могат да бъдат водещи;
По предложение на НУГ, член на НСБР, МОСВ, и с решение на
МС е прието от проектозащитените зони от екомрежата да бъдат изключени населени места, промишлени, вилни зони, курорти и всички места, които влизат в приетите Общо устройствени планове (ОУП) на общините; Резонно е да попитаме, къде
в това решение се крие научният критерии. То е взето изцяло в
интерес на общините и някои големи инвеститори. Подходът
при вземането му е всеки друг, но не и научния;

•

Собствениците на земи, попадащи в НАТУРА 2000 ще бъдат
компенсирани, заради наложените ограничения, а онези от тях
които имат намерение да развиват екологично земеделие и
други дейности щадящи околната среда ще получават допълнително финансово стимулиране;

•

На проектите в места по НАТУРА 2000 ще се прави специфична оценка за въздействието, което биха оказали върху опазвания в защитената зона вид. Това ще става в рамките на сега
действащите процедури по оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка. И сега всеки проект
минава през такива оценки. Новото е специфичната оценка,
като МОСВ обещава да направи всичко възможно да не се усложнява процедурата; Наредбата за специфичната оценка на
планове, програми и инвестиционни предложения в защитените зони по НАТУРА 2000 е обнародвана едва в края на август
тази година, а влиза в сила от средата на септември;

Интернет страница
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При работата си през тези шест месеца пресцентъра на ведомството използва умело възможностите, които предлага Интернет. На
страницата на МОСВ има изключително много полезна информация
за екологичното законодателство у нас и дейностите на институцията.
Там може да бъде намерена и информация за НАТУРА 2000 в специално създадена секция – от дясно на титулната страница. Тя за съжаление се изчерпва с кратка, обобщена информация за същността на
НАТУРА 2000, презентацията на министър Джевдет Чакъров на тема
„Натура 2000 в България” и видео клип. Сборник от най-често задаваните въпроси с отговори за НАТУРА 2000 от разяснителните срещи
на МОСВ и БДЗП се намира на адрес http://www.moew.government.bg.
Тук са публикувани и всички съобщения до медиите – национални и
регионални.
С това се изчерпва и кампанията на МОСВ за НАТУРА 2000 в
разглежданият период. В нея специалистите по ПР използват много
малка част от инструментариума, който би могъл да им бъде от полза.
Липсва например много важен елемент от всяка една ПР кампания, а
именно печатните информационни материали, предназначени за целевите публики.
Добре приложени са новите технологии (използването на Интернет е широко застъпено в кампанията), но тя като цяло е ненавременна, хаотична и без ясен и единен комуникационен подход.
Показателни за тези изводи са и резултатите от социологическо проучване, осъществено от агенция АФИС по поръчка на в-к
„Стандарт”. Изследването има за цел да установи доколко населението на страната е информирано за екологичната мрежа НАТУРА
2000 и каква е неговата позиция по темата. Очевидно, комуникацията не е била достатъчно ефективна след като незнанието е впечатляващо – 38% от интервюираните нямат мнение по въпроса за ползите
от НАТУРА 2000. 43 на сто не знаят дали всички земи, попаднали в
екологичната мрежа са значими за опазване на биологичното разнообразие. Пасивното мнозинство към февруари е твърде голямо, като
се има в предвид шума, който темата предизвика в публичното пространство. Заглавието, което вестника избира към коментара на резултатите от общественото проучване, говори много за това каква е настройката на населението в страната спрямо НАТУРА 2000 – „Всеки
трети подозира далавера в НАТУРА”. Въпреки, че на пръв поглед
противниците на програмата изглеждат повече от нейните защитници на въпроса „Смятате ли, че европейската мрежа за защитени
райони НАТУРА 2000 е полезна за запазване на биологичното богатство на България? 46 на сто отговарят с „да”, само 16% с „не”, а
43

38% нямат мнение по въпроса. Може би причина за това е, че изобщо
не ги интересува. Най-изненадващи са отговорите дадени на въпроса
дали правото на частната собственост трябва да бъде ограничено, ако
то влиза в конфликт с опазването на природата - близо 50% дават положителен отговор, едва 18% отговарят с „не”, висок е процента на
хората, които нямат мнение 28% и 8 на сто заявяват, че няма такъв
конфликт. Изводите се приемат за представителни за общественото
мнение в страната. Проучването е извършено в периода 30 януари до
2 февруари 2007 г., като са интервюирани 1 000 български граждани
над 18 годишна възраст в София, областните центрове, малките градове и селата. [Найденов, Ч. /2007/, „Всеки трети подозира далавера
в НАТУРА, в-к „Стандарт”, 05.02.2007, с.10]
2.4.

ПР на ФПС „Зелени Балкани”

За разлика от МОСВ неправителствената организация „Зелени
Балкани” при работата си по проекти за определяне зоните за местообитанията от екологичната мрежа НАТУРА 2000 в България, провежда и кампании за нейното популяризиране сред обществеността.
В тях се залага преди всичко на организирането и провеждането на
обучения - семинари за представители на държавните институции,
местни власти и експерти от неправителствения сектор. Не само „Зелени Балкани”, но и други НПО са сред организаторите на поредица
от такива работни срещи в периода 2000-2006 година. Теми на семинарите са: изграждане на мрежата НАТУРА 2000 у нас, изграждане
на партньорство за ефективно приложение на НАТУРА 2000, семинари на които се дискутира финансирането на местата от екологичната мрежа и много други. Резултатите от тези обучения показват, че
на тях са присъствали представители на различни организации, държавни институции и органи на местното самоуправление. Така, че
темата НАТУРА 2000 съвсем не е нова за публичното пространство,
както се твърди по-късно от нейните противници и отправяните нападки към организациите, работили по определяне на местата от
мрежата за липсата на информация по този значим обществен въпрос не са напълно основателни. Макар този инструмент често да се
използва в ПР кампании за попадане на организацията в медийното
пространство, тук той не дава очаквания резултат. Мрежата НАТУРА
2000 не е получила към разглеждания период обществена подкрепа
и разбиране в по-голямата част от страната. Изключение правят само
местата, където природозащитните организации са работили подълго време. За това се появяват и масовите протести и обвинения
срещу НПО за укриване на информация.
Факт е обаче, че малък кръг от хора знаеха или бяха чували за
НАТУРА 2000. В големия период от време (от работата по определяне
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на местата до обявяването й към датата на присъединяване към ЕС)
очевидно бяха забравили за нея.
„Зелени Балкани” отчитат като резултат от работата си по популяризиране на екомрежата проведени близо 50 срещи със заинтересувани страни в градовете София, Пловдив, Велико Търново, Стара
Загора, Каварна, Елена, Карлово, Тутракан, Силистра, Поморие, Главиница, Ситово, Свиленград и други. В тях участие вземат представители на областни и общински управи и служби, ЛРД, служители от
системата на горите – Регионални управления по горите (РУГ) и ДЛ,
НПО, граждани, студенти, представители на медиите и други.
В информационните кампании се набляга на работата с медиите като медиатор и посредник между НПО и обществеността. Експерти от сдружението са дали над 150 интервюта в регионални и национални медии по темата. При анализа на комуникационните единици
за изследвания период става ясно, че те са един от основните източници на информация в публичното пространство за НАТУРА 2000.
Само за изследваният период са разпространени над 50 съобщения
по темата до медиите.
Като една млада организация, в която работят и членуват хора
на възраст до 40 години, тя е ориентирана при работата си с тях към
прилагането на новите информационни технологии. Тях умело използва и в кампаниите по популяризиране на мрежата НАТУРА 2000.
Широко за разпространението на информация се използват медиите
в Интернет, които се четат преди всичко от млади и добре образовани
хора.
„Зелени Балкани” в кампанията си за информиране на обществеността спират избора си на една много интересна и рядко използвана все още у нас форма за предоставяне на информация, а именно
на технически носител CD. Предимствата са: много по-евтин носител
на информация от хартията, интерактивен, забавен, интересен, широко достъпен, защото все повече хора използват компютъра в своето
ежедневие. Специален диск за НАТУРА 2000 е раздаден на общини и
областни управи, както и на РИОСВ в цялата страна.
В кампанията се набляга на използването на Интернет и всички възможности, които той предлага. Федерацията изготвя специализирана част за НАТУРА 2000 на сайта си с обща информация за мрежата, текстове от ЗБР и двете директиви, както и по-важните въпроси
и
отговори
за
НАТУРА
2000.
На
адрес
http://www.greenbalkans.org/natura2000_bg.html може да се намерят
и препратки към други важни страници по темата. Тук в рубриката
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новини постоянно е публикувана актуална информация, за това какво се случва по процеса на изграждане на екологичната мрежа в
страната ни. Има над 50 новини.
В рамките на проект „Изграждане на мрежа от защитени зони
НАТУРА 2000 в България” е създаден и отделен сайт за НАТУРА
2000. Неговият адрес е http://www.natura2000bg.org. Обемна информация, но за съжаление строго научна и неразбираема за обикновения гражданин. Сложни термини, правови норми, формуляри и други затрудняват този, който ги чете. Даже е в състояние да те накара
бързо да прескочиш на друга страница в Интернет.
Сдружение „Зелени Балкани” има свое информационно издание. То се отнася към т. нар. контролируеми медии. Това е „Бюлетинът”, в който в 5 поредни броя е отразена темата НАТУРА 2000. За
съжаление, това е издание което се разпространява само сред членовете на сдружението и някои държавни институции. За целевата си
аудитория то изпълнява функциите си, но информация е необходима
преди всичко за широката общественост. Това е един съществен пропуск в работата не само на тази НПО. Истината е там, че обикновено
на НПО в България не им достигат средства за издаването на подобни
информационни материали и те са принудени да се ограничат в малък тираж.
Още един подход в разяснителната кампания на „Зелени Балкани” говори за иновативност и използване на всички възможни
средства за комуникация и разпространение на информация. За разлика от МОСВ, където всичко трябва да е написано и официално предоставено като информация по темата, експертите на НПО дават консултации по въпроси за НАТУРА 2000 и по телефона. Специални телефони за НАТУРА 2000 не са обявени, но в отчетите си за работата с
обществеността сдружението официално посочва, че има проведени
над 300 консултации по телефона с граждани.
Изготвянето и разпространението на информационни материали е слабост в кампанията на МОСВ. Такива липсват в изследвания
период. Това обаче е силна страна в кампанията на ”Зелени Балкани”.
В рамките на различни проекти са издадени изключително добри и
като визия, и като съдържание печатни материали. Те са предоставяни в годините на всички държавни институции, имащи отношение
към изграждането на мрежата НАТУРА 2000 и други заинтересувани
страни. Това са: „Интерпретационен наръчник за хабитати в ЕС”,
„Зелени Балкани”, 1999 г., „Численост на националните популации
на гнездящите в България птици”, „Зелени Балкани”, 2004 г. Това е
строго специализирана литература, която обаче е изключително не46

обходима на експертите при определянето на местата от мрежата.
Издаден е и плакат НАТУРА 2000 – карта на местата, предложени за
включване в екологичната мрежа през 2005 г. и диплянка „НАТУРА
2000 – Общоевропейска екологична мрежа”, през 2004 г. в тираж от
1 000 броя.
Използваните в кампаниите комуникационни средства са
прессъобщения, интервюта, срещи – семинари, консултации, Интернет страници, печатни информационни материали – диплянки, плакати, бюлетин и книги.
2.5.

ПР на Българско дружество за защита на птиците

През 2002 г., Българското дружество за защита на птиците изпълнява проект „Повишаване готовността на България да изгради
Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000”. Стартът му е даден
през октомври 2001 година. Най-мащабната дейност по проекта е организирането и провеждането на информационна кампания „НАТУРА 2000 - за хората и птиците”. Това е една професионално разработена ПР кампания. БДЗП дори ползва специалист по връзки с обществеността за планирането и реализирането й. „НАТУРА 2000 – за хората и птиците” е кампания изцяло насочена към широката общественост с цел популяризиране и получаване на подкрепа на процеса по
изграждане на мрежата НАТУРА 2000 в България. Експертите ангажирани с дейностите по кампанията ясно определят целевите групи
върху които се очаква тя да окаже ефект. Това са представители на
държавни институции, имащи отношение към процеса на изграждане на мрежата в страната - МОСВ, МЗГ, НУГ, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ), местните власти, местни
заинтересувани лица и широката общественост в регионите около
Орнитологично важните места (ОВМ), както и персонала и доброволците на БДЗП.
Много важна част от работата по тази ПР кампания, както и
при всяка друга е работата с медиите. За да бъдат избрани точните
средства за масова информация, с помощта на които да се повлияе
по-ефективно върху целевите аудитории предварително е изследван
рейтинга на националните медии. Комуникационните средства, които са използвани при кампанията са съобщения до медиите, пресконференции, факт листи, интервюта, срещи – обучения, семинари,
срещи – консултации, Интернет страници, печатни информационни
материали – плакат, брошура, брошура - листовка, наръчник и фланелки.
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За популяризиране и разясняване на механизмите по определяне на защитените зони за птиците от мрежата НАТУРА 2000 са
проведени редица пресконференции в рамките на проекта. Това става
не само в София, но срещи с журналисти са организирани и в други
градове от страната като Варна, Пловдив, Бургас и Свищов. Изключително професионално е подходено към тях. Поканата за пресконференция до журналистите е съпътствана с факт лист с информация
за БДЗП, природозащитните дейности изпълнявани от дружеството и
основните му успехи в областта на опазване на природа. Резултатите
сочат, че информация за дейностите по този проект има публикувана
в Българска телеграфна агенция (БТА), националните всекидневници
„Сега”, „Новинар”, „24 часа”, „Дневен Труд”, „Монитор”, „Дума”,
„Стандарт”, „168 часа”, както и в „Земя”, „Пари”, „Банкер” и „Република” през 2002 година. Материали с по-подробна информация за
НАТУРА 2000 са подготвени и публикувани в специализираните списания „Сега”, „Планета Инфо” и „Гора”. Не са забравени и електронните медии - Българското национално радио (БНР), радио „Христо
Ботев”, националното „Дарик” радио, радиата „Контакт”, „Експрес”,
„FM+”, „Свободна Европа”, „България”, „Веселина”, “Alma Mater” и
„Инфо” радио. Излъчени са репортажи по Българска национална телевизия (БНТ), БТВ, Нова телевизия, 7 дни и телевизия Евроком.
За да покрие информационно всички целеви групи БДЗП залага и на публикуването на информация в глобалното информационно
пространство Интернет. Все пак доброволци, симпатизанти и членове
на дружеството са млади хора, които предпочитат да използват мрежата, за да се забавляват, да общуват и да се информират. Навременна информация за всичко, което се случва по проекта има винаги
публикувана на сайта на дружеството за птиците www.bspb.org, както
и в информационните портали на БлуЛинк на адрес www.bluelink.net,
mediapool, в агенция Фокус и в news.bg.
Обсъждането и дискутирането на една тема винаги допринася
за раждането на нови идеи и спомага за обединяване на хората около
дадена кауза. Организацията осъзнава това и прилага интересен и
новаторски подход в провежданата кампания. Открива на страницата
си в Интернет форум, в който се дискутират въпроси и мнения за НАТУРА 2000.
Една изключително ефективна ПР – техника е използвана в
кампанията на БДЗП – провеждането на семинари – обучения.
Обикновено към такива мероприятия журналистическият интерес е
засилен, защото там се очаква да присъстват интересни и компетентни по темата лица. Това дава възможност на присъстващите журна48

листи да намерят повече информация за материали и интервюта.
Проведени са три семинара в три пилотни региона (Варна, Бургас и
Пловдив), имащи за цел да бъдат изяснени законовите, административни и практически стъпки на интегриране на ОВМ в изграждането
на НАТУРА 2000. В тези семинари участие са взели представители на
регионалните звена на държавни институции, местните власти и експерти от БДЗП. От доклада по проекта става ясно, че на семинара в
Бургас през 2002 г. са присъствали представители на 13 общини в областта, 12 представители на други държавни институции и са обучени
7 доброволци от БДЗП. Във Варна – осем общини от областта, 9 представители от регионалните структури на други държавни институции
и 11 доброволци и персонал на дружеството, а в Свищов – 5 представители на общини в региона, 15 от други държавни институции и 7 на
БДЗП. Информацията за проведените семинари е отразена в 5 национални медии и 42 регионални. По време на семинарите са проведени пресконференции с участието на общо 20 журналисти.
Кампанията „НАТУРА 2000 – за птиците и хората” включва и
подготовка, отпечатване и разпространение на информационни материали за екологичната мрежа. Издадени са 6 000 плаката с мотото
„НАТУРА 2000 за доброто на птиците и хората”. Един сравнително
добър печатен материал, с добро качество, интересен замисъл, но човек трябва да има предварителна информация за същността на мрежата НАТУРА 2000, за да го разбере. Притеснителен факт е, че в някои от регионалните структури на организацията към 2007 г. има още
бройки от плаката. Това ни кара да предполагаме, че или разпространението му не е било ефективно, или причина за това е големия
тираж.
Разпространени са 4 000 броя брошури - листовки с кратка
информация за екомрежата и БДЗП. Основен недостатък е, че брошурата е отпечатана чернобяла, само логото на ЕЕМ е цветно. Добър
подход е посочването на лица, телефони и електронни адреси за контакти, както и призив към онези, които биха желали да се включат в
работата по популяризиране на мрежата. Това печатно средство е използвано по време на кампанията и за набиране на нови членове на
дружеството. Използваният език е разбираем и достъпен, но в иконично отношение изпълнението е лошо. Така продуктът не може да
изпълни основната си функция да привлече и задържи вниманието, а
какво остава да те накара да го запазиш.
Странна представа имат БДЗП за брошура. Издадена в тираж
от 6 000 броя, тя е в размер А4, с двойно разгъване – 4 листа, пълно
цветна Въпреки, че като качество е много добра, тя е неудобна за пол49

зване, а и като съдържание се припокрива с друг информационен материал на дружеството. Сякаш е умалено копие на „Наръчник за НАТУРА 2000 в България”. Наръчникът е книга 5 от природозащитната
поредица на БДЗП. Издаден с цветни корици, а вътрешните страници
са чернобели. Като съдържание включва двете директиви, информация за ОВМ в България, правната рамка за управление и защита на
териториите, европейския опит в защита на места от НАТУРА 2000,
агро-екологични мерки и политики на ЕС. За специалистите това е
едно изключително полезно средство, но е тромаво като съдържание,
на места неразбираемо, с много малък шрифт, което още повече затруднява четенето и вникването в същността. И въпреки всички тези
недостатъци наръчникът би бил много полезен за тези, които искат в
детайли да се запознаят с пътя на изграждане на ЕЕМ НАТУРА 2000.
Решението плакатът, брошурата и наръчника да изглеждат по
един начин е интересен подход. Така се набляга на идеята, че са част
от една кампания, все едно са комплект от информационни материали по темата.
Най-силната страна в кампанията са срещите с целевите групи.
Специално за тях БДЗП изработва на персонала и доброволците, които работят по проекта 85 фланелки с логото на ЕЕМ НАТУРА 2000. За
този елемент от кампанията дружеството използва едно голямо предимство, което има пред останалите НПО в страната - наличието на
работещи регионални структури. Благодарение на тях срещите са
проведени в близост до ОВМ в 10 региона на страната, в над 50 населени места в периода април – юни 2002 година. Освен диапозитивна
прожекция за представяне на съответното място и неговите обитатели на тези срещи са раздавани и печатните информационни материали. Същите са предоставени на различни държавни институции и
всички заинтересувани страни от изграждането на мрежата НАТУРА
2000 в България. За представянето на всеки от четирите региона е
отпечатана листовка в тираж по 1 000 броя за регион, съответно за
Дунав, Североизточна, Югоизточна и Южна България. Вярно, че е
чернобяла и направена с подръчни средства, но помага в разяснителната кампания по места. Хората са по-чувствителни към проблемите
на мястото, на което живеят и по-лесно стават съпричастни в опазването на природата в близост до тях, което предполага доброто й познаване. За това и БДЗП подготвя информация за биологичното разнообразие по региони, за да осъзнае местното население с какво богатство разполага, в сравнение с редица европейски страни. Залага се
и на представянето на положителни примери и практики от страни в
Европа, защото често за неспециалистите различните стратегии и
дейности в сферата на опазване на природата остават неясни.
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Находчив метод в рамките на тази дейност е и изготвянето и
попълването на анкетни карти от всички граждани, присъствали на
тези срещи с въпроси за мрежата НАТУРА 2000. Събраната информация е обработена, а резултатите са показателни за успеха на ПР
кампанията. Те дават възможност на експертите от дружеството за
направата на изводи – какво още е необходимо да се направи за насищане на публичното пространство с информация, каква още информация е необходима и в каква степен е възприет процеса по изграждане на мрежата и ползите от нея.
На въпрос „Как бихте реагирали, ако районът в който живеете или ползвате земя, стане част от екологичната мрежа НАТУРА 2000”?. Най-висок е процентът на хората отговорили, че биха се
възползвали от новите възможности, предоставяни от нея – 59 на сто
или това са 229 души от анкетираните 407 и само 1% или четирима
души са отговорили, че биха възразили срещу нея.
94 на сто считат, че е необходимо изграждането на мрежата у
нас срещу едва по-малко от половин процент, които не намират необходимост от НАТУРА 2000.
Едва ли това е представителна извадка от гледна точка на социологията, но тези резултати показват положително отношение на
обществеността към процеса и затова са изненадващи в последствие
реакциите на част от обществото.
Дружеството за птиците използва всички свои дейности и кампании по отбелязване на важни дати за природозащитата за раздаване на информационни материали и популяризиране на НАТУРА
2000.
Равносметката: обучени са 60 доброволци и същите са взели
участие в информационната кампания по места, изпратени са 15 благодарствени писма до институции (със специални грамоти, което
стимулира, показва уважение и признание за свършената работа и
оказана подкрепа), взели участие в реализирането на проекта. В него
участие са взели представители от 48 държавни институции, 32 общини в страната. За изпълнението на този проект БДЗП получава и
обществено признание. На 20 май 2002 г. на официална церемония в
Информационния център на ЕС в София на дружеството е връчена
голямата награда за успешно осъществен проект с голямо обществено
значение.
Работата на дружеството по популяризиране на екологичната
мрежа не приключва с финализирането на този проект. Четири годи51

