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Въведение
1.1

Предговор

През последните години глобалният тероризъм се превърна от типично политически
въпрос в огромна заплаха за сигурността, засягаща публичните власти в цяла Европа.
Последните вълни на терористични атаки удариха безразборни цели в страни по
целия свят - от Световния търговски център в Ню Йорк, до нощните клубове в Бали, от
метрото и автобусите в Лондон, атентатите във влакове в Мадрид и туристически
групи в Джерба до самоубийствените бомбени атентати в банки и офиси в Истанбул.
Много държавни служители са склонни да подценяват ефекта на атаката,
потенциалната повреда в комуникациите, която произтича от самата атака и ролята на
ефективните комуникации при възстановяването, ограничаването на щетите и
връщане към нормалното. Дори когато сравнително малко хора или съоръжения са
пряко засегнати от атаката, тероризмът е тема, която незабавно получава вниманието
на медиите на национално и глобално ниво. Терористите използват яростни атаки за
привличане на общественото внимание. Все по-често влиянието на атаката се
разширява посредством комуникациите. Терористите използват шоковата вълна, която
минава през медиите като средство за умишлено усилване и посяване на страх и
несигурност сред населението. По този начин те подкопават социалните и
политическите системи, които са атакували.
Всеки орган на властта, засегнат от терористично нападение е внезапно изправен пред
огромен медиен интерес, стимулиран от визуалното насилие и връзката с феномена
на глобалния тероризъм. Дори когато органът на властта не е пряката жертва,
незабавно от медиите биват повдигнати трудни въпроси за нивото на подготовка,
процедурите по сигурността, ангажимента към благосъстоянието на гражданите, както
и ефекта от атаката върху основните му функции. За да се справят успешно с
последиците от терористични актове, държавните органи се нуждаят от
комуникационна стратегия за борбата с тероризма, която да даде на населението
сигурност и увереност. Задачата изисква висока степен на доверие, чувствителност и
решителност за действие. Професионалната и надеждна комуникация може да бъде
от решаващо значение за намаляване на въздействието на атаките и предотвратяване
на загубата на доверие и срива на имиджа на държавните органи. Начинът, по който
комуникационните стратегии третират тероризма става неразделна част от борбата
срещу него. Изследванията, на които се основава това ръководство са показали, че
знанията по тази тема съществуват във разнообразни форми в националните и найвече в регионалните и местни институции. Докато в някои държави и общини с опит в
справянето с тероризма вече съществуват отлични стратегии и структури, други
страни имат малък или никакъв опит в тази област.
Трябва да бъде изготвена, отработена и приведена в съответствие специална
стратегия за комуникация при кризи преди атака, която да съставлява неразделна част
от управлението при кризи и плановете за възстановяване и обновяване.
Комуникационните умения при кризи, които трябва да бъдат установени включват
добра комуникация, задължителни процеси и съвместна подготовка на персонала по
комуникации и службите за сигурност в рамките на държавната власт. Координацията
между различните институции и органи и обучението на персонала по комуникациите е
от решаващо значение за предоставянето на добри познания относно динамиките при
медийното покритие на тероризма и предизвикателствата, пред които могат да се
изправят, ако се сблъскат с терористичен акт.
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1.2

Цел на настоящото ръководство

Професионалната, стратегическа комуникация при криза не само може да изиграе
ключова роля за смекчаване на последиците от терористична атака; тя вече е сред
основните изисквания на институциите, държавни органи и фирми. Комуникацията при
кризи, както и самото управление при кризи изисква яснота в структурите, определяне
на задачите и отговорностите, както и координация на процесите.
Един терористичен акт налага изключителни изисквания към институциите и властта както външни, така и вътрешни. Държавните органи често са част от много сложни
структури, всяка със собствен набор от задължения и сфери на действие; в случай на
атака и при политически немотивирани актове те могат да бъдат дефинирани по
различен начин. Точно затова голямото разнообразие от нива, ведомства, подчинени и
управляващи органи, министерства и полиция, сили по сигурността и авариите трябва
да работят в тясно сътрудничество и да осигурят не само гладкото функциониране на
управлението при кризи, но също така - и най-вече - предоставяне на непрекъснат
поток от информация. Повече отколкото при всеки друг тип кризи е от жизненоважно
значение координационните процеси да функционират безупречно. В остра ситуация
няма време да се създаде или да се координира такова сътрудничество и такива
процеси; тази работа може и трябва да бъде свършена предварително.
Това ръководство е предназначено да насочва отговорните лица в държавните
институции и органи и дружества в цяла Европа.
•

То цели да осигури помощ по комуникационните въпроси, свързани с тероризма.

•

То не съдържа "готови за употреба" решения, но показва основни правила и
процедури за ефективни комуникации при противодействие на тероризма.

•

В частност предлага съвети за развитие или оптимизиране на плановете за
комуникация при кризи и експертните доклади и дава предложения за тяхното
интегриране във вече съществуващите кризисни планове.