ни по-късно в рамките на друг проект „Изграждане на представителна и функционално единна национална екологична мрежа в частта от
защитени зони за птиците като част от Европейската екологична
мрежа НАТУРА 2000”, финансиран от Предприятието за управление
на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ е
предвидена поредната национална кампания в партньорство с министерството на екологията. В рамките на тази разяснителна кампания БДЗП отново залага на едно старо и изпитано вече средство –
преки срещи с всички заинтересувани страни от изграждането на
мрежата у нас. Това са срещи – обществени обсъждания, на които е
предвидено да бъдат представени предложените за обявяване защитени зони за птиците от мрежата НАТУРА 2000. Тези срещи са част
от законовата рамка в процедурата по обявяване на местата от екологичната мрежа, която отпада с промяна в ЗБР. Това, както и забавянето на решението на МС по отношение на внесените за обсъждане и
приемане проектозащитени зони не се оказва пречка за БДЗП да
проведе срещите. Проблемът е друг – МОСВ представя тази дейност
като своя и с нея дава старт на своята информационна кампания,
въпреки че използва капацитета на експертите от БДЗП при всички
проведени 15 разяснителни срещи.
Една от заложените дейности е подготовка на информационни
материали, необходими за провеждането на кампанията. Тя обаче се
забавя поради обективни причини – липса на решение на МС за обявяване на защитените зони за птиците. МС отлага разглеждането на
потенциално защитените зони от мрежата на две свои заседания.
Едното в първата половина на октомври и на 21.12.2006г. Така при
всички срещи проведени по места в цялата страна са използвани ксерокопия от стари информационни материали – чернобели, с много
лошо качество, понякога даже и нечетими.
С огромно забавяне едва в средата на 2007г. излиза от печат
книгата „Орнитологично важни места в България и НАТУРА 2000”
с акцент върху защитените зони от мрежата. Тя носи огромна по обем
информация събрана на 640 страници. Разпространява се безплатно
за всички държавни институции и на цена от 130 лева за всеки друг,
които желае да си я закупи. Един изключително скъп продукт, които
би помогнал на представители от бизнес средите – инвеститори, собственици на малки и средни предприятия да се ориентират в местоположението на важните за птиците места в българската природа и
да насочат своите инвестиционни намерения, още в етапа на проучване и проектиране, там където не биха повлияли отрицателно на
компонентите на околната среда. За съжаление това се оказва по52

редния продукт за НАТУРА 2000, които излиза в публичното пространство и е неразбираем и недостъпен за широката общественост.
Издаден е и пакет информационни материали, представящи
различни аспекти на частта от екологичната мрежа НАТУРА 2000,
касаеща птиците. Излиза от печат специален брой на списанието на
БДЗП „За птиците” посветен на НАТУРА 2000, към който е приложена карта на ОВМ, предложени за включване в мрежата. Всички
материали са отлично написани и разбираеми, успешно биха могли
да бъдат използвани в една широко мащабна информационна кампания сред обществеността. Лошото в случая е, че това е издание, което е предназначено само за членове на дружеството, разпространява
се и до МОСВ, неговите регионални структури и други партньори на
БДЗП. Така на практика информацията достига до един малък и органичен кръг от хора, които при това имат определен интерес в областта на природозащитата и устойчивото управление и като членове
на дружеството постоянно получават информация за неговите
дейности и за мрежата НАТУРА 2000.
Преди началото на разяснителната кампания, БДЗП провежда
7 срещи – обучения за персонала от регионалните си структури. Така
той вече има готовност да отговарят на всякакви въпроси, свързани с
мрежата НАТУРА 2000 при срещите си с инвеститори, собственици и
ползватели на земи, медиите, граждани и други. Една добра инвестиция. Благодарение на нея персонала на дружеството е много по-добре
информационно подготвен, отколкото този на РИОСВ по места да отговаря на въпроси по темата.
Към датата - 21.07.2006г. (на тази дата в МОСВ е внесена документацията по 114 потенциално защитени зони за птиците по Директивата за птиците) са проведени 2 срещи – консултации с обществеността за представяне на НАТУРА 2000 - през май в Кресна и Варна и
още 3 след това в Берковица, Севлиево и втора среща в морската столица. По време на европейските дни на птиците – 6 и 7 октомври същата година са проведени разяснителни кампании в София, Свищов,
Варна, Бургас, Гоце Делчев, Пловдив и Хасково.
В резултат на проявен интерес от страна на бизнеса към изграждането на мрежата НАТУРА 2000 в страната ни и евентуалните
проблеми, които биха могли да имат при реализирането на проекти в
потенциални места от екомрежата дружеството за защита на птиците
провежда и срещи с над 30 инвеститора.
Кампанията включва и работа с медиите, за предоставяне на
актуална информация за дейностите по проекта. За това, обаче БДЗП
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не полага големи усилия. Не успява да покрие голям брой медии –
печатни и електронни. Не е използван напълно ресурса, който има за
работа с регионалните медии, благодарение на петте си регионални
офиса. Един огромен пропуск.
ПР – кампанията по проекта има за основна задача да осигури
подкрепа от страна на институции и обществеността за изграждането
на мрежата от защитени зони за птиците. На практика се видя, че този процес у нас се превърна в камък, хвърлен в застояла вода, но затова вина няма само БДЗП. Напротив, анализът показва, че за поголяма част от информацията появила се в публичното пространство
за НАТУРА 2000, източници са именно НПО работили по определяне
на защитените зони. И все пак НАТУРА 2000 не получи необходимата подкрепа, а напротив настрои част от обществото ни срещу тези
природозащитни организации, което ни кара да мислим, че и те не са
си свършили както трябва работата или не са разполагали с необходимия за това капацитет и ресурс. Работата на парче доказа за пореден път, че не е достатъчно ефективна и ползотворна.
2.6. „За и против НАТУРА 2000” – отгласа на процеса по
изграждане на националната мрежа НАТУРА 2000 в публичното пространство.
„Процесът по определяне на зоните от НАТУРА 2000 в страната ни разбуни унилото обществено мнение. В изграждането на националната екологична мрежа у нас се вплетоха многобройни и разнопосочни интереси на еколози и псевдоеколози, неправителствени организации, бизнес среди и местни власти. И за пореден път националният интерес не участва в играта”. [НАТУРА 2000 – неразбория от
интереси, сп. „Екология и бизнес”, бр.1, май 2007г., с.12]
Там, където има сблъсък на интереси (като НАТУРА 2000) често се ражда конфликт. Именно до появата на такъв един конфликт
доведе процеса по изграждане на мрежата НАТУРА 2000 у нас. В него
една срещу друга се изправиха две страни – тази на природозащитниците и на противниците на НАТУРА 2000 в лицето на местни власти, инвеститори, собственици и ползватели на земи. Конфликтът вече
е налице, въпроса сега е как той да бъде разрешен, така че и двете
страни в него да бъдат удовлетворени. На дневен ред стой и въпроса как се стигна до този конфликт и коя е причината за сериозния сблъсък между защитници и противници на НАТУРА 2000? Или защо въобще се появиха те?
„НАТУРА 2000 отекна в общественото пространство, поемайки
вълната на протестите. Хорото бе поведено от гражданска група „Да
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спасим Иракли”, които още през май лягат пред багер на Swiss Properties Ltd на плажа на уникалната местност Иракли. Протест на плажа има и през август, паралелно с внасянето на първите 13 000 подписа в защита на Черноморието в Народното събрание. Междувременно – срещи, писма, дебати, хепънинги, велопоход. В началото на
юни медиите „гръмват”, че и природата възстава срещу строежите на
Иракли, имайки в предвид поройните дъждове и придошлата река,
причинили свличането на пътя от село Емона към Несебър. В края на
същия месец за едно денонощие 4 000 души вземат участие в празник в Борисовата градина в София, когато зад кампанията на ираклийци застават и първите по-известни личности – основно хора на
изкуството. Гражданската група инициира и обществен дебат срещу
урбанизацията на българското Черноморие в Червената къща в София, като кани и ответните страни в лицето на министъра на околната среда и водите и представители на инвеститорите. По същото време министър Джевдет Чакъров налага забрана за строителство и други дейности не само на Иракли, а и в други райони, а един от аргументите е, че това са проектозони по НАТУРА 2000. В края на лятото
кампанията „Да спасим Иракли” печели приза на Българска фондация „Биоразнообразие” за „Най-успешна кампания на годината за
опазване на биоразнообразието”. След време получава и признание и
от професионалистите в сферата на връзките с обществеността”. [сп.
“За птиците”, бр.2/2006 г.]
Това наистина е една много своевременна кампания, която използва иновативни средства да привлече вниманието на медиите, за
да получи широка гласност и подкрепата на обществеността. Найхубавото е, че точно тази кампания успява за първи път в историята
на неправителствените организации у нас да ги обедини и направи
единни. Това е кампания мащабно използвала възможностите на новите комуникационни и информационни технологии. Всичко се
случва в Интернет, от раждането на идеите до тяхното осъществяване. Дори самото събиране на подписи в подкрепа на кампанията се
случва пак там.
“Натискът „Да спасим Иракли” до някъде дава тон на журналисти и общественост по темата НАТУРА 2000. Някои от природозащитните НПО у нас се обединяват в коалиция „За да остане природа в
България” и дават старт на едноименната кампания. Тя се уповава на
мотото, че колкото повече шум се вдига, толкова по-големи са шансовете пред българската природа, за чието опазване организациите работят десетилетия. В коалиция „За да остане природата в България”
влизат: Асоциация на парковете в България, Българска асоциация за
алтернативен туризъм, БДЗП, Българско дружество по фитоценоло55

гия 2001, Българска фондация „Биоразнообразие”, Информационен и
учебен център по екология, Национално движение „Екогласност”,
„Агролинк”, Сдружение за дивата природа БАЛКАНИ, „За Земята”,
„Природа назаем”, СНЦ „Зелени Балкани”, „Природен фонд”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, WWF ДунавскоКарпатска програма България”. [пак там:10]
Част от протестите в София на 15.10.2006 г. „Не на строителния
тероризъм” в градинката на църквата „Св. Седмочисленици”, на
19.10.2006 г. бдение на площад „Св. Неделя”, на 20.11.2006 г. гражданско присъствие пред сградата на МОСВ, началото на декември –
мащабна студентска акция, гражданско присъствие на 21.12.2006 г.
пред сградата на МС, тържествено внасяне на подписките „За са остане природа в България” и „За спасяване на българското Черноморие”
на 23.01.2007 г.
Ираклийци повеждат хорото, с хоро от хора, животни и кукери
се внасят подписите на 30 200 граждани от 350 населени места в България и по света под мотото „За да остане природа в България” и на 18
750 души за опазване на българското Черноморие в МС.
В периода ноември 2006-април 2007 г. по улиците на страната
ни протестираха не само природозащитните неправителствени организации, а и хората които се обявиха срещу изграждането на екологичната мрежа с мотива, че тя спъва икономическото развитие в регионите и ги обрича на безработица и мизерия. Това бяха противниците “интересите на птиците да се поставят пред интересите на
хората”, както повечето от тях обичаха да пропагандират през това
време, без да се замислят, че “Homo sapiens е просто един от над 2,5
млн. биологични видове, населяващи нашата планета и нуждаещ се
от ресурсите на биосферата” [Валентин Янчелов, “За кого бие камбаната на НАТУРА, в. “Дневник”,29.01.2007г., стр.12-13]. Това бяха
хората, които не можеха или не искаха да разберат същността на екологичната мрежа НАТУРА 2000, а още по-вероятно някой друг не искаше това да се случи и повеждаше тази част от обществеността да
блокира магистрали или да скандира пред МС, НС и президентството, че НАТУРА 2000 е явна форма на “национализиране” на земите
им.
Първи срещу НАТУРА 2000 скочиха собственици на земи по
Черноморското ни крайбрежие и това съвсем не е случайно. Там са
най-големите инвестиционни интереси за застрояване на земите и
превръщането им в бетонни комплекси като Слънчев бряг. Черта от
характера на българина е да разчита на бързата и лесна печалба, а
какво ще последва май никой не го интересува или поне така изглеж56

да на пръв поглед. Към протестиращите от Иракли, Шкорпиловци,
Бяла, Кранево, Каварна и други се присъединиха и хората от планинските райони на Рила и Пирин. Там тече същия процес на унищожаване на българската природа и превръщането й в “чучело” от бетон и
желязо. Някога Джералд Даръл беше писал, че ако една съборена
сграда или паметник може да се построи или издигне на ново, то ако
даден биологичен вид бъде заличен от лицето на Земята, няма как да
бъде върнат обратно в природата.
Протести, блокиране на магистрали с камиони, трактори и
всякакви други тежкотоварни автомобили, постоянно отправяни заплахи за нови форми на изразяване на гражданско недоволство заляха
страната ни за кратко време. Собствениците на земи бяха подкрепени
от органите на местно управление, строителни предприемачи, собственици на агенции за недвижими имоти и псевдоеколози.
И ето, че конфликта “За и против НАТУРА 2000” се разгоря с пълна мощ. На всяка проява на противниците на програмата, отговаряха със съответна проява и нейните защитници. На всяко решение на НСБР и МС отговаряха по подобаващ начин и двете страни от
конфликта.
Оказа се, че и едните, и другите са изключително изобретателни във формите на протести. Истината е, че НАТУРА 2000 ще остане
в историята и в спомените на хората именно със събитията от зимата
на 2006-2007 година разиграли се по улиците на страната ни и найвече в столицата.
Страстите се разгоряха още повече, когато започнаха да се намесват със съответна позиция по темата и политическите сили от деня - управляващите от тройната коалиция. Интересите станаха прекалено много за една малка държава като нашата и разрешаването на
конфликта се затрудни. По-скоро събитията говорят, че има страна в
него, от чийто интерес е въобще той да не бъде разрешен и тази страна е причината сред обществеността да се породи недоволство, слухове и спекулации относно изграждането на екологичната мрежа НАТУРА 2000.
В подобна конфликтна ситуация интереса на медиите се засилва. В изследвания период средствата за масова информация следят от
близо събитията и широко ги отразяват. Анализа сочи, че те достатъчно обективно отразяват информацията. Като цяло медиите отреагират умерено в създалата се сложна конфликтна ситуация. Те успяват да покажат проблема в неговата многоаспектност, като отразяват
различни мнения и гледни точки и изиграват успешно своята ролята
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на комуникатори. Като че ли в тази наистина много сложна ситуация
само медиите и в частност журналистите, следящи темата НАТУРА
2000 отблизо разбраха за какво иде реч. Те единствени схванаха
същността на мрежата и ползите от нея и се опитаха да запълнят
“информационния вакуум” създаден от МОСВ.
Самият факт, че конфликт бе допуснат да се случи, показва
колко е важно да съществува предварително изградена ПР програма
за действие при такива ситуации. Превантивна, професионално организирана ПР дейност по въпроса обаче няма. А едно от основните
направления на професионалния ПР е именно да прави прогнози и
улавя основните тенденции на общественото мнение, да преодолява
различни конфликти.
ПР на МОСВ в тази конфликтна ситуация бе недостатъчен, хаотичен и неадекватен на събитията в страната. Напълно естествено в
конкретния случай – при дефицит на ПР, една от основните негови
функции – да предоставя информация на обществото, чрез медиите
да се изпълнява от самите медии.
Липсата на ясна комуникационна стратегия от страна на МОСВ
доведе до конфликта “За и против НАТУРА 2000”. Това обясня и
факта, че медиите потърсиха други източници на информация в лицето на природозащитните НПО.
2.7. Възможностите на ПР за разрешаване на конфликтни
ситуации и постигане на осведомено публично разбиране
В края на 2006 година у нас в публичното пространство се появи темата за НАТУРА 2000. Тя „успя” да предизвика небивал до този
момент интерес от страна на обществеността към проблемите свързани с опазването на околната среда.
В зародилия се и разраснал се с бързи темпове конфликт „За и
против НАТУРА 2000” природозащитните неправителствени организации защитиха националния интерес, а именно опазването на
българската природа, а собствениците, ползвателите на земи, инвеститори и местни власти своите собствени, икономически интереси.
Министерството на околната среда и водите като отговорна институция за изграждането и обявяването на екологичната мрежа в
страната ни зае позицията на посредник в конфликта. Тази роля поставя изискването пред министерството да бъде на по-високо положение от спорещите. Явява се предпоставка за проява на социално доверие, придаващо статус [Петев:2001:76]. Както повечето държавни
институции, така и министерството на екологията не се ползва с не58

обходимото доверие сред обществеността. Така, че първата и една от
най-важните предпоставки в ролята му на посредник в конфликта не
е налице. Анализът на ПР на ведомството в разглеждания период ноември 2006 – април 2007 г. показва, че то дори не успява в опитите
си да насити публичното пространство с необходимата информация
по проблема и така не може да спечели доверието на нито една от
двете страни в конфликта. Спечелването на доверие изисква и то да
бъде периодично потвърждавано с действия и решения, при които е
желателно посредника да заеме неутрална позиция.
Какво обаче показва историята на конфликта? Съгласно законовата рамка на изграждане на екологичната мрежа НАТУРА 2000 и
задълженията на страната ни към ЕС, ведомството няма друг избор
освен да приеме и обяви предложените от БДЗП и „Зелени Балкани”
приоритетни места от българската природа като част от националната екологична мрежа НАТУРА 2000 към 01.01.2007 г. В края на октомври 2006 г., в МОСВ са внесени документите на проектозащитените зони и по двете директиви, покриващи около 36% от територията на страната ни. Това е и минимумът за изпълнение изискванията
на ЕС за приносът на страната ни към ЕЕМ НАТУРА 2000. Позицията
на министерството на екологията обаче е, че от местата по НАТУРА
2000 трябва да се изключат всички населени места, промишлени и
вилни зони, курорти и тези които влизат в общия устройствен план,
там където същият е приет по места. На заседание на НСБР, състояло
се на 21.11.2006 г., когато се обсъждат предложенията за защитени
зони по местообитанията, представителите на НУГ (като членове на
съвета) излизат с предложение да бъдат изключени 29 от предложените защитени зони. Аргументът за това е, че е необходимо границите им да бъдат допълнително прецизирани Това са изключително
горски територии, към които има заявен инвеститорски интерес.
Предложението се приема и тези 29 зони са принципно отложени,
макар че в ЗБР такава процедура не съществува. Съвсем резонно е да
си зададем въпроса къде е неутралната позиция на МОСВ в така разигралите се събития? С действията и решенията си по това време отговорната институция не защитава интересите на държавата, а тези
на определен кръг хора от нея. Заема позиция на печеливша страна
от не решаването на проблема.
Проблем в така създалата се ситуация на конфликт е и, че
едната от конфликтуващите страни е комуникационно некомпетентна по проблема, тази на противниците на НАТУРА 2000, за разлика
от другата – на природозащитните НПО. Усилията на посредника (в
лицето на МОСВ) трябваше да бъдат насочени към компенсиране
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липсата на информация и не може да се отрече, че бе направен опит
за това.
В ситуация на изясняване и уточняване на конфликтови проблеми ролята на посредника се състои и в това да катализира взаимно
приемливи решения. [Тодор Петев, 2001:84]. В конфликта „За и
против НАТУРА 2000” се случи точно обратното. Решенията на
МОСВ и МС водят до изостряне на конфликта и ситуацията в страната ни през зимата на 2006 година.
На 27.12.2006 г. лидерите на управляващата тройна коалиция
вземат решение за драстично намаляване обхвата на мрежата. Премиерът Сергей Станишев обявява на 15 февруари в Народното събрание решението на кабинета за окончателния обхват на екомрежата.
Съгласно него отложени са 37 от предварително предложените защитени зони. В излязлото от март в Държавен вестник (ДВ) решение
обаче, се оказва, че тези зони са 42. В пространството и времето между речта на премиера и публикацията в ДВ без посочени аргументи и
напълно инкогнито са отпаднали още 5 зони. Към отложените зони
има заявен интерес от общини, обществени организации и инициативни комитети изтъква премиерът пред НС. Според него целта на
отлагането е да се съчетаят интересите на инвеститорите, и на държавата, която трябвало да гарантира запазването на биологичното разнообразие. Интересно как с решение за намаляване на защитените
зони за птиците от първоначалните 23,6% на 11,3 на сто от територията на страната и от 28,6% за зоните по местообитанията на 13,4% от
територията на страната се опазва богатството на природата ни?
Това съвсем не е взаимно приемливо решение за страните от
конфликта. Напротив определянето на защитените зони от мрежата,
съгласно правната рамка трябва да става единствено по научни критерии. В конкретния случай водещия критерии при решението от
страна на правителството е инвеститорският интерес. И това решение
довежда до осакатяването на българската природа.
Сблъсъка между привърженици и противници на НАТУРА
2000 у нас е резултат от липсата на информация, на ясна комуникационна стратегия от страна на МОСВ.
ПР е технологията, която би могла да бъде използвана успешно
за изграждането на ясна комуникационна стратегия. Усилията на
специалистите по ПР, трябва да бъдат насочени преди всичко към
недопускане възникването на конфликти. Ако все пак се е стигнало
до конфликтна ситуация, то тогава ориентираният към практиката
въпрос гласи: „Какво всъщност може да постигне работата на ПР в
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конфликтна ситуация, какви ПР-цели трябва да бъдат преследвани?
Може ли да се смята един определен тип ПР особено подходящ за
конфликтни ситуации?” [Буркард, 1999:21]
При конфликти ситуации като тази с НАТУРА 2000 у нас връзките с обществеността трябва да бъдат ориентирани към принципите
на разбирателство между страните от конфликта. Изхождайки от тази постановка, най-подходящият модел на комуникация е този на
„симетричната комуникация” [цит. по Буркард, 1999:22]. При него
става въпрос за двустранна комуникация. Само при този тип има
шансове за взаимно влияние.
В процеса на комуникация, която цели разбирателство са валидни известни универсални изисквания и те трябва задължително
да бъдат спазвани от участниците в комуникацията. Според Юрген
Хабермас [цит. по Маринов, 2001:270] такива са: разбираемост –
т.е. източника на информация трябва да се изразява разбираемо,
според действащите граматични правила; истина – същият трябва
да говори за нещо, чието съществуване се признава и от другата страна в процеса на комуникация; истинност – той трябва да изрази истинските си намерения; достоверност – той трябва да избере начин
на изразяване, който изглежда приемлив на фона на взаимнопризнатите ценности и норми.
Роланд Буркард предлага решение на проблема при конфликт
в четири фази на ПР: ПР – фаза информация, дискусия, дискурс и
определяне на ситуацията. [Буркард, 1999:28]
ПР – фаза на информация. Първата цел на ПР (в разглеждания случай на МОСВ) трябва да бъде да се разясни необходимостта
от изграждането на ЕЕМ НАТУРА 2000 в България, задълженията на
страната ни към ЕС, административните, законови и практически
стъпки в изграждането на екомрежата. Необходимо е насищане на
публичното пространство с информация за мрежата НАТУРА 2000.
Според Филип Лесли „преди да настъпи събитието е по-ефективно да
се опитаме да „ваксинираме” публиката предварително, отколкото да
се опитваме да реагираме впоследствие, когато ни атакуват или трябва да дадем незабавен отговор”. Извън тази информация за същността на проблема трябва да се представи и институцията, която носи отговорността за процеса, така че съответните компетенции да са ясни и
прозрачни.
В случая говорим за необходимостта от изготвянето на комуникационна програма от специалистите по ПР. Става дума за информационна комуникационна програма. Всяка такава програма старти61

ра с определяне на целите. Втората стъпка е идентифициране на основните, целевите и вторичните публики. Анализират се техните желания, интереси, очаквания, образование и други характеристики. С
всяка аудитория е желателно да се работи индивидуално. [Маринов,
2001:131] За успеха в информационната фаза спомага доброто познаване на целевите групи. Защото само, когато страните, към които е
насочена информацията, я възприемат, тогава е налице една от основните предпоставки за рационална дискусия.
Следващото направление е подбор на съобщенията. Събират се
всички факти за събитието. Подготвя се пълна информационна картина. Обработват се и се предлагат съобщенията по различни канали
и способи, като се акцентира на визуалната и интерактивна информация. [пак там:132]. Едно от основните изисквания е информацията
да отговаря на истината, да е проверена и точна. Съобщенията да са
изготвени на ясен, разбираем и не технически език. Задължително е
използването на позитивни термини. Всяко скриване на факти, премълчаване, опити да се манипулират масмедиите и аудиториите води
до сериозни проблеми за организацията и отхвърля нейните заявления и поети отговорности.
Важна част от комуникационната програма е формиране на
медия стратегия. Тя включва определяне на кои медии да бъдат използвани, по кое време и как. Целта е пълно коопериране с средствата за масово осведомяване. Важно тук е да се знае, че ефективността
на съобщенията в хода на комуникацията зависи от правилния избор
на канала и контекста, в който е поместено съобщението.
Последната стъпка е да се определи бюджета на програмата. Да
се разчете нейното изпълнение във времето и да се набележат ключовите играчи, които могат да я реализират.
При реализирането на една такава информационна комуникационна програма ПР специалистите могат да използват за постигане
на поставените цели различни комуникационни техники. Те трябва
да бъдат съобразени с избраните канали за комуникация и характеристиките на целевите публики. Според [Райков, 2001:84] решението
какви техники да бъдат използвани за решаване на вече дефинирания проблем, е във властта на специалиста по ПР. Важното е те да са
адекватни на съществуващия проблем. За разглеждания конфликт
„За и против НАТУРА 2000” подходящи биха били събития като
пресконференции с участието на всички засегнати страни, дискусии,
срещи, семинари – обучения, публични речи, прессъобщения, лични
разговори, избор на говорител на организацията и печатни информационни материали като бюлетини, брошури, наръчници, диплян62

ки, плакати, книги и други. От голямо значение е познаването на
тяхната същност, предимства, недостатъци и изисквания при организирането и провеждането им.
Целта на всички комуникационни инструменти е да се постигне истински диалог с публиките. Ако в случая МОСВ желае да постигне определен ефект върху страните от конфликта комуникацията
трябва да е непрекъсната и устойчива.
Важен елемент в комуникационната програма е работата не
само с външните за организацията публики, в случая страните по
конфликта, но и с вътрешните публики. Осигуряването на достатъчна
и своевременна информация за това какво се случва по проблема,
какво е неговото развитие и т.н. Така се предотвратява възникването
на слухове и затрудняване на работата вътре в организацията.
ПР – фаза на дискусия. В нея усилията на ПР специалистите
са насочени към разгръщането на дискусия, което само по себе си означава да се осъществи обяснение по темата НАТУРА 2000. Една от
съществените цели в тази фаза е да се реализира тематична дискусия
в медиите. В разглеждания случай е много важно да се помисли и
върху провеждането на интерактивна форма на дискусия, в която
участие да вземат лидерите на мнение от двете страни на конфликта
и посредника в него. Преките срещи биха допринесли за установяването на близки контакти между противниците и защитниците на
екологичната мрежа. Организирането на подобни дискусионни вечери, изказвания на експерти, симпозиуми от страна на посредника –
МОСВ биха спомогнали за разгръщането на широка дискусия по темата и намирането на компромисно решение на конфликта. Интересно е, че ековедомството проведе редица подобни срещи, преди
всичко с хората настроени против НАТУРА 2000 и не постигна търсеното разбиране. Проблемът е, че на много малка част от тях бяха поканени природозащитните НПО, определяли местата от мрежата
НАТУРА 2000. По-често срещите на представители на министерството се осъществяваха с двете страни от конфликта поотделно, вместо
събрани на едно място, в едно време, така че да се роди така търсената и необходима дискусия. И така, докато се стигна до там, че след
излязлото решение на МС за драстично намаляване на обхвата на
мрежата и избухналите с нова сила протести от страна на екозащитниците, министър Гагаузов заявява, че е нужно те да започнат да разясняват темата сред населението. Естествено, че е по-лесно да се избяга от отговорност и тя да се прехвърли на някой друг.
В една дискусия е нужно да бъде осигурена първо от страна на
посредника пълна информация по темата породила конфликта и
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после в нея да се дискутира легитимността на цялото начинание.
Липсата на такава информация дълги години доведе до там, че онази
част от обществеността застанала в позицията против изграждането
на екомрежата обвини БДЗП и „Зелени Балкани” в укриване на информация от икономически съображения и интереси, в непрозрачност в работата по определяне на местата от НАТУРА 2000, в изразходването на близо 2 млн. лева не по предназначение. По-късно към
тези обвинения се присъединиха и някои организации на псевдоеколози.
Задължително е при тази фаза на ПР в ситуация на конфликт
организирането и провеждането на експертни интервюта. Добре е да
се потърси и мнението на хора – специалисти по темата извън органът (в случая МОСВ) отговорен за изграждането на мрежата НАТУРА
2000. Такива биха били например експерти от ЕК или от някоя европейска държава, където този процес вече е минал. Споделянето на
опита пред публиките ще помогне изключително много. След като
обществеността очевидно няма доверие в МОСВ и правителството
нужно бе да се потърси лице или страна, в думите на която хората да
повярват и се доверят. Това не беше направено естествено, поради
липсата на адекватен ПР от страна на МОСВ. Единствено в публичното пространство се появи интервю на Алберто Шнел – главен експерт
по НАТУРА 2000 на международната организация WWF пристигнал
в България по покана на Дунавско – Карпатската програма – представител на WWF за страната ни, заради проблемите по установяване
на нашите защитени зони от мрежата. За този много подходящ подход обаче, не се сети посредника в конфликта, а НПО.
Друга интересна техника, която би могла да бъде използвана от
специалистите по ПР е организирането на специални приемни часове
на експерти от ековедомството със засегнатите страни, както не би
било лошо и организирането на екскурзии до някои от зоните, предложени за включване в екомрежата и представянето на богатия растителен и животински свят на част от противниците на мрежата.
Изключително подходящ похват е организирането на дискусия
сред природата - на място, където успешно се съчетава опазването на
околната среда и развитието на биологично и екологосъобразно земеделие и туризъм, каквато е и целта на НАТУРА 2000. А такива места у нас никак не са малко. Стигна се до една абсурдна ситуация, в която на фона на протестиращите общини, искащи да бъдат извадени
от границите на екологичната мрежа се появиха и такива, които пък
протестираха срещу изключването им от НАТУРА 2000 и открито
поставиха искания землищата на населените им места да попаднат в
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екологичната мрежа. Скочиха жителите на Сакар планина, в Балчик
повече от 2 000 души се подписаха в подкрепа на местността „Балчишка тузла”. В Смолянския регион настояваха да им се удвои площта на защитените Триградско и Ягодинско ждрело, с подобни искания подписи събират и жителите на село Казашко, Варненско.
ПР – фаза: Дискурс. Това е фазата, в която усилията на специалистите по ПР трябва да бъдат насочени към това да бъдат поставени извън съмнение истинността на твърденията за същността и
значението на екологичната мрежа НАТУРА 2000 от страна на МОСВ
и природозащитните НПО, както и легитимността на начинанието.
Тук пак биха помогнали много медиите, с начина по който отразяват
събитията и предоставяната им информация по темата. Затова с тях е
нужно да се работи целенасочено и постоянно, да им се предоставя
своевременно актуална информация, която задължително да е достоверна. Само тогава е възможно в хода на дискусиите да се стигне и до
споразумение между страните от конфликта. Това от една страна е
много трудно и в разглеждания случай не бе постигнато. По-скоро
решението на МС удовлетвори едната страна от конфликта, а другата
не бе чута. Не напразно жителите на село Попинци, които също искат
да бъдат включени земите им в мрежата НАТУРА 2000 в декларацията си до правителството се възмущават от „антидържавната политика на МЗГ и МОСВ, които се опитват да орежат като цяло екологичната мрежа в дърводобивните и курортните райони на
страната. Двете министерства в случая подкрепят дървената и
строителна мафия, като вероятно са намесени интересите на
власт имащи и политици”. [Жасмина Желязкова, „Как резервати останаха извън защитените територии”, в-к „Новинар”, 09.01.2007г.,
с.12]
За липсата на споразумение по конфликта говори и това, че коалиция „За да остане природа в България” сезира на два пъти ЕК за
действията на правителството относно определянето на границите на
националната екологична мрежа НАТУРА 2000. Изпраща и пълният
списък на проектозащитените зони.
ПР – фаза: Определяне на ситуацията. Това е контролна
фаза на ПР, в която е нужно да се провери дали и до колко е постигнато единодушие между страните от конфликта, т.е. дали е постигнато търсеното разбирателство. Идеалният случай би бил, ако е постигнато пълно единодушие, но в случая с НАТУРА 2000 има огромни
съмнения в истинността на твърденията по темата от страна на
МОСВм на противниците и от привържениците на екомрежата. Действията на правителството се определят от екоорганизациите като
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несправедливи и уронващи престижа на страната ни пред ЕО, както и
водещи до убиване на българската природа.
Очевидно в случая би могло да говорим за постигнато частично
разбирателство и единодушие, защото по-голямата част, от тези които са против изграждането на мрежата повярваха в изявленията на
МОСВ и защитниците на природата за същността и значението на
екологичната мрежа НАТУРА 2000, за устойчиво развитие и опазване
на средата, в която живеят и растат децата им. Причината за липсата
на пълно единодушие е, че тези хора не са се убедили в легитимността на избора на местата от мрежата, смятайки че този избор е несправедлив. Извода е, че е постигнато само частично комуникационно
съгласие и все още не е било възможно да се изработи приемливо за
всички страни решение на проблема.
Акцентът в тази ПР – фаза е на къде да бъдат насочени бъдещите ПР дейности. В конкретния случай към необходими допълнителни комуникационни усилия за разясняване избора на местата от
мрежата, но не чрез сложните формуляри и научни критерии, а на
простия и разбираем, достъпен за обикновения човек език. Усилия
трябва да бъдат положени както от МОСВ, така и от БДЗП и „Зелени
балкани”, работели по определянето им.
ГЛАВА III
3.1
Отразяване в българските медии на процеса по изграждане на националната екологична мрежа НАТУРА 2000
в България
3.2. Анализирани издания
Вестник “Дума” е ежедневник. Първият брой на вестника
наследник на “Работник”, “Социалист”, “Работнически вестник” и
“Работническо дело” излиза под заглавие “Дума” на 4 април 1990 година. В сегашния си облик ежедневника се издава от 29 октомври
2001 година. Това е най-новата българска медия в Интернет.
(www.duma.bg).
Днес “Дума” се определя като ляв вестник, социално ориентиран,
защитник на социално неоправданите, поддръжник на българщината
и радетел за запазването на ценностите на семейството, православието и историческото ни минало. Негов издател е Петър Манджуков.
Основаното от него дружество “ПМ груп” АД, на което понастоящем
Манджуков е изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите се специализира и в издателска дейност. В състава на дружеството влиза и фирмата “ПМ Прес”, която е собственик на
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ежедневника “Дума”, седмичника “TV сага” и “Балкан Българска телевизия”, на която обаче е мажоритарен собственик.
Вестник “Сега” е частен национален всекидневник. Политически и икономически независим той излиза на пазара ни от 1997 година. Негов издател е “Сега” АД. Вестникът се разпространява шест
дни от седмицата (без неделя), като делничното издание е в 24 страници и акцентът в него е върху актуална информация от деня и аналитични материали за проблемите на обществото, политика, икономика, култура и спорт. В събота “Сега” излиза в 56 страници и вестникът предлага по-развлекателни материали на своите читатели. На
страниците му има богата познавателна и практична информация за
пътувания, развлечения, почивка, любопитни истории.
“Сега” се определя като сериозен вестник, популярен не само у
нас, но и ползващ се с голям авторитет и в чужбина. Той е единственият български всекидневник, носител на награда за източноевропейска преса “Буцериус”, връчвана от германската фондация “Цайт”.
Призът се дава за добра журналистика, отстояване на свободното
слово и идеите на гражданското общество. Вестник “Сега” участва в
списването и разпространението на единственото общобалканско
списание – “Караван”. То се разпространява едновременно в шест
балкански държави – България, Македония, Сърбия, Черна гора, Албания и Косово.
Всекидневникът може да бъде четен и в Интернет на адрес:
(www.segabg.com).
Вестник “Стандарт” е основан през 1992 година като национален информационен всекидневник. Издател на вестника е еднолична частна акционерна компания “Стандарт нюз”, което дава както
политическа, така и икономическа независимост на изданието. На
страниците си ежедневникът представя на българския читател актуална, достоверна, безпристрастна и полезна информация за обществения живот в страната ни и от света. Вестник “Стандарт” ползва услугите на всички световни информационни агенции, като разполага
и със собствена кореспондентска мрежа в големите градове на България. Богатство от информация залива рубриките на изданието „Денят”, „Икономика”, „Общество”, „Бизнес”, „Светът”, „Спорт”, „Блясък”
и други. “Стандарт” се развива в синхрон и с новите информационни
технологии. Това е един от първите и най-предпочитани вестници у
нас, който може да се чете в глобалната информационна мрежа. Вестникът е и първият български всекидневник, който ежедневно се
публикува
в
електронен
вариант
на
английски
език
(http://www.standatrnews.com).
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Вестник “Дневен Труд”. Първият брой на вестник “Труд”
излиза на 1 март 1936 година. През годините на медийния пазар,
ежедневникът се доказва като символ на независимост, почтеност и
професионализъм. До 1992 година вестникът съществува като орган
на синдикатите, а след това става частен национален всекидневник.
Днес “Дневен труд” е най-тиражираният български вестник, ползващ
се с огромен авторитет сред политическите кръгове, бизнеса, културния, спортен елит и цялото общество. Той се самоопределя като доайен сред периодичните издания у нас.
Негов издател е “Вестникарска група България” (ВГБ). Дружеството е специализирано в извършването на издателски услуги. ВГБ е
дъщерна фирма на концернът ВАЦ – първият голям чуждестранен
инвеститор в медийната сфера в България. Фирмата оперира с външен капитал, което прави издателството у нас неуязвимо за външни
влияния – политически или бизнес кръгове. Моделът на работа на
вестникарската група е успешен, защото предлага от една страна централизиране на административните дейности като производство,
снабдяване, разпространение, реклама, маркетинг и освобождава от
тези задължения ръководството на вестника, а от друга гарантира
свобода и независимост на словото и поддържа многообразието на
българския вестникарски пазар. Клиенти на “Вестникарска група
България” са издателствата ‘Медиа Холдинг”, “168 часа”, “Издателство за списания Медиа”, “Медиа Партнер”, “Пресгрупа утро”, “Български фермер” и Книгоиздателска къща “Труд”. “Дневен Труд” излиза
всеки ден в 40 страници. Ежедневникът има 16 редовни рубрики:
“Темата”, “Мрежа”, “Общество”, “Бизнес”, “Екран”, “Библиомания”,
“Фатална”, “Планета”, “Футбол”, “Малки обяви”, “Спорт”, “Време за
губене”, “Светска суматоха”, “Справочник” и “Синя лампа”. Когато изданието има приложения – ТВ програма, Арт Труд или Цар футбол,
излиза на 48, 56 или 64 страници. Вестникът е доспъпен и в глобалното информационно пространство на Интернет на адрес:
(www.trud.bg).
Вестник “24 часа” е ежедневник. Самоопределя се като „Всекидневник за новините, каквито са”. Издава се от „Вестникарска група България”. Всеки ден изданието поднася актуална информация от
различни. сфери на обществения живот у нас и в чужбина. „24 часа”
излиза всеки ден в 40 страници. Сред постоянните рубрики на вестника са „България”, „Животът”, „Анализи”, „Бизнес”, ”Пазар”, „Криминале”, „Съкровища”, „Волан”, „Малки обяви”, „Справочник”,
„Свят”, „Спорт”, „Оживление” и други. Вече е достъпен и в мрежата на
адрес: (www.24chasa.bg).
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Вестник “Новинар” излиза на българският медиен пазар
всеки ден в продължение на 15 години. Той предлага на своите читатели „Нещо свежо всеки ден”. На страниците на вестника - 24 присъстват постоянните рубрики „ България”, „Икономика”, „Общество”,
„Забава”, „Култура”, „Свят”, „Спорт”, „Анализи и коментари”, предлагащи информация от обществения живот в страната и света. Ако сте
привърженик на четенето на новини в електронен формат „Новинар”
предлага и тази възможност на Интернет адреса си:
(www.novinar.org).
Вестник “Дневник” е един от новите национални всекидневници на медийния пазар у нас. Излиза от понеделник до петък
в 40 страници. Определя себе си като всекидневника с най-голяма
бизнес секция в българската преса. Информация за бизнеса в страната и чужбина може да се намери на цели 16 страници от тялото на
вестника в рубриката “Компании и финанси”. Всеки петък на своите
читатели всекидневника предлага най-удобната седмична програма
на телевизиите – “TV Дневник”. Рубриката “Мениджмънт” представя
на читателите на “Дневник” през различните дни на седмицата различни теми: понеделник – “Право”, във вторник “Данъци и счетоводство”, срядата е посветена на “Човешки ресурси”, с актуална информация за “Маркетинг и реклама” е наситен броя от четвъртък, а
петъка е посветен на “Информационните технологии”. Сред поинтересните рубрики на ежедневника са „Акцент”, „Коментари и анализи”, „Тема”, „Култура” и ДневникКлуб”. Издава се от “Икономедиа”
АД. Други издания са: вестник “Капитал” и списанието към него “Капитал Light”, “Business Spotlight”, “Horemag”, “Ютилитис”, “Градът”,
“Индекс имоти”, “FP”, “Регал”, “Бакхус”, “MD”, “1”, и “Меню”. „Дневник” има и своя страница в мрежата: (www.dnevnik.bg).
Вестник “Монитор” . Националният всекидневник “Монитор”
излиза за първи път на 28 септември 1998 година на пазара на печатните медии у нас. Създаден е от членовете на пресгрупата, основали
вестниците “168 часа” и “24 часа”. Издание на “Монитор” ООД. Вестникът всеки ден представя актуална информация от България и света
в удобен вид. Тя е подредена в постоянните рубрики „България”,
„Свят”, „Редакция”, „Анализ”, „Фокус”, „Спорт”, „Здраве” и други. Това
е един от националните ни всекидневници, представящ богата информация от сектор икономика. Тя е поместена на страниците „Финанси”, „Недвижими имоти”, „Инвестиции”, „Световен бизнес”. Само
два месеца след излизането на първият брой на “Монитор” на 7 декември 1998 година вестникът можеше да бъде видян и в Интернет
като електронно издание. Днес изданието има 80 милиона посещения, по 500 000 посещения на ден, читатели от 45 страни и над 42
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хиляди хита на ден. Страницата, на която може да бъде четен “Монитор” в информационната мрежа е (www.monitor.bg).
3.3. Сравнителен анализ на медийното отразяване на темата
За периода ноември 2006 – април 2007 г. са изследвани 207
публикации, от които 45 от вестник „24 часа”, 36 – във вестник
„Дневник”, 26 от всекидневника „Дневен Труд”, 25 публикации
във „Монитор”, по 22 за вестниците „Стандарт” и „Сега”, 18 от
ежедневника „Новинар” и във вестник „Дума” – 13.
Табл.1. Сравнителен анализ на броя на публикациите през изследвания период
ноември 2006 – април 2007 година