Ръководството описва основните изисквания, дава примери за процедури и
инструменти и конкретни съвети за тяхното изпълнение. Въпреки това, то е
разработено със съзнанието, че може да бъде само инструмент за ориентиране,
насърчаване на потребителите да действат самостоятелно при привеждането темата в
съответствие с общите национални, политически, социални и културни условия.

1.2.1

Структура на ръководството

Ръководството е разделено на три части:
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•

Първата част описва особеностите на терористичните атаки и специфичните
предизвикателства, които те представляват за комуникацията. Препоръките за
управление на комуникациите при кризи осигуряват подкрепа при специфичното
реагиране в спешни ситуации.

•

Втората част се отнася до създаването на интегрирана система за управление
на комуникациите при кризи и представя сценарии и тренировъчни симулации,
предназначени за изчистване организационните въпроси, свързани със
съдържанието.

•

Третата част съдържа практически списъци за директно използване при отговор
в извънредни ситуации или при създаване на система за управление на
комуникациите при кризи.

ЧАСТ 1
1. Въведение

Анализиране на конкретната
ситуация и изискванията

2. Характеристики на терористичните атаки

Цел и функия на ръководството

3. Стратегии за противодействие
4. Управление на комуникациите при кризи

Основни стратегии, организация,
инструменти, средства и умения

5. Планове за действие

Препоръки,
Шаблони за практическа комуникация
при кризи

ЧАСТ 2
6. Готовност при кризи
7. Изграждане на мрежи и координация

Как да организираме и подготвяме
инструменти, средства и умения

8. Обучителни модули
Обучение за комуникация при кризи
9. Сценарии

ЧАСТ 3
10. Списъци

Помощни инструменти за
практическа комуникация при кризи

Фиг. 1.1 Структура на ръководството

1.3

Проектът SAFE-COMMS

Настоящото ръководство е резултат от проекта SAFE-COMMS, подкрепян от
Европейския съюз като част от Седмата рамкова програма. То се основава на анализ и
оценка на комуникационните аспекти по 25 казуса, които включват терористични атаки
в Израел, Гърция, Испания, Северна Ирландия, Турция и арабските страни през
последните 20 години. Целта на проекта е да се задълбочи разбирането на
комуникационните предизвикателства и проблеми, пред които са изправени
публичните власти в Европа след терористични атаки и да им помогне да реагират поефективно, чрез осигуряване на комуникационни стратегии, насочени към последиците
от терористични нападения.
Казусите, избрани за анализ на комуникациите при противодействие на тероризма в
Европа включват редица сценарии, извършители, цели и методи на действие, които
осигуряват на представителите обзор на натрупания напредничав опит в борбата
срещу тероризма в Европа. Изследването се основава на оценката на документални
материали и интервюта с участвали ръководители на управлението при кризисни
ситуации. В допълнение, конкретните комуникационни потребности на публичните
власти се определят чрез интервюта с представители на властите и службите за
спешно реагиране, жертвите и техните семейства, както и с журналисти.
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Характеристики на терористичните атаки

Въпреки че терористичните атаки насаждат страх и паника сред населението,
реалната им цел е да унищожат обществената сигурност и ред и да подкопаят
доверието в тези, които отговарят за политическите, религиозните или социалните
системи. Терористичните групи се възползват от атаките като стратегия за насилие и
за комуникация, тъй като техните атаки изискват висока степен на общественото
внимание, за да разразят пълния си разрушителен потенциал и въздействие.
Докато вида и степента на атаката е невъзможно да се предвидят, нашето изследване
показва, че те достигат все по-високи и невъобразими нива. Въпреки това,
терористичните атаки имат специфични характеристики, за които все пак може да се
подготвим.

2.1

Характеристики

Основните характеристики на терористични атаки са три:
•

Те са изненадващи и без предварително предупреждение, често насочени към
неочаквани места.

•

Те са предназначени да причиняват възможно най-големи щети върху човешкия
живот и съоръженията, за да привлекат в най-висока степен общественото
внимание.

•

Насочени са към цели, които често нямат пряка връзка с политическите цели на
терористите.

От гледна точка на комуникационната стратегия, изборът на цели за атака се прави
въз основа на символични, идеологически или чисто медийни съображения. Колкото
по-зрелищна е атаката, толкова по силно е общественото въздействие.
Това не е единствената характеристика, която показва, че терористичните групи и
организации могат да бъдат специалисти по комуникации, които се възползват от
прости механизми за медийно внимание. Комуникационното въздействие на атаките се
удължава чрез писма, видео или електронни съобщения за поемане на отговорността
за атаките, които се използват след известно забавяне с цел предизвикване на ново
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актуализиране на новините. Дори предупрежденията, давани малко преди
действителните терористични атаки служат за гаранция, че медиите ще са на мястото
на събитието когато дадена сграда е евакуирана или пък автомобил експлодира.
Терористичните групи използват тяхна собствена или симпатизираща им телевизия
или организация, както и все повече Интернет за разпространение на паника в
международен мащаб и за постоянното подхранване на тази паника в продължение на
дълъг период от време.
Системното използване на насилие и комуникация представлява разликата между
терористични атаки и бедствия или "нормални" актове на насилие - колкото и
последните да са зрелищни и предназначени за вниманието на медиите, като актовете
на масови убийци например. Разликата с метода на действие на терористите е в
системното разпространение на страх, тревога от повторни атаки, безпомощност и
усещане на заплаха във възможно най-обширна зона.