Месец

ноември

декември

януари

февруари

март

април

Година

2006

2006

2007

2007

2007

2007

„Дума”

1

3

7

1

1

-

„Дневен Труд”

3

5

8

4

4

2

„Сега”

5

6

5

4

1

1

„Стандарт”

1

1

9

9

2

-

„Новинар”

1

5

8

3

1

-

„24 часа”

3

8

10

14

6

4

„Дневник”

3

12

6

8

3

4

„Монитор”

-

5

8

11

-

1

ОБЩО

17

45

61

54

18

12

От изследваните 207 комуникационни единици за периода ноември 2006 – април 2007 г. най-много на брой са във вестник „24
часа” – 45. Най-малък брой публикации по темата за разглеждания
период има всекидневника „Дума” – 13. Резултатите от направения
анализ сочат още, че най-много материали за НАТУРА 2000 са публикувани през януари 2007 г. в осемте ежедневника – 61 комуникационни единици. За ноември 2006 г., когато темата нашумя в публичното пространство и МОСВ постави началото на информационната си кампания публикациите са едва 17 на брой. През месец декемв70

ри са изследвани 45, а през февруари 54 комуникационни единици.
Големият брой публикации през тези месеци се обяснява със събитията от периода.
Сред анализираните комуникационни единици преобладават
тези, които са писани от конкретен журналист, работещ по темата
НАТУРА 2000 – 61% от изследваните. Останалите 39% от материалите са разработени от екип на съответния всекидневник. Не са малко
публикациите и с двама автори. Повече от половината анализирани
единици са придружени със снимков материал, карикатури, схеми,
карти и други графични изображения – 65,7 на сто. Преобладават
също така и кратките текстове до 40 реда. Те представляват 67% от
анализираните, останалите 33% се падат на текстове, които са подълги, но до 140 реда. Публикациите по темата са най-често на вътрешните страници на вестниците, едва 10,7 на сто от единиците са
поместени на първа или втора страница на изданието.
В изследвания период в анализираните осем ежедневника са
публикувани повече материали в подкрепа на екологичната мрежа
НАТУРА 2000, отколкото срещу нея. 92 са публикациите, в които се
говори в защита на мрежата срещу 54, в които е посочено становището на нейните противници. Това от една страна потвърждава твърдението, че медиите единствени разбират същността на проблема и
чрез положителното му представяне в публичното пространство, търсят подкрепата на обществеността. След като правителството не можа
да защити националния интерес това до някъде успешно правят НПО
и медиите.
От 207 анализирани материала от пресата в 39 журналистите
пишат за решенията и действията на правителството в това число и
ходовете на МОСВ в кампанията по популяризиране същността на
екологичната мрежа.
Относно това, кои са търсените източници на информация за
програмата НАТУРА 2000, анализът на комуникационните единици
показва, че информацията постъпвала или респективно търсена по
въпроса е предоставяна по равно от неправителствения сектор и от
пресцентъра на МОСВ. В по 46 комуникационни единици са цитирани като източници на информация сдружения от коалицията „За да
остане природа в България” и в също толкова ековедомството. В останалите източника е някой друг.
3.4. Контент-анализ на публикациите по темата. Анализ на
публикациите по месеци
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Сравнителен анализ по показатели за изследвания период ноември 2006 –април 2007 г.
3.2.1.

Ноември 2006 година

Показатели

Обхват

на

„Дума”

01.11-30.11.06

„Дневен труд”

01.11-30.11.06

„Сега”

„Стандарт”

01.11-30.11.06

01.11-30.11.06

„Новинар”

01.11-30.11.06

„24 часа”

01.11-30.11.06

изследва-

„Днев-

„Мони-

ник”

тор”

01.11-

01.11-

30.11.06

30.11.06

нето
Публикува-

1

3

5

съобщение

съобщение,

1

1

3

3

-

ни текстове
за периода
Предпочитани

съобщение

описа-

съобщение

съобщение

ние

ком-

съобщение,

съобщение,

обяснение

описание,
обяснение

позиционно

речеви

форми
Автор

Дана Русева

Екип, Ирена Цеко-

Божидар

ва

Диян

Божков,
Божидаров,

Милен Енчев

Кръстина
ринова

Ма-

Владимир Дворец-

Екип, Виктор

Екип,

ки

Иванов

терина
Войнова
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Ека-

Жанр

Инф.

съобще-

Инф. съобщение

ние

Инф.

съобщение,

текст под снимка

Инф.

съобще-

Инф. съобщение

ние

Инф.

съоб-

щение

Инф.

съоб-

щение,

ста-

тия

–

коментар,
текст

под

снимка

Ключови

европейска

думи

екомрежа,

об-

щини, Тузлата

БДЗП,

ком-

протести,

оставка, екозащит-

европ. екоорганиза-

масови протес-

ЕС,

ници, ангажименти

ции,

ти,

към

евродиректи-

пенсации,

собст.

към ЕС, ЕК, спъва

БДЗП,

ви,

НУГ,

НСБР,

причинени

земи и еко-

пазара

НАТУРА 2000, про-

ността

е

све-

отложени

зони,

неудобства,

защитници,

кметове на Черно-

тивници,

щенна

и

неп-

екол. организации

огр.

намаляване

морски общини

ци,

на

имоти,

ангажименти,

люти

екомрежа
застъпнидебати,

блокират,

бунт,

собстве-

рикосновенна

задължения

достъп,

забрани, кон-

на

на инвести-

обсъждания, 2 млн.

ституционен

ции

Хектара гори, санк-

съд,

личение

ции, промяна в ЗБР,

ни

права,

беработица-

срещу не подлежа-

убива

туриз-

та, БДЗП

щите на обжалване

ма, протестен

наруше-

заповеди, подписка,

митинг,

урбанизирани тери-

веститори,

тории, „удар върху

опазване

природата”, евроди-

природата

рективи,

и

уве-

инна

особени

мнения

Снимков

2 снимки

3 снимки

материал
Графики

74

2 снимки

на

През ноември 2006 година вестник „Сега” публикува 5 материала по темата НАТУРА 2000. Първият материал е от 13 ноември
2006 г., деня в който МОСВ дава старт на националната си информационна кампания за популяризиране на програмата НАТУРА 2000 с
поредица от разяснителни срещи. Следват публикации на 20, 23, 24 и
30 ноември 2006 г.
Основна тема в анализираните комуникационни единици е
НАТУРА 2000, като във всеки един от материалите се разглеждат събитията от този период в публичното пространство, следвайки хронологичния им ред, а именно протестите на общини от Черноморието срещу НАТУРА 2000.
В четири от петте заглавия присъства словосъчетанието „НАТУРА 2000”. Само първия материал по разглеждания проблем има
подзаглавие. Заглавията извеждат основния акцент на публикациите
- бунтовете на общини от черноморското крайбрежие срещу включването им в екологичната мрежа НАТУРА 2000 - „НАТУРА 2000 пречи на варненското пристанище” и „Варна организира лоби срещу
НАТУРА 2000”.
Над материалите във вестника са работили ресорни журналисти. При анализа на комуникационните единици за изследвания период личи, че темата НАТУРА 2000 се следи от едни и същи хора от
„Сега”.
По отношение на жанра, предпочитана форма е информационно съобщение. Само един материал е оформен като статия. В иконично отношение само статията е придружена от снимка с протестиращи срещу НАТУРА 2000 собственици на земи от Кранево.
Интересно е, че като цяло този национален всекидневник по
отношение на анализираната тема има регионална нагласа. В три от
петте материала се съобщава за протестите на общини от област Варна срещу НАТУРА 2000. Вестникът обаче не показва позиция по темата. Запазва неутралитет. Само информира за събитията от региона.
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В материала от 23 ноември журналистите, автори на съобщението
представят и позицията на екоорганизациите, относно решението на
МОСВ да изключи определени територии от обхвата на екологичната
мрежа под заглавие „Биобезобразие”.
Публикацията от 24 ноември е по повод решението на МОСВ
да бъдат изключени от мрежата НАТУРА 2000 всички промишлени
зони, селища, курорти и вилни зони, за да се защитят инвеститорските интереси, журналистът обаче, посочва и позицията на НПО, изразена в „това е нов удар върху природата”.
За разлика от вестник „Сега”, изданието на „Икономедия”
„Дневник” през ноември залага на статиите и само една от комуникационните единици е оформена като информационно съобщение.
Изследваните три материала от вестника са публикувани в дните –
20, 27 и 29 ноември. И тук още от заглавията личи, че акцентът по
темата е върху протестите в страната и по-точно в североизточна България срещу НАТУРА 2000.
В материала с дата 27 ноември заглавието е повече от показателно кой стои срещу изграждането на екомрежата у нас - „Мегапроекти срещу НАТУРА”. В статията екипа на „Дневник” се спира подробно на протестите по Черноморието като дава конкретни примери
за проекти и фирми, които надигат глас срещу НАТУРА 2000. Позицията на вестника е неутрална, той само отразява това, което се случва. Потърсена е и другата гледна точка, тази на природозащитните
неправителствени организации в лицето на изпълнителния директор
на БДЗП – Борис Бъров. В иконично отношение към материала има
две снимки. Едната с протестиращи граждани срещу НАТУРА 2000,
другата със нейните защитници.
Лично отношение към проблема прозира във втората статия от
вестника, публикувана с дата 29 ноември. Нейн автор е журналист от
електронното издание на „Дневник”. Озаглавена е „Урокът Банско”.
Журналистката с примери, за това как застрояването на зимния ку76

рорт у нас е довело до унищожаване на природата, пита риторично
това ли искаме да се случи навсякъде в страната ни, като пречим на
НАТУРА 2000?
Тези два материала са големи, заемат повече от половината
страница на вестника. Две от публикациите са на екип на „Дневник”,
само едната е авторска.
С три публикации през ноември вестник „24 часа” отбелязва
темата за НАТУРА 2000. Те са с дати 24, 26 и 30 ноември. По отношение на жанра, предпочитаната форма е информационно съобщение,
само едната публикация е авторска аналитична статия. И при този
ежедневник акцентът по темата е върху бунтовете залели Черноморието. Вестникът обаче не показва позиция по проблема, а на страниците си само отразява събитията от страната.
Заглавията са големи и силни. В два от материалите има и подзаглавия. Информационните съобщения са кратки до 40 реда, но статията е голяма, публикувана на две страници с продължение. Публикациите от 26 и 30 ноември са придружени от снимки, които допълват картината с протестиращите инициативни комитети по Черноморското ни крайбрежие и блокираните от тях пътища, както и с еколози блокирали столичния площад „Славейков”.
Публикацията от 26 ноември е с интересно подзаглавие. Цитиран е кметът на Каварна – Цонко Цонев, който открито и категорично се изправя срещу НАТУРА 2000. Дори заявява пред медиите „Това
е „ликвидатура”, а не НАТУРА”. В материала са отразени и първите
мнения за наличието на политически окраски и интереси от процеса
на изграждане на екологичната мрежа у нас. Местните хора твърдят,
че „зад НАТУРА 2000 се крие национализация на земята им под
диктатурата на ДПС”. Хубавото е това, че вестникът отразява събитията, такива каквито са, давайки възможност на страниците му да
бъдат заявени позициите и на двете страни от конфликта.
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Най-силно впечатление от този период прави материалът на
Виктор Иванов от 30 ноември (това е журналиста от изданието, чието
име стои на повечето от материалите по темата НАТУРА 2000). Статията разглежда всичко, което до момента се е случило в страната ни
при определянето и обявяването на местата от мрежата в хронология.
В материала си авторът дава отговор на въпроси, които най-много
вълнуват обществото към момента – „Що е то НАТУРА 2000”?, „Кой
за какво се бори”?, „Къде са парите”?, всъщност към този проблем е
ориентирана цялата публикация. Не случайно подзаглавието гласи
„Всички искат да изкарват повече пари от природата, но по различни начини”. Авторът не скрива своята позиция в защита на НАТУРА 2000, като пише, че от опазване на природата всъщност може и да
се печели. През ноември само от материали на „24 часа” четем, че
правителството предвижда компенсации за стопани на земи в зоните
от мрежата. Това са 200 млн. лева от програма на МЗГ и около 84
млн. лева за 5 години от оперативна програма „Околна среда” на
МОСВ.
За да осветли „проблема” НАТУРА 2000 и намали страховете
на повечето нейни противници авторът в отделно каре посочва и
евентуалните забрани за местата от екологичната мрежа.
През ноември в изследваните материали от вестниците „Дневен Труд”, „Дума”, „Стандарт” и „Новинар” темата НАТУРА
2000 е пречупена през събитията от Варненско – протестите на общините срещу екомрежата. Предпочитания жанр и при четирите всекидневника е информационно съобщение. Сравнително кратки материали, повечето от които на екипи на съответния вестник. Тонът е
умерен, без да е изразена позиция на вестника по разглеждания
проблем.
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3.2.2.
Показа-

Декември 2006 година
„Дума”

„Дневен труд”

„Сега”

„Стандарт”

„Новинар”

„24 часа”

„Дневник”

тели

тор”

01.12-31.12.06 г.

Обхват
на

„Мони-

01.12-31.12.06 г.
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Най-много материали за НАТУРА 2000 през декември 2006 г.
публикува на страниците си вестник „Дневник”. Те излизат с дати 1,
4, 5, 6, 7, 13, 18 и 19 декември 2006 г. Прави впечатление, че всекидневникът има материали в няколко последователни дни, което
говори, че следи развитието по темата.
В жанрово отношение преобладават информационните съобщения, както и описанието на събитията с обяснение. Вестникът си
позволява и коментари по някои от събитията в страната, като например тези, касаещи решенията на правителството по определяне обхвата на екологичната мрежа НАТУРА 2000. За разлика от ноември
през този месец „Дневник” публикува и интервю с кмета на Царево
– Петко Арнаудов.
От всичките 12 материала, 8 са авторски, на ресорни журналисти, които следят отблизо темата за НАТУРА 2000. Само четири от
публикациите са резултат от работата на екип от вестника. Повече от
половината материали са големи по обем, само някои от информационните съобщения са кратки.
Няма заглавие от публикациите през този месец, в което да не
присъства словосъчетанието „НАТУРА 2000”. Няколко са подзаглавията и те са оформени като цитати или твърдения на една от страните по конфликта „За и против НАТУРА 2000”.
За разлика от предходният месец, когато все още „Дневник”
не си позволява да покаже или подскаже позиция по темата, през декември от материалите на вестника личи и неговата подкрепа за екологичната мрежа у нас. Колкото и обективно да се опитват да отразяват събитията от страната, и да представят на читателите си позициите на всички страни по проблема, пишещите журналисти от вестника
не могат да скрият, че са за обявяването на НАТУРА 2000 у нас.
През този месец темата за НАТУРА 2000 е разгледана от вестника, извън границите на страната ни. В няколко материала се коментират очакванията на ЕК - около 30% от територията на страната
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ни да бъдат включени в екологичната мрежа. Това четем още в заглавието на първата за декември публикация – „Еврокомисията очаква
30% от България да влязат в НАТУРА”. Интересен е коментарът на
вестника от същата дата относно тези очаквания отпечатан под заглавие „Студена вода за НАТУРА 2000”, където се казва, че представителите на ЕК вече може да се считат за изненадани, относно решението на българското правителство за обхвата на мрежата НАТУРА 2000.
За българските журналисти предварително е ясно какво ще бъде становището на тройната коалиция. Наблюдавайки отблизо и постоянно
действията и решенията на управляващите, познавайки начина на
управление, за никого от тях няма да е изненада, че ще бъде гласувано намаляване на общия процент от територията на страната ни, която да бъде включена в ЕЕМ НАТУРА 2000.
За по-голяма достоверност на информацията по темата в публикациите си вестникът цитира мнения на компетентни лица като
министър Чакъров и представители на природозащитните НПО, работили по определяне на защитените зони от мрежата.
В три свои публикации от 5, 6 и 7 декември „Дневник” украсява темата политически. В материала от 5 декември само информира
за намеренията на министъра на екологията Джевдет Чакъров да
разяснява НАТУРА 2000 на парламентарните групи на НДСВ и БСП,
по информация на ековедомството, а в следващите си две публикации
пише за решенията на политическите партии относно изграждането
на екологичната мрежа. На 6 декември темата е водеща за изданието.
От първата си страница „Дневник” информира „НДСВ поиска НАТУРА да се ореже на половина”. Официалната причина за това искане е
търсенето на баланс „между интересите на птиците и хората”. Истинската причина - интересите на някой „обръч” от фирми. Не случайно вестникът извежда в заглавие за следващата си публикация
„Чакъров: Освен научен ще има и политически мотив за НАТУРА”,
което е абсолютно недопустимо. Остър е коментарът на автора на материала. Подобни изказвания не може да си позволи нито един ми84

нистър, особено онзи, ведомство под чието управление е отговорно да
изпълни задълженията на страната ни пред ЕК, относно изграждането на НАТУРА 2000.
Причината за събитията в страната ни от зимата на 2006 г., закъснялата разяснителна кампания за НАТУРА 2000 от страна на
МОСВ и породените от това опасения на много хора, че ще загубят
земите си вестника изнася в заглавието на интервюто с кмета на Царево – Петко Арнаудов от 06.12.2006 г., страница 11 „Царево се страхува, защото никой не ни обясни за НАТУРА”. В него градоначалникът пита „защо чак сега потърсиха нашето мнение и то по-скоро ни
попитаха за зоните, които обхваща проектът НАТУРА 2000”.
Единствено „Дневник” през този период обръща внимание на
признанието, от страна на депутатите, че наистина разяснителната
кампания за екомрежата е закъсняла. По думите на независимия депутат Петър Берон цитиран от вестника в материала с дата 07.12.2006
г., „забавяне има, защото до 2005 г. управлението беше в ръцете на
две либерални партии – едната либерално изсичаше горите, а другата либерално застрояваше Черноморието”.
Темата за закъснялата информационна кампания е продължена
от всекидневника и в коментара на Кристина Христова, пишеща за
електронното издание на „Дневник” със заглавие „НАТУРА 2000 –
дезинформацията продължава” от 13.12.2006 г. Силно авторско присъствие, пристрастност към темата и подкрепа за опазването на природата лъха от материала. Не може да не се съгласим с журналистката,
която така горещо и пламенно пише за нуждата да съхраним малкото,
което ни е останало от природата и, „че е недопустимо интересът на
хората, да се дели от този на природата”. Достатъчно добре са уловени настройките на обществото и играта на политиците в конфликта
НАТУРА 2000. Не случайно коментара завършва с риторичния въпрос
– „За кого ще заработи печелившата схема от дезинформацията на
обществото? Естествено за неговите „спасители””.
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В повечето от публикуваните материали преобладава информация в защита на НАТУРА 2000.
В осем материала през декември 2006 г. „24 часа” проследява
събитията в страната по темата НАТУРА 2000. Те са публикувани на
7, 12, 13, 18, 21, 22 и 28 декември 2006 г. Всички публикации са авторски, като сред тях преобладават информационните съобщения. Със
силен емоционален заряд са написани двата коментара – анализи от
страниците на всекидневника. Като обем изследваните комуникационни единици са обширни. В иконично отношение допълнени от
снимки и карти с предложените за включване в природозащитната
мрежа НАТУРА 2000 зони. Единият от коментарите е придружен от
карикатура, изобразяваща членовете на НСБР към МОСВ като известни герои от анимационни филмчета. Той е със заглавие „Мусолини
на птиците” от 18.12.2006 г.
Големи и гръмки са заглавията на публикациите през декември
за разлика от ноември. В шест от тях присъства словосъчетанието
„НАТУРА 2000”. Към малка част от тях има и подзаглавия, допълващи заглавието.
И в материалите на „24 часа”, както и на „Дневник” са отразени позициите на различните политически партии за обхвата на
мрежата у нас. Липсва обаче, позицията на ЕК. Набляга се на пазарлъка между силите на деня, колко процента от територията на страната ни да влезе в границите на екологичната мрежа. Това личи още в
заглавията на публикациите като – „Пазарлък с НДСВ колко природа
да пази НАТУРА”, „Станишев, Доган и Симеон лично определят НАТУРА”. Вестникът обаче, остава с неутрална позиция по въпроса. Акцента във всички материали от този месец е върху икономическата
страна на процеса по изграждане на мрежата от защитени зони – посочват се в цифри очакваните компенсации по различните програми
за собствениците и ползватели на земи, попадащи в обхвата на защитените територии. В материал от 21.12.2006 г. са цитирани собственици на агенции за недвижими имоти, според които „Пазарът на имо86

ти губи милиони евро от НАТУРА”. Журналистите от вестника, автори на публикациите отново дават възможност на читателите да се
запознаят с гледната точка на всички страни от конфликта.
В коментара от 18.12.2006 г. със заглавие „Мусолини на птиците” се поставя акцент върху интереса на политическите сили от
процеса НАТУРА 2000. Министърът на околната среда и водите е определен като диктатор в процеса на обявяване на зоните от мрежата.
Според автора всичко е в неговите ръце. Това е материал, в който се
изяснява, че в действителност в кампанията на МОСВ няма никакво
разясняване на темата, а скандал и пазарлък за нещо, което още не е
известно с елементи на разяснителна кампания. Единствените, които
печелят от ситуацията в страната са тези, които са я създали и не решаването на конфликта е в техен интерес.
Хубавото при „24 часа”, е че предоставя поле за изява по темата и на известни лица от публичното пространство, като актьора Николай Урумов. Вестникът не представя едностранно конфликта „За и
против НАТУРА 2000”, а във всичките му краски. Актьорът всъщност излага позицията на земляците си от село Българево, община
Каварна. Неговите и на хората от този край опасения са, че НАТУРА
2000 ще ги превърне в музейни експонати. Според него „Срамно е да
се загърбват интересите на хората заради тези на насекомите”.
От декември 2006 г. са анализирани шест комуникационни
единици, публикувани във вестник „Сега”. Те са от дати 4, 7, 9, 12, 22
и 29 декември 2006 г. И през този месец се запазва тенденцията материалите да са разработени от ресорни за изданието журналисти.
Като жанр повече са информационните съобщения и описания с
обяснение. През този месец изданието публикува и интервю с депутата на НДСВ – Яни Янев. Материалите са кратки, с изключение на интервюто и един коментар -анализ на темата, които заемат цяла страница от вестника.

87

Във всичките шест заглавия присъства словосъчетанието „НАТУРА 2000”. Умерения тон на вестника личи и през този месец. Той
не изразява позиция по конфликта, а само отразява обективно това,
което се разиграва на сцената „НАТУРА 2000”. И тук не са подминати
мненията на политическите сили, но основно е отразена позицията
на НДСВ, като единствена партия от управляващата коалиция, която
държи обхвата на мрежата да бъде намален до 15% от територията на
страната ни. В материала от 4.12.2006 г, е представена позицията на
„жълтите” със заглавие „НДСВ здраво натиска срещу НАТУРА 2000”,
тук обаче автора представя и обвинението на БДЗП към правителството, че не разяснява на инвеститорите регламентите в защитените
зони. Само няколко дни по-късно, проследявайки събитията, в публикацията от 22.12.2006 г., вестникът пише, че МОСВ само признава,
че е претупало разяснителната кампания и има вина за неразбирането му.
Липсата на информация по темата е и акцент в интервюто с
Яни Янев – депутат от НДСВ с дата 12.12.2006 г. В него той твърди, че
проблемът с НАТУРА 2000 произтича от липсата на достатъчно информация и от това, което се случва с програмата НАТУРА 2000 у нас,
а битката между общини и природозащитници била за по-голяма
информираност на обществеността. Истината малко по-малко излиза
наяве, тя дори вече е призната от отговорната институция, но какво
от това. Конфликтът все още е налице и „Сега” продължава да го
следи на страниците си.
В публикацията от 07.12.2006 г. заглавието е повече от еднозначно, за какво се води войната по улиците на страната и столицата
ни – „Екодилемата – Формула 1 или НАТУРА 2000”. Това е спора от
последните два месеца у нас. Авторът на материала му придава регионално значение, но проблемите по Черноморието, които разглежда
важат в пълна сила и за други места в страната. Представена е позицията на БДЗП относно исканията на някои общини във Варненска
област за изключване на земи от мрежата. Под заглавие „Оглушки”
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вестникът вече пише и за възможните санкции, които страната ни ще
понесе, ако не изпълни задълженията си към ЕК. Наистина не само
правителството, но и ековедомството си правеха оглушки, за вероятните глоби. Министър Чакъров дори обещаваше, че това няма да се
случи.
Темата НАТУРА 2000 слабо присъства във всекидневника
„Дневен Труд” през декември. Пет са публикациите на страниците
на изданието от 3, 12, 15 и 27 декември. Това са кратки информационни съобщения, които отразяват позицията на сдружение „Зелен алианс” в три от петте публикации. Новосформираното сдружение счита,
че работата на НПО по определяне на местата от мрежата трябва да
бъде предадена на прокурор. Както самата организация се изразява
„НАТУРА 2000 иска „чисти ръце”” в заглавие на материала от
03.12.2006 г.
Интервюто на Валерия Велева със заместник – председателя на
същото сдружение от 12.12.2026 г. има същия акцент още в заглавието „Спекулативни интереси стоят зад НАТУРА 2000”. Обширен
материал поместен на две страници на вестника, от който става ясно
още, че причината за конфликта е липсата на информация. Нещо
около, което се обединяват всички политически сили, НПО, граждански инициативни комитети и други.
Пет на брой са и изследваните материали от „Новинар” за декември. Те са с дати 8, 11, 12 и 21 декември. Това са четири информационни съобщения и едно интервю. Три от публикациите са авторски.
Те са кратки материали по темата с изключение на интервюто на Десислава Боцева с Катерина Раковска от 13.12.2006 г. В него се набляга
на информацията за санкциите, които ЕК може да наложи на страната ни, ако тя извади зони от НАТУРА 2000. Разяснение по целия процес на определяне и обявяване на защитените зони от екомрежата
дава екологът в това интервю. В информационните съобщения вестника дава гласност на дейностите на неправителствените екоорганизации в конфликта НАТУРА 2000 и с това изразява подкрепата си
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към защитата на българската природа. Пише за това, че НПО са сезирали ЕК за решенията на правителството и за кампанията по раздаване на фиданки и паркет на министрите в деня на обсъждане на зоните предложени за включване в националната екологична мрежа.
Фиданка за онези министри, които защитават националния интерес и
парет за убийците на българската природа.
Разнообразни в жанрово отношение са публикациите на вестник „Монитор” през декември по темата НАТУРА 2000. Петте материала с дати 12, 13, 14, 21 и 22 декември са авторски на ресорни журналисти от изданието. В заглавията на всички тях присъства словосъчетанието НАТУРА 2000. Темите на материалите се припокриват със
събитията от страната по бушуващия конфликт за обявяване местата
от мрежата. При този всекидневник обаче ясно личи неговата позиция по въпроса – подкрепа за опазването на природата у нас и неразбиране решенията на българското правителство.
В материала от 12.12.2006 г. се обръща внимание на едно много
важно за този период изказване на кмета на Каварна - Цонко Цонев,
че общината е готова да задели 100 000 лева за нови проучвания за
защитените зони по НАТУРА 2000. От дълги години НПО в България
чакат държавата да започне да финансира техните дейности. Ето, че
времето явно е дошло. Кой обаче ще извърши тези проучвания, след
като целия наличен ресурс от специалисти вече е използван от гражданските организации? И как за краткото време, с което разполага
кмета ще могат да се направят едни обективни и точни проучвания?
Най-силно позицията на вестника личи в публикувания коментар на Магдалена Ташева на 13.12.2006 г. със заглавие „НАТУРА 2000
и мераците на ДПС”. В него авторката използва силни думи по отношение решенията на управляващите относно обхвата на мрежата.
Според нея ДПС „ампутира” българската природа. Коментара завършва с призив към всички НПО , че „ако не искат усилията им да
заприличат на бой с вятърни мелници, трябва да сезират директно европейските медии и институции за положението в страната
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ни”. Акцент в част от материалите са отново икономическата и политическа страна на процеса като в това проличава най-вече в публикацията от 22.12.2006 г. ден след като МС отложи приемането на защитените зони на свое заседание. Ето какво пише „Монитор” на тази дата – „Спорове в коалицията отложиха доклада за последния възможен момент”, „Министрите не се разбраха за НАТУРА 2000”.
Въпреки положителната си нагласа и подкрепа за екоорганизациите,
всекидневника дава право на отговор и на другата страна по конфликта. Срещу обвиненията на екозащитниците, че НУГ орязва пагубно местата от мрежата в последния за месеца материал е отредено и
място за отговор на инж. Илия Симеонов – началник на НУГ срещу
това обвинение.
„Монитор” търси и информация от компетентни по проблема
лица, така че да е обективен в отразяването на темата и информирането на своите читатели. В тази връзка публикува и интервю с проф.
Димитър Нанкинов – орнитолог на 21.12.2006 г.
Сравнително по-малко внимание на темата за декември отделят вестниците „Дума” и „Стандарт”. С кратки информационни
съобщения са отразени част от събитията в страната и в двата всекидневника. За ”Дума” изследваните комуникационни единици са
три, а за „Стандарт” само една”.
Силен е коментара от 20.12.2006 г. в „Дума” на Деси Велева
публикуван ден преди вземането на решението от МС по предложените от министър Джевдет Чакъров проектозащитени зони. Материалът е със заглавие „Иде денят Х за българската природа”. Журналистката също пише в защита на екологичната мрежа и споделя, че в
конфликта е крайно време да се намеси държавата като независим
експерт – “балансьор”. Коментарът завършва с думите „Ще покажем
ли на ЕС, че разрушението не е националната ни черта?

91

3.2.3.
Показа-

Януари 2007 година
„Дума”

„Дневен труд”

„Сега”

„Стандарт”

„Новинар”

„24 часа”

„Дневник”

„Мони-

тели

тор”

01.01 – 31.01.2007г.

Обхват
на

01.01 – 31.01.2007г.

01.01

–

01.01 – 31.01.2007г.

31.01.2007г.

изс-

01.01

–

31.01.2007г.

01.01
31.01.2007г.

–

01.01

–

31.01.2007г.

01.01

–

31.01.2007
г.

ледването
Публику-

7

6

5

9

8

10

6

8

вани текстове

за

периода
Предпочитани

съобщение

съобщение

коментар, съоб-

съобщение,

щение

ние

композиционно

рече-

ви форми

92

описа-

обяснение
описание

-

съобщение

съобщение, опи-

съобще-

сание - обясне-

ние - опи-

ние

сание

Автор

Деси Велева, конс-

Полина

тантин

екип

Иванов,

Коцева,

Емил

Хърсев,

Георгиева,

Десислава

Бо-

Екип,

Вик-

Екип,

Албена

Васил

Елена Маркова, Вл.

цева, Жасмина

тор Иванов,

Пино, Валентин

Нанчев,

Диян

Божида-

Йончев,

Желязкова,

Мария

Бла-

Янчелов

Илка Кат-

ров,

Евдокия

Узаничева,

екип

гоева,

Тони

Милен

екип

Анна

Енчев,

Юлияна
Нина

Александрова, екип

Манева

рева, екип

Маскръчка,
Камена
Влайкова,
Лили

Кли-

сурова, Диана Саватева,
Ками

Алек-

сандрова

Жанр

Инф.

съобщение,

статия – коментар,

Инф.

съобщение,

интервю

текст под снимка

статия – комен-

Инф.

тар, инф. съоб-

интервю, статия –

съобщение,

–

щение

анализ,

текст под сним-

текст

под

снимка

Статия,

статия

коментар,

Инф.

съоб-

Инф.

съобще-

Инф.

съ-

щение, текст

ние, статия - ко-

общение,

под снимка

ментар

коментар,

ка

интервю,
текст

под

снимка
кампа-

тревога,

натурален рекет,

инвестиционни

еколози, защи-

Бунт, царски

протест,

икон.

Протестим

екомрежа,

протести, власт,

намерения, екоми-

тени

орел,

развитие, безра-

блокирани

ОВОС,

нистър,

пагубно

субсидии,

ботица,

пътища,

екомрежа,

не на гори, чер-

месттоби-

подписка,

Ключови

подписи,

думи

ния „за да остане

гняв,

природата в Бъл-

забрани,

гария”, безогледно

хабитати,

унищожаване, по-

информация,

газване на закони-

номически

те, обсъждане, жи-

туции, БФБ, шест-

управляваща

ви вериги,

правила,

деклара-

научни

ции, ЕК, сезира,

критерии,

ико-

жалба,

ЗБ,

ОВОС,

протестим

инсти-

БДЗП,

еколози,

граж.

неподчине-

липсва

шест-

вие, намал. на защ.

коалиция,

вия, местна власт,

Зони, масово заст-

Проекти,

централна власт –

рояване,

ценка, некомпе-

санкции,

инв.
екоо-

ЕС,

видове,

ване,

орязглоби,

евро-

изсича-

протест, ек-

номорие, зимни

тания,

фондо-

зекуция,

курорти,

опаз-

Еврокоми-

ние, дискусия, сре-

ве,скандали,

туризъм,

ване

биол.

сия, липса

щу НАТУРА 2000,

протести,

граници

блокира

кирани

развитие-

то, туризъм, бунт,

93

блокиране

ща,

на

блопъти-

партийни

на

разнообразие,

н

защ. терито-

липса на инф.,

критерии,

рии,

инф.

експерти,

на

екоза-

затъмне-

аинф.,

абдикира,
жения,

задъланархия,

отговорност,

сво-

закъснение, научни
критерии,

партий-

ни пристрастия

тентност,

запо-

веди,

НДСВ,

пании,

ДПС,

пълно

ции,

бода, инвестиции,

мълчание,

природа,

задкулисно,

ликт,
санкции,

конф-

зиция,

блокада,

рии,

шамар,

дърводобивни
фирми,

по-

чески

кам-

компенсанесъгласие,

общини,

икономи-

групировки,

договорености ,

щитници,

ние, глоби, еко-

и9нициат

политически

ЕК, орязана,

организации,

ивни

НАТУРА

ограничения,

митети,

интереси,
щини,
ЕК,

об-

сезира,

компенса-

2000,

инв.

подписка

в

за-

ко-

разтрево-

намерения,

щита на НАТУРА

жени,

власт,

2000,

страхове,

крите-

ски курорти, търсе-

ции,

прозрач-

не на баланс, час-

нац. предатели,

равляващи,

тен, общ. интерес,

защ. на чужди

блокади,

пот за чи-

ангажимент, глоби,

интереси,

инициатив-

новници,

подписи, обезщете-

вила, непосил-

ни

комите-

рушвет,

ния, корупция, соб-

ни глоби, при-

ти,

биол.

ственици на земи

родозащ.,

ност

кметове,

собственици

разяснителни

на

земи

туризъм,

пра-

ом-

уп-

забрани,

експертизи

евроджак-

мълчание,

разнообра-

ОВОС, ур-

будсман, общи-

зие,

баниза-

ни,

напреже-

делски земи,

ция, тери-

ние,

отказ

подкрепа,

ториални

туроперато-

планове за

пари, изсичане

ри,

управле-

на гори

ди, изключ-

ние,

ване от НА-

писти,

ТУРА

користни

инф.,

на

мръсни

земе-

запове-

2000,

евроизиска-

ски

цели

вания

Снимков
материал

6 снимки

3 снимки и 1 графи-

3

ка

карта

снимки

и

1

4 снимки

94

2 снимки

1 снимка, 1 схема

6 снимки

Графики

95

Едно от заглавията на вестник „24 часа” с дата 05.01.2007 г.
говори много повече от всичко друго за обстановката в страната ни от
зимата на 2007 г. по темата НАТУРА 2000 – „Обсада за Банско през
уикенда заради НАТУРА”. През този месец всекидневникът отразява
конфликта по НАТУРА 2000 на своите страници в десет публикации.
Те са от 5, 8, 10, 11, 17, 19, 21, 23, 24 и 25 януари. Всички до една са информационни съобщения, половината от тях авторски, останалата
разработка на екип от изданието.
В заглавията на материалите продължава тенденцията и от
предишните месеци да бъде включена думата „НАТУРА”, разбунила
духовете в страната. И през януари „24 часа” обективно отразява
протестите в страната „За и против НАТУРА 2000”, оставайки неутрален. Материалите от вестника са по-скоро с регионална насоченост, защото показват позицията на народа от различни краища в
страната. Ако от публикацията с дата 05.01.2007 г., четем че “Сакар се
вдига на бунт, защото остава извън НАТУРА 2000”, само три дни
по-късно от страниците на „24 часа”, научаваме че собственици на
земи от Иракли искат те да бъдат извадени от границите на екологичната мрежа. Акцент и в двете публикации са икономическите ползи, които виждат защитниците в обявяването на мрежата или загубите според нейните противници.
От всекидневника научаваме как на протестите на общините от
Черноморието и планинските курорти отговарят с протести и природозащитниците. В материала със заглавие „За ден 2 общини искат
ски зони в НАТУРА 2000” от 24.01.2007 г. има снимка на шествие с
кукери, организирано от коалиция „За да остане природа в България”, за да внесат в парламента събраните 50 000 подписа в защита
на природата.
Въпреки неутралитета, който се опитва да поддържа изданието, за да може обективно да информира читателите си, анализа на
публикуваните материали показва, че повечето от тях отразяват
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дейностите и мненията на екоорганизациите и те са в защита на българската природа.
През януари конфликтът НАТУРА 2000 отново е политически
обагрен на страниците на вестника Блокадите на пътищата, изострените и горещи спорове при всички срещи със заинтересуваните страни изнервят и политиците. Повод за това е и публикацията от
19.01.2007 г., в която се цитира заместник – министърът на МОСВ
Чавдар Георгиев „Политици спекулират с НАТУРА”. В отговор два
дни по-късно жълти депутати призовават народа да „Съди НАТУРА в
Страсбург”. От същият материал е и информацията подадена в отделно каре „Туроператори зад мрежата”. Вестникът наистина се
старае да представя и двете гледни точки по въпроса.
Девет публикации в „Стандарт” от януари отразяват темата
НАТУРА 2000. Те проследяват протестите на общини от страната
срещу обявяването на мрежата, както и тези в нейна защита. И при
този ежедневник повечето от материалите са авторски на ресорни
журналисти, които в изследвания период следят темата отблизо. В
жанрово отношение преобладават информационните съобщения. За
януари „Стандарт” публикува само един коментар и едно интервю.
В иконично отношение информацията е добре илюстрирани със
снимки и карти на предложените за включване в екологичната мрежа защитени зони.
Част от заглавията са достатъчни, за да се ориентира читателя
за обстановката в страната – „Долни Чифлик скочи срещу НАТУРА
2000”, четем от страниците на вестника с дата 18.01.2007 г., „Бунт
срещу НАТУРА под прозореца на Станишев” от 19.01.2007 г., „Кмет
надхитря НАТУРА с череши” публикацията е от 31.01.2007 г. Част от
материалите са допълнени от снимки на протестиращите с издигнати
плакати.
Регионалния характер на отразяване на събитията е присъщ и
на „Стандарт” през януари. Вестникът е един от многото, които се
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опитват да не показват пристрастност и да вземат страна по конфликта, а да го отразяват чрез актуална информация от страниците си.
В интервюто на Елена Маркова с Живка Костова от инициативния комитет на Шкорпиловци и Долни Чифлик от 19.01.2007 г.,
вестникът дава думата на противниците на НАТУРА 2000. Тяхното
становище вече е ясно на всички „Екомрежата ги обрича на мизерия”, казва Костова. И единственото решение на конфликта те виждат в изразяването на гражданско неподчинение до вземането на решение от правителството, което да удовлетворява техните искания.
Не са забравени и еколозите. В материала от 24 януари става ясно, че
техният отговор на протестите на общините е внасянето на подписи в
подкрепа на мрежата в парламента.
„Стандарт” разглежда в два материала и икономическите
ползи от изграждането на природозащитната мрежа. В тях с цифри са
посочени средствата, които страната предвижда да разпредели като
компенсации за собственици на земи, чиито имоти попадат в границите на защитените зони или по проекти за развитието на природосъобразни дейности в местата от мрежата. („Стандарт”, 25 и
29.01.2007 г.).
Коментар - анализ по темата НАТУРА 2000 прави Елена Маркова на цяла страница от вестника от 22.01.2007 г. В него акцента е
върху интереса на политическите партии и по-специално на „царистите” да не се разреши конфликта „За или против НАТУРА
2000”. Авторът на публикацията твърди, че именно „Царското лоби, прекрои НАТУРА” и заради икономически интереси са извадени горите от екомрежата, а това от своя страна ще доведе до загубата
на милиони евро от европейски фондове заради защитени територии.
Карта на защитените зони и снимка с изсечени дървета допълват
картината. В отделни карета е дадена подробна информация за същността на мрежата и предвидените за нея компенсации.
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Още един скандал по темата се появява в публичното пространство и е отразен от „Стандарт” в материал със заглавие – „Забъркаха сина на Марин в скандали с НАТУРА” от 26.01.2007 г.
Интересна е позицията на „Монитор” през януари. Вестникът
отразява само бунтовете на общините срещу изграждането на екологичната мрежа у нас без да представя и ответните протести на нейните защитници. Ето и част от заглавита през този месец – „В Разлог
пак ще блокират пътища заради НАТУРА 2000”, „Банско и Разлог
блокират Предела заради НАТУРА 2000”, „И морските хора се надигнаха срещу НАТУРА 2000” и „Завардиха с полиция пътищата
около Разлог”. Регионално е звученето и на този всекидневник по
конфликта НАТУРА. През месеца на страниците си той предлага предимно статии с информация за недоволството в различни части от
страната относно изграждането на ЕЕМ и липсата на информация по
въпроса, както и много интересни три коментара и едно интервю.
Статиите са големи по обем подкрепени със снимки на протестиращи
граждани и блокирани от камиони пътища. Това на което набляга в
информациите си „Монитор” е, че към момента няма официална
информация в страната за обхвата на мрежата и неизвестността предизвиква у хората по-големи страхове.
В материала от 09.01.2007 г. сред информацията за очакваните
протести в Югозападна България в отделно каре в подкрепа на протестиращите е дадена информация за обхвата на мрежата в отделни
страни от ЕС, където според автора средното покритие на защитените
зони е едва 18%, а екозащитниците у нас искат 30 на сто от територията на страната да се включи в НАТУРА 2000.
„Монитор” вижда в укриването на информация за НАТУРА
2000 у нас скрит икономически интерес за чиновниците от екоминистерството. В три свои коментара с дати 12, 16 и 26 януари вестникът пише, че криейки за НАТУРА чиновника си вдига заплатата. Под
заглавие „НАТУРА 2000 – евроджакпот за чиновника” изданието
посочва, че тепърва „само Господ и чиновниците знаят колко ще
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трябва да се изръси някой, подготвил проект за 100-200 млн., само
и само да не го прецакат като вкарат, купените от него вече земи
в евромрежата”. Тонът е остър, жлъчен и усмива чиновника от ековедомството. В същия дух е и следващият коментар. Промяната на
тактиката от мълчание към разясняване същността на мрежата според журналистите пак е с една единствена цел – „повишаване на финикийската парса, давана под масата”. За „Монитор” явно важи
приказката, че „Каквото и да ти говорят, знай че става дума за пари” и
не са далеч от истината. В същата насока е и последният коментар,
които опорочава същността на мрежата НАТУРА 2000, заради жлъчното заглавие „И от химкомбинат става екорезерват”.
За разлика от „Монитор през януари „Новинар”, чрез публикуваните от него материали по темата открито заявява позицията си в
подкрепа на екомрежата НАТУРА 2000. През месеца вестникът помества на страниците си осем материала в дните – 9, 12, 16, 18, 25 и 30
януари. Залага на информационните съобщения, които обаче никак
не са кратки, на две статии и два много емоционални коментара. Половината от публикациите са на ресорни журналисти от изданието.
Заглавията са силни и също емоционални.
В статията от 9.01.2007 г. много деликатно и ясно е проследен
целия процес по изграждане и обявяване на екомрежата у нас. Без
намеци или нападки срещу, която и да било от страните по конфликта. Само са изложени всички факти и читателя е оставен сам да избере кого да подкрепи. Заглавието подсказва за какво ще става дума в
редовете по-долу – „Що за птица е НАТУРА 2000?”. Материалът е
илюстриран с прекрасна снимка на световнозастрашения вид - царски орел. Всички места, където се среща вида в страната ни са изключени от мрежата е коментара под снимката. Подобна е публикацията
от същия брой на вестника, но поместен на друга страница, пак изясняващ ситуацията в страната, разтърсена от протести – на единия полюс общини и инвеститори, на другия природозащитници и експерти
и малко, но все пак ги има общини, които подкрепят мрежата НАТУ100

РА 2000. Материалът дава обяснение как се стигна до там, че много
резервати да останат извън защитените територии в страната. Илюстриран със снимка с протестиращи граждани. Текста под нея отговаря на въпроса – Какво доведе страната ни до тази размирна обстановка?. Отговора е ясен липсата на яснота около екологичната мрежа
НАТУРА 2000.
Четейки „Новинар” и част от заглавията в него от януари си
мислиш, че журналистите с болка съобщават някои факти около НАТУРА 2000 у нас. Например заглавия като – „Орязват още територии от НАТУРА 2000” (16.01.2007 г.) или „Непосилни глоби за България заради орязаната НАТУРА 2000” (18.01.2007 г.).
Екипът на „Новинар” в коментар от страница 14, с дата
12.01.2007 г. предполага, че „зад злободневните скандали срещу този
проект стои една много по-дълбока основополагаща черта в мисленето на българските граждани. И тя е свързана с желанието да бъде извлечена колкото се може по-голяма печалба за колкото се може по-кратък период от време” или че всеки има право да прави с
това което е негово, каквото си иска. Пък какво ще се случи след това
не е негов проблем. Силно емоционален е коментарът по темата на
Жасмина Желязкова от 25.01.2007 г. озаглавен „И природата ще се
върне с меч” цитирайки арабската поговорка – „ако вадиш меч срещу
природата, тя се връща с меч”.
И тук е уловен мириса на мръсни пари и интереси около НАТУРА 2000, но истината е друга. Само дето никой не иска да я обясни.
За автора е абсурдно тази програма да се договаря политически щом
става дума за опазване на природата и нас хората, като част от нея.
Неутрална позиция по конфликта НАТУРА 2000 запазва вестник „Дневник” през януари. Изданието проследява няколко събития по темата в четири информационни съобщения, една статия и
един разтърсващ коментар в защита на природата. Преобладават авторските публикации. И „Дневник” не пропуска да отрази протес101

тите в планинските райони на страната в два материала от 4 и 8 януари. Статията на Албена Пино със заглавие „Какво ни чака с НАТУРА”
има за цел да обясни как и защо ЕК налага глоби на страните от ЕС
неизпълнили задълженията си по изграждане на екомрежата. Онагледена е с подробна и много ясна схема, която започва с изречението
– „Какво се случва, ако държавата не спази директивите за НАТУРА 2000?”
На страниците си „Дневник” публикува и мненията на хора от
обществото за проблема НАТУРА 2000. Такъв е коментара със заглавие „За кого бие камбаната НАТУРА” на Валентин Янчелов – еколог
и главен експерт в община Белоградчик от 29.01.2007 г, поместен на
две страници. Добре е всеки да може да прочете нещо подобно и току
виж осъзнал, че принадлежи към същата природа, към която принадлежат и птичките и тревичките, които уж застрашават неговото
съществуване, както твърдят противниците на НАТУРА 2000. Коментарът е вид призив към българския народ, че е крайно време да се събуди и да се огледа около себе си.
Изследваните комуникационни единици от вестник „Сега” за
януари са пет. Изданието залага на информиране на обществеността
за събитията от страната в кратки съобщения по темата без да заявява
своята позиция. От месеца на страниците на всекидневника може да
бъде прочетен коментар на икономиста Емил Хърсев (в-к „Сега”,
22.01.2007 г., стр.13) озаглавен „НАТУРАлен рекет”. Зад програмата
се крият интересите на „добре охранената и окупирала се във
властта върхушка”. Мнението е, че точно това е причината у нас
НАТУРА 2000 да предизвика толкова активни протести.
Всички материали са авторски, на ресорни журналисти от изданието. Само статията от 25.01.2007 г. е на депутата от ДСБ Евдокия
Манева. В материала тя открито обвинява правителството и МОСВ в
некомпетентност, безотговорност и чиновническо високомерие довели до взривяване на българското общество. Депутата заявява позицията си на защитник на екологичната мрежа и остро критикува дейст102

вията на екоминистерството и политическите сили НДСВ и ДПС в
процеса на определяне обхвата на мрежата.
Вестник „Сега” информира читателите си за протестите на
двете страни от конфликта в материали от 23.01.2007 г. със заглавие
„Още герои в протестите срещу НАТУРА” и от същата дата публикацията, от която става ясно, че еколозите ще сезират ЕК и за царските гори.
Изненадващо много материали за НАТУРА 2000 през януари
публикува вестник „Дума” Цели седем са анализираните единици за
този период. Това са кратки информационни съобщения и две статии.
Последните са обемни и са публикувани на цяла страница от изданието. „Дума” залага на силни и отпечатани с голям шрифт заглавия –
„НАТУРА 2000 Кой губи, кой печели”, „Свирне ли Дунавското хоро,
не рипка ръченица” и звучащото почти страшно заглавие на материала от 8.01.2007 г., „В Банско искат инвестиции, а не природа”. Макар да се старае само да отразява темата, от публикациите личи, че и
„Дума” подкрепя НАТУРА 2000 – „Поколения наред ще се хапят
след 20 години, когато няма природа”, пишат журналистите от медията.
Подкрепата си за екомрежата открито заявява и авторът на
статията под заглавие „Свирне ли Дунавското хоро, не рипка ръченица”, усмиващ протестите и блокадите на пътищата от страна на
нейните противници.
Подробен анализ на процеса на изграждане и обявяване на
защитените зони от мрежата, следящ последователно сблъсъците в
цялата страна между защитници и противници и решенията на правителството прави Деси Велева в материала си от 8.01.2007 г. Много
снимки и карта на предложените защитени зони има към публикацията. В отделно каре са посочени отрязаните от МС зони от българската природа, както и в тъмно каре с бели букви са изброени аргументите за и против екомрежата. Все още никой не може да даде отговор
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на заглавието на публикацията „Шамар или поздрав за добре дошли
в ЕС?”
Шест са регистрираните публикации за НАТУРА 2000 през
януари във всекидневника „Дневен Труд”. Изданието залага в жанрово отношение на информационните съобщения и за месеца публикува едно интервю с кмета на Добринище Иванка Бонкина от
18.01.2007 г. на две страници във вестника.
Умерения тон на вестника е запазен, но „Дневен Труд” продължава да отразява темата от политическата й страна. На страниците
му могат да бъдат прочетени мненията на различните политически
сили – ДСБ и ГЕРБ например. Вестник „Дневен Труд” се позовава и
на други информационни източници, като агенция „Фокус” и БТА.
Интервюто с кметицата на Добринище е озаглавено „НАТУРА
2000 ще съсипе курортите” и в него г-жа Бонкина споделя опасенията си за развитието на района, ако бъде обявена мрежата НАТУРА
2000. Обвинява и МОСВ в лъжа, относно разясненията по НАТУРА
2000.
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анализ,

Инф.

съобще-

ние, коментар

Статия

–

Инф.

съобще-

коментар,

ние,

коментар, текст под

инф.

статия-

снимка

щение,

ин-

коментар,

тервю,

ста-

под снимка

тия

съоб-

–

лиз,

интервю,

Инф.

съ-

общение,
коментар,

текст

статия

анатекст

под снимка

Ключови

Унищожават, при-

Екомрежа,

Хаос, строителс-

Противници, конф-

Разрешителни,

Еколози,

„горещи казуси”,

Екотеро-

думи

родозащита, сдру-

на природозащитни

тво,

ликт, природа, зе-

строителство,

финанси,

списък

ризъм,

жение дивата при-

организации,

строг

ми,

рода

цияция на паркове-

дискусия,

те, екотерористи

ламент,

„Балкани”,

застрашени
ве

видо-

Алианс
Асо-

екомрежа,
режим,
парекоор-

ганизации,

ЕК,

защите-

еколози, общи-

проверка,

ни зони, протес-

„бомба със

заповеди, защитени

ни,

безумието

ти,

закъсни-

територии,

Брюксел,

НАТУРА

ЕК, застрояване,

тел”,

2000,

МС,

доволство,

общ.

собственици,

мнение,

общини, тройна

нипулация,

коалиция, спор-

пенсации,
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имоти,
макомекспер-

сък
зони,

кметове,
спи-

защитени
екоми-

МЗГ,

коалиция,
изключи,

компенса-

независими екс-

,

ции,

перти,

ници

еколо-

искания

не-

собствена

ни зони, съпро-

ти,

тива,

независи-

ми

експерти,

БДЗП,

научни

чиновници,

гични прак-

на общини, теж-

липса на интерес,

тики, спеку-

ки

общини,

лации,

премиер, баланс,

удовлет-

политически

воряващо

интереси,

интереси-

инвести-

нистерство

лъ-

тори, шумни скан-

жим

организации,

дали,

зони,

не

забраня-

санкции

урбанизация, общи

ва

катего-

УП

рично, икон.

и

пром.
ПУП,

хаос,

неизпълнение

цени,

санкции,

фин.

земи,

ре-

шение

Интереси, комп-

те,

ромис

жименти,

анга-

ан-

интереси,

гажименти,

корпо-

секретно,

тура, разс-

ративни,

частни

непозната

ледване,

интереси, инф. за-

екомрежа,

промяна в

тъмнение,

липса

глоби,

спор, консенсус

на

собстве-

единомис-

ността

лие,

земята,

преце-

зират,

ЕК,

на

манипу-

легализира-

лации,

не на строе-

компенса-

жи,

ции,

хаос,

ре-

санкции,

кет,

неизпълне-

терор,

ни

спекула-

ангажи-

менти,
лу)

(по-

победа,

ции,

еко-

нес-

получлив

полуреше-

опит,

ние,

ланс, общ.

ланти,
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прокура-

спекугло-

ба-

напреже-

ба, психоза,

ние, прес-

икон. и по-

тъпление,

литически

протести,

интереси,

липса

заспали

аинф.,

бълг.

ограниче-

поли-

тици

ния,

н

ин-

формационна кампания

Снимков
материал

1 снимка

2

снимки

карта

и

1

6 снимки и 1 карикатура

Графики
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11 снимки

2 снимки

109

През февруари изследваните комуникационни единици във
вестник „24 часа” са 14. Те са от дати 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 19 и 27
февруари 2007 г. Почти всеки ден от месеца вестника публикува материал по темата НАТУРА 2000. Това са предимно информационни съобщения, има 3 много интересни коментара и интервю на министъра
на екологията Джевдет Чакъров. По-голямата част от публикациите са
дело на екип на „24 часа”, седем от материалите са авторски на ресорни журналисти. В иконично отношение повечето от единиците са
придружени от снимки.
Изданието запазва спокойния си тон в отразяването на конфликта, както и неутралната си позиция и стремеж да е обективно пред
своите читатели, представяйки актуална информация.
Отново на дневен ред е отразяването на протестите в страната
срещу НАТУРА 2000, както и кампанията в подкрепа на проекта, организирана от коалиция „За да остане природа в България”. Всички те
са породени от решенията на правителството относно обхвата на мрежата у нас.
Така в материала от 19.02.2007 г., (дни след като МС прие списъка със защитените зони, изключвайки по първоначални данни 37 от
тях) изданието публикува снимка на еколог по пижама пред НДК в
знак на протест срещу унищожаването на природата и „заспалите
български политици”. Поредната демонстрация на природозащитниците отново е на страниците на вестника от 27.02.2007 г. след като студенти излизат на палатки в двора на СУ „Св. Климент Охридски” в
подкрепа на НАТУРА 2000. Не са подминати и действията на другата
страна на конфликта. Ето още едно заглавие от „24 часа” – „Строители борят с 50 самосвала НАТУРА 2000”.
Изданието не пропуска и най-горещото събитие по темата от
февруари – заплахата за бомба в Банско. Отразява го с коментар на
Георги Банов със заглавие „Държавата да стегне еколозите. Прекалиха” от 5.02.2007 г. Явно целта търсена от някои хора е постигната,
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щом в публичното пространство се появяват подобни коментари Естествено, че отново става дума за пари и след като еколозите си позволяват подобни своеволия, трябва спешно да им се направи проверка
на всички финансови постъпления през годините, защото би трябвало
да има спекулации и мръсни пари. И накрая според автора идва „безумието, наречено НАТУРА 2000. Един прекрасен проект опорочен
от нашите еколози”. Явно автора на коментара не знае, че единствените които преди години говореха за това „безумие” бяха точно тези
наши еколози, но очевидно са останали нечути. Към материала има
снимка на една от пистите на Банско с монтаж летящ барон върху бомба с текст към снимката „ЕКОЛОГ”.
И този месец изданието не пропуска да публикува информация
за действията на правителството, но основният акцент в тях са компенсациите, които следва да получат собствениците на земи, попадащи в границите на места от НАТУРА 2000. Безспорно това вълнува
най-много протестиращите и вестникът отговаря на търсената от читателите информация. Въпреки, че се стреми да не заявява позиция по
конфликта, особено от материалите на Виктор Иванов личи, че автора
добре познава материята и изцяло е за изграждането на НАТУРА 2000
у нас. Показателно е и заглавието на информацията от 6.02.2007 г. –
„Дават 100 евро на година, ако пазиш гнезда в нива” с подзаглавие
„Чакъров: Не продавайте земя в мрежата, рано е!. Снимката към
публикацията е на министър Джевдет Чакъров по време на среща със
собственици на земи от Черноморието.
От същата дата е и интервюто на Виктор Иванов с министър Чакъров, което може да се обобщи с неговите думите изведени в заглавието на материала „Икономически интереси, а не местни хора са
срещу НАТУРА 2000”. Най-наболелите въпроси от последните месеци
в страната ни поставя журналиста пред лицето, чиято институция е
отговорна за ситуацията в страната ни. Резултата е, че самото министерство остава изненадано от настроенията сред обществеността и
„ниската чуваемост” по темата.
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В интервюто естествено е поставен и въпроса за „политическия
пазарлък” при определяне обхвата на мрежата. Според Чакъров обаче,
това не било точно „пазарлък” или „споразумение” между страните в
коалицията, както се твърдяло в публичното пространство, а обсъждане на три варианта на мрежата.
От страниците на „24 часа” през февруари може да се види позицията на протестиращите общини в лицето на община Каварна.
Публикация за мнението на кмета Цонко Цончев за НАТУРА 2000 и
обвиненията, че общините от години са информирани за същността на
екомрежата има на страници 12-13 от 7.02.2007 г.
В отговор на обвиненията срещу Симеон Марин вестникът публикува обзорен материал за живота и работата на сина на вицепрезидента – Ангел Марин на 9.02.2007 г.
Под заглавие “Кабинетът смали още НАТУРА 2000” на две
страници с дата 16.02.2007 г. изданието пише за решението на МС от
15.02.2007 г. да отложи до октомври още 37 зони от екологичната
мрежа за преразглеждане. Снимка на Чакъров със Станишев допълва
материала. В отделно каре са посочени и отложените зони. Все места
от Черноморското крайбрежие и гори. Явно решението е изцяло политическо и не се позовава на научни, а на икономически интереси, въпреки твърденията на министър Чакъров.
И подзаглавието отговаря на въпроса в чий интерес е това гласуване на тройната коалиция – “Министрите дадоха време на кметовете да легализират строежите, Чакъров обаче постави под карантина такива проекти.”
Повод за коментара с дата 17.02.2007 г на Виктор Иванов от
страниците на “24 часа” е изказването на министър Гагаузов след заседанието на МС от 15 февруари, а именно “Само давам глътка въздух
на общините”. За автора на анализа това е поредното “полурешение”
на кабинета, което е в интерес на не разрешаване на конфликта “За и
против НАТУРА 2000”. Отново кабинетът бърка с този свой ход, но
112

явно в нечий и то вече не скрит интерес. Най-точната оценка на това,
което се случва Иванов дава в подзаглавието на своя материал – “Днес
няколко кметове и инвеститори се радват на своята (полу) победа,
но после много българи ще плачат, като останат без еврокомпенсациите, които им се полагат”. Съвсем на място е да си зададем въпроса – Къде остава националният интерес?
Заглавието на коментара е “Глътка НАТУРА – лен въздух за хаоса”. Да и наистина е така, но до кога? Голяма снимка на пеликан под
натовска каска има към публикацията с текст – “Добре защитен пеликан”. Това звучи и риторично – така ли трябва да защитаваме природата, като има и други начини като НАТУРА 2000, например.
Позицията на автора е от ясна по-ясна, той е за изграждане на
екологичната мрежа у нас и се опитва да помогне и да другите да разберат нейното голямо значение за съществуването на човечеството.
Журналистът е учуден как така някои кметове още не са осъзнали, от
всичко, което се изписа по темата, че “пътя по който прелитат щъркелите не може да бъде преместен, заради техните прелети дори
израелските военно – въздушни сили остават на земята”.
За разлика от всички останали изследвани издания “Монитор” е вестникът, който от страниците си дава гласност основно на
противниците на екологичната мрежа НАТУРА 2000. Това проличава
още през януари в публикуваните материали и тенденцията се запазва
и през февруари. 11 са анализираните комуникационни единици за
месеца с дати 3, 5, 6, 7, 20, 22, 23, 25 и 26 февруари 2007 г.
В жанрово отношение предпочитанията са към кратките или
по-големи информационни съобщения, изключение прави един коментар и една статия. Почти половината от публикациите са авторски.
Всички заглавия носят негативизъм, сякаш това е един неразрешим
проблем, който ще донесе само беди за страната ни и нищо положително. “Монитор” в иконично отношение залага само на снимки на
съответните лица, цитирани в дадена публикация.
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Естествено и това издание не подминава заплахата за бомба под
лавина в курорта Банско. Статията и коментара са точно по този повод. Защо този вестник се опитва да внася допълнително напрежение
в обстановката в страната, чрез подобни публикации за мен остава без
отговор.
В материала от 3.02.2007 г. озаглавен “Кой иска да взриви държавата” отрицателните нагласи спрямо ЕЕМ са налице. Тя е определена с думите “войнсващ абсурд – НАТУРА 2000”, “бомба със закъснител” и като средство за “нагушване на чиновниците”. Никак не
помага вестника с тези си материали за изясняване на конфликта около мрежата НАТУРА 2000.
“Монитор” определено е на страната на противниците на НАТУРА 2000, което е доста необяснимо за един всекидневник, който
просто е необходимо да предоставя обективна и актуална информация
от обществено – политическия живот в страната. Това се доказва и с
излязлата на 7.02.2007 г., статия със заглавие “Банско прави отряд
срещу екотерористи” и подзаглавие “Неуки природозащитници гонят инвеститорите, твърдят експерти”.
Всички неясноти около НАТУРА 2000 породили се, заради липсата на информация са изведени на преден план в публикациите на
“Монитор” през февруари. Като че ли установяването на това, колко
пари са изхарчени при работата на НПО за проучване и определяне на
защитените зони от мрежата ще реши конфликта. Но тази изконна
българска черта винаги да се съмняваме проговаря и тук. В материал
на цяла страница от 6.02.2007 г. вестникът отново публикува позицията на коалиция “НАТУРА 2000 в полза на общините” и исканията им
министър Чакъров да разпореди разследване на харчовете по НАТУРА
2000. Така е и озаглавен материала. В отделно каре негативизма продължава с информация под заглавие “Министри разиграват общините и инвеститори”. Пак тук се разкриват и т.нар. “абсурди на Симеон Марин”. Темата е продължена от изданието на 17.02.2007 г. в
информация, в която отново думата е дадена на псевдоеколозите от
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Алианс “Витоша 2002”, които обвиняват Симо Марин за недоволството в страната и дискредитирането на България в ЕС. Подобни изказвания, на които се дава публичност нажежават допълнително обстановката в страната. Природозащитните организации са обвинени в
рекет, екотерор и спекулативни сделки. Недоказаните обвинения продължават и стават все по-сериозни в публикацията, за да стигнат до
там, че парите за разяснителна кампания са похарчени от НПО за закупуването на земи на безценица.
В няколко информационни съобщения от месеца “Монитор”
пише и за възможните компенсации по НАТУРА 2000 и само с едно
единствено съобщение информира, че има и друга страна от конфликта – тази на екозащитниците, които излизат на палатки в подкрепа на НАТУРА 2000.
За разлика от другите месеци през февруари вестник “Стандарт” обръща сериозно внимание на конфликта, който НАТУРА
2000 поражда в българското общество. Изданието дори поръчва социологическо проучване на агенция АФИС в периода 30 януари до 2
февруари 2007 година. Интервюирани са 1 000 български граждани
над 18 годишна възраст в София, областните центрове, малки градове
и села. Резултатите от проучването са публикувани на 5. февруари с
коментар на Чавдар Найденов. (резултатите са коментирани по-горе
в дипломната работа).
През месеца “Стандарт” публикува 9 материала по темата от
5, 6, 13, 16, 17, 26, и 27 февруари 2007 г. Това са информационни съобщения, статии и два коментара. Преобладават публикациите на автори, работещи по въпроса НАТУРА 2000 и само три много кратки
съобщения са подписани от изданието. Вестникът залага на това да
информира обществеността, представяйки всички страни на проблема. Запазва безпристрастност и умерен тон в представяната информация. Няма заглавие, в което да не присъства думата “НАТУРА” през
този месец.
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“Стандарт” е единствения вестник (от изследваните), който
публикува обещанието на министър Чакъров, че първите заповеди за
защитени зони за птиците ще бъдат готови през април. Обещание,
което не бе спазено от екоминистерството.
Интересно представяне на решението на МС с дата 15 февруари
предлага вестника. Публикация със заглавие “Извадиха Рупите от
НАТУРА” от 16.02.2007 г. информира за взетото решение от тройната
коалиция относно обхвата на мрежата и отложените 37 зони. Коментара на “Стандарт” е “правителството отстъпи пред натиска на
кметове, инвеститори и собственици на имоти”. Журналистите
описват подробно в обширния материал на две страници събитията
довели до това решение на управляващите.
Всички публикации по темата подсказват страната на вестника
по конфликта. А тя е пълна подкрепа за изграждането на НАТУРА
2000 у нас. Добро познаване на същността и целия процес на определяне и обявяване на местата от мрежата показват журналистите, пишещи за нея. В коментара от 17.02.2007 г. озаглавен “Изгубени в НАТУРА” се дава точна информация за обхвата на мрежата, определен
след заседанието на МС от 15 –ти същият месец. В отделно каре поименно са посочени отложените зони по директивата за птиците и за
хабитатите. Мнението на ресорния журналист Елена Маркова е, че
след това решение хаоса продължава, няма решение на проблема и
“дори министрите не разбраха какво точно гласуваха”. Акцент в
коментара е и размера на възможните санкции от страна на ЕС за
България, заради неспазените от страната ни ангажименти. Снимка
на излезлите от границите на НАТУРА 2000 Рупи допълва материала.
Продължение на информацията за възможните глоби е и
следващия коментар от страниците на “Стандарт” със същата дата.
Той е на Георги Готев със заглавие “Брюксел може да ни глоби за
НАТУРА 2000”. По мнението на автора тъй като хората искат да знаят
за какво иде реч, а никои не им обяснява, той се заема да обясни ня-
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кои неща по темата НАТУРА 2000 в своя материал. Извода е, че даже
българина да е чувал много за НАТУРА 2000, той знае много малко.
В материал под заглавие “НАТУРА 2000 скара еколози и строители” от 26.02.2007 г. се обобщава ситуацията в страната ни към онзи момент.
“Дневник” поддържа позицията си да защитник на екомрежата през всичките месеци на анализиране на изданието. През февруари са изследвани осем комуникационни единици от 8, 15, 16, 19,
20 и 21 февруари 2007 г.
Вестникът залага на авторските материали на ресорни журналисти добре познаващи изследваната тема, като Албена Пино. В жанрово отношение отново преобладават информационните съобщения,
но през февруари впечатление правят и две статии, един коментар и
интервюто с председателя на Държавната агенция по туризъм Анелия
Крушкова. В него тя споделя опасенията си, “че докато законът за
черноморското крайбрежие и решението за НАТУРА 2000 се бавят
това позволява и последните свободни площи да бъдат застроени”.
Интервюто е с дата 15.02.2007 година. Част от публикациите са
придружени от снимки на протестиращи екозащитници.
Акцент в информацията за НАТУРА 2000 през този месец изданието поставя върху възможните глоби, които ще наложи ЕС на
страната ни, заради намаления процент защитени зони, които да дадат своя принос в изграждането на ЕЕМ НАТУРА 2000. Дори публикува информация на кореспондента си от Брюксел, че до дни се очаква ЕК да реагира за НАТУРА 2000 у нас.
Своето истинско огорчение и болка от решението на МС за
драстично намаляване на процента от територията на България, влизащ в ЕЕМ НАТУРА 2000 Албена Пино изразява в материала си от
16.02.2007 г. озаглавен “В НАТУРА – без природа”. Една голяма статия на авторката продължена и от коментар на страниците на вестника. В нея е обяснено още какво следва оттук нататък по изграждането
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на екомрежата в страната ни, така че да няма пак нужда от обяснения
и разяснения. В отделно каре са описани и всички отложени 37 зони
за повторно разглеждане до октомври.
“Стандарт” публикува на 19.02.2007 г., позициите на БДЗП, на
коалиция “НАТУРА 2000 в полза на общините” и инициативен комитет за защита неприкосновеността на собственост на частните земеделски земи град Царево относно решението на управляващата коалиция. Под заглавие “След маневрите на кабинета за НАТУРА” вестникът обобщава позициите на страните от конфликта в едно изречение – “Всички са недоволни”.
Под снимка на протестиращи еколози по пижами и с надпис
“НАТУРА 2000 – познай кой е лудия” е поместена статия озаглавена
“Случки в отложената НАТУРА 2000”. Журналистическо разследване е довело до изготвянето на този материал, в които подробно
и поименно за част от отложените проектозащитени зони от НАТУРА
2000 са описани и съответните инвестиционни намерения и проекти,
включително и фирмите инвеститори.
Темата е проследена във вестник “Сега” в четири материала от
1, 17 и 21 февруари 2007 г. Нагласата на изданието е положителна и
тона е умерен, акцента е върху положителните страни на НАТУРА
2000 за природата и хората в страната ни. Това личи от заглавията на
информационните съобщения, като например “Брокери: НАТУРА
2000 ще ограничи строителния хаос” и “НАТУРА 2000 ще удвои
териториите без бетон”.
В публикацията от 17.02.2007 г. вестника цитира министър Гагаузов, че “Еколозите ще разясняват НАТУРА на общините”. Според
министъра “Няма кой да го направи по-добре от тях”, което е и
признание, че МОСВ не може да свърши добре работата по разясняване същността на мрежата НАТУРА 2000. Позицията на изданието е, че
по този начин кабинетът прехвърля на еколозите цялата отговорност
по въпроса.
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В аналитична статия от 21 февруари 2007 г. вестникът открито
обвинява правителството, че с решението си не разрешава конфликта
породил се в у нас, а напротив го задълбочава. Това решение на управляващите е единствено в техен интерес и “в името на оцеляването
му”. Според автора “Чак на 15 годишна отсрочка не може да разчита, но поне до края на мандата си може да влачи решението за зоните”. Позицията срещу правителството е озаглавена “Интересите
на птиците и интересите на политиците”. В това е борбата у нас. В
иконично отношение към статията са добавени две снимки на представител на община Русе и протестиращи собственици на земи, както и
карта на окончателния вариант на зоните по НАТУРА 2000.
Четири са анализираните комуникационни единици от вестник “Дневен Труд” през февруари. Те са с дати 6, 12, 16 и 19 февруари 2007 година. Подписани от екип на вестника, това са три кратки
информационни съобщения и една голяма статия поместена на две
страници от изданието с автор Вангелина Михайлова.
В материала от 6.02.2007 г. информацията е относно компенсациите, които предвижда МОСВ и МЗГ за собствениците на земи,
чийто имоти попадат в защитените от мрежата зони.
Под заглавие “Еколог обвинява колеги в далавери по НАТУРА
2000” и с голяма снимка на Амадеус Кръстев (въпросният еколог) е
публикувано обвинението срещу “Зелени Балкани” за случая в Банско.
Естествено и “Дневен Труд” не подминава решението на МС
относно обхвата на екологичната мрежа в страната ни. Публикува и
карта с зоните, които остават в границите на НАТУРА 2000. В материала от 16.02.2007 г. от заглавието, на който става ясно, че при решението си кабинетът отлага 37 зони, съдбата на които ще стане ясна
след изборите в отделно каре са публикувани и отложените зони.
Пак така е отделено и становището на министър – председателя Сергей Станишев за взетото от управляваното от него правителст119

во решение. Признание за липсата на единна комуникационна стратегия прави Станишев в изказването си, а именно, че оттук нататък
разяснителната кампания за екозоните ще бъде приоритет на правителството. Това ни кара да се запитаме – имало ли е до момента такава и ако е имало не ли трябвало тя да бъде вече такъв приоритет?
“Новинар” отделя малко внимание на темата през този месец. Анализирани са три комуникационни единици от 20, 23, и 28
февруари. Едната от публикациите е с автор “Зелени Балкани”. Това е
отговор на обвиненията срещу НПО от страна на обществеността относно неговата работа по НАТУРА 2000. Другите две публикации са
кратки информационни съобщения.
Само една е публикацията от “Дума” с дата 23.02.2007 г. и заглавие “Унищожават зона от НАТУРА 2000”.
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3.2.5.
Показа-

Март 2007 година
„Дума”

„Дневен труд”

„Сега”

„Стандарт”

„Новинар”

„24 часа”

„Дневник”

тели

тор”

01.03 – 31.03.07г.

Обхват
на

01.03 – 31.03.07г.

01.03 – 31.03.07г.

01.03 – 31.03.07г.

01.03

–

31.03.07г.

изс-

01.03

–

01.03 – 31.03.07г.

31.03.07г.

то
Публику-

1

4

1

2

1

6

3

вани текза

периода
Предпо-

Съобщение

съобщение

съобщение

съобщение

съобщение,
описание

читани

обяснение

композиционно

съобщение

рече-

ви форми
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01.03
31.03.07г.

ледване-

стове

„Мони-

съобщение, опи-

сание - обяснение

–

Автор

екип

екип

екип

Екип,

Елена Мар-

екип

кова

Жанр

Инф. съобщение

Инф. съобщение

Инф. съобщение

Инф. съобщение

Инф.

съобще-

ние

Екип, Албе-

Екип,

на Пино

Иванов

Инф.

съоб-

Виктор

Инф.

съобще-

щение,

ста-

ние,

тия

ана-

снимка

лиз,

–

текст

под

комен-

тар

Ключови

МЗГ, МОСВ, биз-

Ев. Зелена партия,

Протестим

думи

нес, инф. програ-

ЕС, Ев. Съд, заведе-

организации,

ма,

ни

орязване

недостатъчнс,

дела,

спекула-

инф. за защитени-

ции,

те зони, ОВОС, ЕС,

щитници,

природоза-

санкции

ни зони, протест

отложе-

мрежата

екона

Публичностм неяс-

Еколозим

но, спира инвести-

жалват,

тори, пазар на имоти, отложени, възражения,

общини,

напрежение

об-

Еколози,
учени,

БАН, екомрежа,
ЕК,

наказание, при-

правителство,

МС, отложе-

нуди, ЕК, заба-

защитени зони

ни защитени

вяне,

зони,

инвеститор,

ВАС,

екоо-

ценка,
ОВОС,

ЗБР,

обжалва

глобена,

МОСВ,

сайт,

протести,

обса-

да, парашутисти,
жалба, ВАС

1 карикатура

Снимков
материал
Графики
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1 снимка

С приемането на списъка със защитени зони от екологичната
мрежа НАТУРА 2000 от МС и с внасянето на документацията в ЕК
интереса към темата НАТУРА 2000 от страна на медиите намаля. Все
по-рядко по страниците на анализираните издания се срещат публикации за екологичната мрежа. Стихнаха и протестите „За и против
НАТУРА 2000” и това също се оказа основателна причина да намалее интереса на средствата за масово осведомяване. Те изиграха своята роля в най-горещите месеци от края на 2006 година - началото на
2007 г. като обективно и някои от тях безпристрастно отразяваха това, което се случваше по улиците на столицата и страната ни, решенията на правителството и позициите на водещите политически сили.
През март най-много публикации по темата НАТУРА 2000 има
вестник „24 часа”. Това са кратки информационни съобщения в заглавията, на които присъства думата „НАТУРА”. Медията запазва неутралността си по въпроса за изграждането на екологичната мрежа и
за разлика от предходните месеци, когато отразява събитията в страната, през март изнася темата от границите на България. В три от
петте изследвани материала пише, че страната ни я грози реалната
опасност да бъде глобена от ЕК за закъснението по определяне обхвата на екологичната мрежа и внасянето на непълната документация за
защитените зони. Авторът дава и примери за глобени вече от ЕК
страни в Европа. За НАТУРА 2000 през март продължава основно да
пише Виктор Иванов. В материала му от 13.03.2007 г. става ясно, че
екомрежата у нас е подкрепена и от 10 200 чужди еколози, които пишат на Станишев и Велчев. „24 часа” търси коментар и за това до
колко е вероятно България да бъде санкционирана и от пресслужбата
на еврокомисаря по екология Ставрос Димас. Публикацията е от
26.03.2007 г. със заглавие „Брюксел; Ще ви глобим за бавенето по
НАТУРА”.
На страниците си през март „Дневен Труд” отделя малко
внимание на темата като публикува три много кратки информацион123

ни съобщения и в рубриката си „Политика” под заглавие „Скалпел
под ръкавица” анализира личността и работата на Джевдет Чакъров
като министър на околната среда и водите. Към материала разработен от екип на „Дневен Труд” е прибавена и голяма снимка на министъра – делови и усмихнат. В хронологичен ред са описани всички
конфликти свързани с работата му като министър на екологията –
доклада за парниковите газове, оперативна програма „Околна среда”,
НАТУРА 2000, проблеми с издаването на комплексни разрешителни,
доклада по ОВОС за добива на злато в Челопеч и т.н.
С две информационни съобщения и един анализ „Дневник”
се спира на темата НАТУРА 2000 през март. Екип на вестника разработва материал със заглавие „От властта – без уважение”, в който
журналистите правят собствено разследване относно решението на
МС за обхвата на екологичната мрежа в България. Те откриват три
съществени разлики между изявлението на министър председателя
на заседанието на МС от 15 февруари 2007 година, когато той лично
съобщава, кои зони остават в списъка за НАТУРА 2000 и обнародването на същите в ДВ от 2 март същата година. За да илюстрират обяснението на пресслужбата на МС как се е стигнало до това разминаване в информацията вестникът избира карикатура, в която представя
властта у нас като човек с много ръце и една глава.
С една до две публикации за НАТУРА 2000 през март излизат
вестниците „Дума”, „Сега”, „Стандарт” и „Новинар”. Не е регистриран материал на страниците на изследвания „Монитор”.
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3.2.6.
Показа-

Април 2007 година
„Дума”

„Дневен труд”

„Сега”

„Стандарт”

„Новинар”

„24 часа”

„Дневник”

„Мони-

тели

тор”

01.04 – 30.04.07г.

Обхват
на

01.04 – 30.04.07г.

01.04

–

01.04 – 30.04.07г.

30.04.07г.

изс-

01.04

–

30.04.07г.

01.04

–

30.04.07г.

01.04

–

30.04.07г.

01.04

ледването
Публику-

-

2

1

-

-

4

4

1

вани текстове

за

периода
Предпо-

съобщение

съобщение

читани

Описание, оцен-

съобще-

ка, съобщение

ние

съобщение

зиционно

Описание,
анализ,
обяснение,

компорече-

ви форми

125

–

30.04.07г.

Автор

Жанр

екип

екип

Инф. съобщение

Инф. съобщение

Виктор Ива-

Екип,

нов

Пино

Албена

Интервю,

Интервю,

инф.

съобщение,

щение,

текст под снимка

текст

съоб-

щение, текст

инф.

под снимка

Ключови

„обръч от фирми”,

БАН,

думи

екомрежа,

кмет

на

Проблем,

Подход,

проб-

КАварна, БДЗП,

неразбира-

лем,

проучване,

10

не,

прозрачност,

ции,

000

за

оценка, ЕСм

незнание,

не-

правителст-

познаване,

нау-

во,

чен процес, еко-

сезира,

ЕК<

опазване на зони

лева

екомрежата

научна

незако-

на

лози,

жения, ЕК, пре-

екосдру-

решения,

миер, екоминис-

отнемане на

терство,

фондове,

списък на защи-

глоби,

тени зони, заб-

бит-

ка,

процес,

не

забраня-

ва,

компен-

твеници
земи,
зъм,
ЕК,

на

туриБАН,
евроре-

визори,

под

Отложени
зони,
МОСВ,

вземане

сации, собс-
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липса

нен отказ за
на

Инф.съоб

снимка

ни зони, ЕС, санк-

отложе-

екип

пълен

рани протести

БАН,
ща,
режа

срееком-

орязване на
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1 снимка

Анализът на изданията през април сочи, че се отделя все помалко внимание от страна на медиите по темата НАТУРА 2000. С
най-много публикации от осемте изследвани вестника е „24 часа”.
Материалите са с дати 3, 13, 22 и 24 април 2007 г. Техен автор е Виктор Иванов, което доказва интереса на журналиста към темата, която
той следи през всичките месеци. В жанрово отношение това са информационни съобщения и едно интервю с експертът на WWF Алберто Аройо Шнел.
И други издания публикуват информация за посещението на
експерта у нас, но само в „24 часа” и „Дневник” има интервю с него от 03.04.2007 г. Акцента е решението на правителството ни за отложените зони от списъка за НАТУРА 2000. Според Алберто Шнел
това е „незаконен отказ от вземане на решение”. В подробности е
обяснена процедурата за санкциониране на страни от ЕО, които не са
изпълнили задълженията си към ЕК за изграждане на ЕЕМ НАТУРА
2000.
С интересна снимка на еколози на челна стойка пред МС, продължаващи с мирни протести да искат по-голям обхват на НАТУРА
2000 в България е илюстриран материала от 13 април, от който става
ясно, че министърът на екологията търси още пари за проучвания в
отложените зони.
„Дневник” също като „24 часа” излиза с четири публикации
през април. Всекидневникът закъснява с публикуването на интервюто с експертът на WWF. Ако в „24 часа” то излиза още на 3 април,
тук е публикувано на 10 –ти. Акцентът е същия и това проличава от
начина, по които е озаглавено то – „Подходът на правителството
към НАТУРА 2000 е проблемен”. Това е един обширен материал на
Албена Пино, която добре познава темата НАТУРА 2000 и я отразява
на страниците на „Дневник”. От Алберто Аройо научаваме, че няма
друга страна в Европа, където програмата да е била толкова широко
оспорвана и причината за това е определен ход на правителството в
страната ни. Той добре е уловил настроенията у нас по конфликта „За
и против НАТУРА 2000” и е стигнал до извода, че хората в България не знаят срещу какво всъщност протестират.
Със следващите си три публикации „Дневник” потвърждава,
че е на страната на защитниците на екомрежата у нас.
„Дневен Труд”, „Сега” и „ Монитор” с малкото си публикации по темата потвърждават затихващият интерес към нея.
През април не са регистрирани такива в „Дума”, „Стандарт”
и „Новинар”.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Актуалността на темата за НАТУРА 2000 в разглеждания период доведе безспорно до засилен интерес към нея, както от страна на
медиите, така и на широката общественост, че даже и на много екологични организации по света. Медиите изпълниха своята роля на
медиатори и представиха проблема в цялата му многоаспектност, но
въпреки това се появиха противоречиви мнения по въпроса. Откроиха се и няколко проблема:
•

НАТУРА 2000 усложни ситуацията в страната ни през
зимата на 2006 – 2007 година. Предизвика различни
форми на гражданско неподчинение. Превърна се в
ябълката на раздора между природозащитници и хора с
икономически интереси и мераци за бързо забогатяване;

•

Управляващите не зачетоха със своето решение относно
обхвата на екологичната мрежа НАТУРА 2000 националният интерес – опазването на природата. Полурешението, което те взеха целеше, „хем ЕС – вълкът да е сит,
хем апетитното инвеститорско агне да остане непокътнато, зер кой после ще налива волни пожертвувания на предстоящите избори”[Валентин Янчелов, “За
кого
бие
камбаната
на
НАТУРА,
в.
“Дневник”,29.01.2007г., стр.12-13];

•

За по-голямата част от обществеността, НАТУРА 2000
ще остане в съзнанието като онази програма, която раздели страната ни на два лагера през зимата на 2006 –
2007 година и нищо повече; Не бе постигната така търсената подкрепа за мрежата от страна на обществеността;

Като резултат от работата по темата могат да се направят
следните основни изводи:
•

В разяснителната кампания на Министерството на околната
среда и водите относно изграждането и обявяването на националната екологична мрежа НАТУРА 2000 липсва ясна комуникационна стратегия;

•

Сблъсъкът и неразбирането са резултат от липсата на информация. Роди се конфликта „За и против НАТУРА 20000”;
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•

Не бяха използвани всички възможности на ПР като технология за получаване на разбиране и обществена подкрепа по
въпроса. Например МОСВ не изготви и разпространи нито
един информационен материал по темата;

•

Не беше използван напълно капацитета на природозащитните
НПО работили по определяне на защитените зони от мрежата
НАТУРА 2000 в разяснителната кампания. На тях се гледаше
по-скоро като на хора, създаващи пречки и проблеми на министерството на екологията, отколкото на експерти;

•

Не бе избран един говорител по темата, който да бъде добре
подготвен от ПР специалистите на отговорната институция.
Изявления правеха например заместник – министрите Йордан
Дардов, Чавдар Георгиев, министър Чакъров, експерти и други;

•

Националната информационна кампания закъсня във времето
и бе използвана за трупне на политически дивиденти от министъра на околната среда и водите – Джевдет Чакъров;

•

Недостатъчно предоставяне на информация на медиите в първите дни от разгарянето на конфликта „За и против НАТУРА 2000”. Не бяха потърсени форми за дискусия между страните от конфликта;

•

Информацията излизаща в публичното пространство от страна
на МОСВ бе недостатъчна, честно неясна и объркваща;

•

МОСВ слабо използва в кампанията си експерти от тогавашното министерство на земеделието и горите;

•

Еколозите заложиха на това, че в годините при работата си по
проекти са провеждали информационни кампании за популяризиране на мрежата и в разгара на конфликта основно търсеха различни форми за изразяване на недоволството си от решенията на НСБР, МОСВ или МС, но не и да помогнат за намирането на решение;

•

Голяма част от информацията за същността на мрежата и местата от българската природа предложени за включване в нея бе
предоставена на медиите от НПО;

•

Появи се коалиция „За да остане природата в България”, обединила няколко природозащитни НПО у нас. Те продължават
да защитават природата на България и днес;
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•

Медиите изпълниха най-добре ролята си на комуникатори в
този конфликт. Те наситиха публичното пространство с информация,, търсейки и позовавайки се на различни източници.
Отразиха конфликта във всичките му аспекти и предоставиха
място на страниците си за изразяване позициите и на привържениците, и на противниците на НАТУРА 2000. Те смело осмиваха и критикуваха решенията на управляващите относно
обхвата на мрежата у нас;

Темата за изграждането на националната екологична мрежа
НАТУРА 2000 ще бъде актуална още дълго време у нас. Предстой издаването на заповеди за обявяване защитените зони за птиците, което според обещанието на МОСВ трябва да стане до март 2008 година.
В процеса на обявяване на зоните ще се провеждат обществени обсъждания относно режимите и статута за местата от мрежата, което
предполага пораждането на нови конфликти, тъй като ще бъдат засегнати интересите на собственици и ползватели на земи, на строителни фирми и инвеститори. До няколко години предстой и обявяването на защитените зони за местообитанията.
Полурешението на конфликта от страна на правителството
предизвика ответна реакция на българските НПО, изразяваща се в
сезирането на два пъти на ЕК за действията на правителството. Това
пък предполага, че органът на ЕС най-вероятно ще наложи на страната ни приемането на пълния списък от защитени зони, така че да
бъде покрит минимума от приоритетни видове и местообитания в
ЕЕМ НАТУРА 2000 в страната ни. Така че тепърва предстой да видим
какво има да се случва и дали някой хора в страната ни няма да излязат да протестират срещу включването ни в ЕО.
Това е една напълно реална опасност. Тя засяга ограничен кръг
от структури и лица, които редно би било да подготвят обществеността за процесите, които в най-скоро време ще започнат да текат у нас
по отношение изграждането на екологичната мрежа. Тези процеси
ще засегнат не само онези, чийто земи ще попаднат в границите на
защитените зони от мрежата, но и цялото българско общество. То
трябва да докаже пред света, че е отговорно за опазването на природата на нашата планета.
Конфликтът с НАТУРА 2000 у нас е прецедент. Няма друг
проблем свързан с опазването на околната среда, който да е предизвикал такъв голям интерес и да е нажежил страстите толкова много в
страната ни. Няма и друга страна в ЕС, където екологичната мрежа да
е така широко обсъждана от обществеността. Въпроса сега е на какво
се научихме от този конфликт? Вместо да се стига до подобни ситуа131

ции, по-полезно е да се работи върху придобиването на минимум
знания и информация за същността и ползите от опазването на биологичното разнообразие. Да се наблегне на предоставянето на информация за богатството на българската природа, на положителните
практики от европейските страни, изградили мрежата на своя територия. Дори е добре да се наблегне и на отрицателния опит на страните от ЕС, които са глобени от ЕК за неизпълнение на поетите ангажименти за изграждане на мрежата. Това може да бъде постигнато с
активната роля на ПР специалистите и журналистите.
Анализът на темата НАТУРА 2000 доказва по безспорен начин,
че е необходима качествена промяна в начина и характера на публичната комуникация в конфликтни ситуации и въобще в общуването на държавните институции с техните публики. Липсата на комуникационна стратегия от страна на МОСВ по разглеждания проблем,
довела до раждането на сблъсък на интереси поставя необходимостта
пред всяка една институция да изработва предварително комуникационни стратегии за работа със своите публики, които да съдържат
ясни и точни послания.
А ето какво би следвало да се направи, за да не бъдат допускани
подобни грешки:
•

Отговорната институция в лицето на МОСВ за изграждането на
националната екологична мрежа НАТУРА 2000 трябва да анализира силните и слаби страни в кампанията си от края на миналата и началото на тази година;

•

Сега е времето, в което ековедомството трябва да подаде ръка
на природозащитниците и да използва ресурса и капацитета
им в бъдещата кампания;

•

Сега е момента, в който министерството на екологията трябва
да започне да работи и със специалистите по връзки с обществеността от регионалните си структури по темата и да осигури
средства за провеждането на регионални обществени обсъждания на заповедите за обявяване на защитените зони;

•

Необходимо е да бъдат подготвени и разпространени информационни материали като плакати, брошури, диплянки и други материали, популяризиращи мрежата НАТУРА 2000;

•

Да се предостави на всички заинтересувани страни картен материал с отразена собствеността на земите, влизащи в екологичната мрежа;
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•

Изработване и прилагане на всички форми на информационни
стандарти при работата с журналистите;

•

Определяне на един говорител от отговорната институция по
проблема и негов заместник. Целенасочена работа с него преди
всяка публична проява;

•

Определяне на такива говорители и в 15-те регионални инспекции по околната среда и водите в страната ни;

•

Започване на открита дискусия със засегнатите страни и страните от конфликта за намирането на решение на проблема;

Повече от друг път МОСВ трябва да прецизира работа си със
своите публики и да използва всички възможни начини и пътища
за информиране на обществеността относно мрежата НАТУРА
2000, както и да използва всички форми за диалог с тях. Трябва да
се представи като една отговорна и заслужаваща доверие институция, която отговаря за превантивния, текущ и последващ контрол
относно опазването на компонентите на околната среда.
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5. http://www.segabg.com – Интернет страница на в-к „Сега”
6. http://www.standatrnews.com – Интернет страница на в-к
„Стандарт”
7. http://www.trud.bg – Интернет страница на в-к „Дневен Труд”
8. http://www.24chasa.bg – Интернет страница на в-к „24 часа’
9. http://www.novinar.org – Инетрнет страница на в-к „Новинар”
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10. http://www.dnevnik.bg – Интернет страница на в-к „Дневник”
11. http://www.monitor.bg – Инетрнет страница на в-к „Монитор”

СПИСЪК СЪКРАЩЕНИЯ
БАН – Българска академия на науките
БДЗП – Българско дружество за защита на птиците
ДВ – Държавен вестник
ДЛ – Държавни лесничейства
ЕЕМ – Европейска екологична мрежа
ЕК – Европейска комисия
ЕО – Европейска общност
ЗБР – Закон за биологичното разнообразие
ЗЗТ – Закон за защитените територии
ИАРА – Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
МЗГ – Министерство на земеделието и горите
МЗП – Министерство на земеделието и продоволствието
МОСВ – Министерство на околната среда и водите
МС – Министерски съвет
НПО – неправителствени организации
НСБР – Национален съвет по биологично разнообразие
РИОСВ – Регионална инспекция по околната среда и водите
РУГ – Регионално управление по горите
НУГ – Национално управление по горите
ФПС „Зелени Балкани” – Федерация на природозащитните сдружения „Зелени
Балкани”
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1

в-к „24 часа”, 30.11.07г., с.19

138

в-к „Дневник”, 27.11.07г., с.2

в-к „24 часа”, 07.12.07г., с.4

139

в-к „24 часа”, 18.12.07г., с.11

140

в-к „24 часа”, 22.12.07г., с.4

в-к „Дневник”, 06.12.07г., с.1

141

в-к „Дневник”, 07.12.07г., с.3

в-к „Дневник”, 13.12.07г., с.3

142

в-к „Монитор”,14.12.07г., с.14

143

в-к „Монитор”,13.12.07г., с.7

в-к „Сега”, 07.12.07г., с.14

144

в-к „Сега”, 12.12.07г., с.14

в-к „Сега”, 22.12.07г., с.3
145

в-к „Дневен Труд”, 12.12.07г., с.8-9

в-к „Дума”, 08.01.07г., с. 1

146

в-к „24 часа”, 17.01.07г., с.4

в-к „Дневник”, 29.01.07г., с. 5

147

в-к „Монитор”, 13.01.07г., с.5

в-к „Монитор”, 16.01.07г., с.14

148

в-к „Монитор”, 21.01.07г., с.4

в-к „Монитор”, 09.01.07г., с.6

149

в-к „Сега”, 25.01.07г., с.13

в-к „Стандарт”, 19.01.07г., с.4

150

в-к „Стандарт”, 22.01.07г., с.14

в-к „Дневен Труд”, 18.01.07г., 8-9

151

в-к „Дневник”, 16.02.07г., с.1

в-к „24 часа”, 06.02.07г., с.5

152

в-к „24 часа”, 17.02.07г., с.9

в-к „24 часа”, 19.02.07г., с.3
153

в-к „Монитор”, 06.02.07г., с.7

154

в-к „Сега”, 21.02.07г., с.14

155

В-к „Стандарт”, 17.02.07г., с.10

В-к „Дневник”, 29.01.07г., с. 12-13
156

В-к „Новинар”, 09.01.07г., с.13

В-к „24 часа”, 22.12.06г., с.12
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