2.2

Видове атаки

2.2.1

Атаки срещу граждани

Атаките в пиковия час на обществения транспорт в Мадрид през 2004 г. и Лондон през
2005 г. оставиха дълбок отпечатък върху колективната психика. Няколкостотин души
бяха убити, а хиляди бяха ранени. Телевизиите от цял свят прекъснаха програмата си,
за да покажат специални репортажи и в продължение на много дни атаките бяха
доминиращата тема, придружени от ужасяващи снимки на събитията.
Въпреки, че местата с висока концентрация на хора като железопътни гари и влакове,
летища, търговски центрове, панаири, спортни събития, дискотеки и ресторанти нямат
символичен характер, те са предпочитани от терористите цели, защото нападенията
срещу граждани, включително и тези, насочени към деца и млади хора, генерират
огромно обществено внимание и сами по себе си представляват събития, които
оказват въздействие върху средствата за масова информация и максимално
увеличават шоковата вълна. Основният резултат от тези атаки е да се предизвика
страх сред населението от това, че и те самите могат да станат жертва.
От друга страна, други избрани цели включват и символични сгради и религиозни
институции като например църкви, джамии и синагоги и частни дружества. Тези атаки
също така предават и послание за унищожението на културни, религиозни, социални,
философски и търговски ценности. Посланието се превежда като "ние сме тук и ще
стигнем всеки от вас".
Особено внимание трябва да се обърне на колективния страх и несигурност на
населението при комуникацията и справянето с последиците от акта.

2.2.2

Атаки срещу силите за сигурност

Терористичните нападения срещу силите за сигурност носят послание, насочено към
унищожаване на държавата и обществената сигурност. И тук символичната сила на
акта е често по-важна от евентуалното реално отслабване на държавната власт. Това
е особено ясно в случаите на нападения върху отделни полицейски служители или
членове на силите за сигурност.
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2.2.3

Атаки срещу известни личности

Атаките срещу известни лица са често насочени към лидери в политиката, съдебната
практика и икономиката и също така по принцип носят символичен характер.
Известността на жертвата усилва вниманието на медиите, фокусирано върху лицето и
неговото семейство. Особеностите на шоковата вълна, която отеква в обществото са
оформени от фактори, които включват и статута, славата и популярността на
жертвата.

2.2.4

Отвличане или вземане за заложници на граждани или известни личности

Отвличането или вземането за заложници на граждани или известни личности в
държавата на жертвите или в чужбина има специален статут по отношение на
комуникацията. Разследванията са насочени към освобождаване на отвлеченото лице
живо и здраво. Това често налага ограничения при комуникацията, които може да
включват заповед за неразпространение на информация или информационно
затъмнение и които могат, при определени обстоятелства да продължат за дълъг
период от време. Въпреки това, терористите-похитители съобщават техните послания
и изисквания по интернет или чрез медиите, като по този начин, чрез непрекъснатото
актуализиране на новините подхранват общественото внимание за дълго време.
Лицата, отговарящи за преговорите с похитителите са под постоянно наблюдение от
страна на критичната общественост. Съществува опасност от възникване на
противоречиви дискусии в медиите или сред населението във връзка с изпълнението
на исканията на похитителите.

2.3

Дневният ред на медиите

Потенциалът на медиите се определя спрямо следните фактори:
•

Личности

•

Обстоятелства

•

Близост / потенциал за участие

•

Влияние на имиджа

Силата на новините в медиите е обикновено свързана с причинените вреди.
Терористичните атаки се считат за актуални медийни теми в категорията "Силата на
кошмарите". Терористичните групи целенасочено се възползват от този механизъм, за
да разпространяват плашещи съобщения, а и упражняването на насилие и бруталност
срещу невинни свидетели е метод за получаване на обществено внимание почти без
конкуренция.
Медиите играят комплексна роля в това. Никоя телевизия, радио или печатна медия не
може да си позволи да пренебрегне такава атака. Много редакции все още работят на
принципа "ако има кръв, ще е водещо". Едно терористично нападение е в същото
време гореща политическа тема насочена пряко не само върху местните власти, но и
върху самото правителство - към което са обърнати всички очи в очакване на
действия.
Медиите по цял свят третират терористичните атаки по различни начини, в зависимост
от момента, в който те се случват и от опита, който страната вече има по отношение на
тероризма. Има много тънка линия между информацията и сензация (която е попродаваема). През последните години силният конкурентен натиск в медийния пазар
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доведе до "брутализация" на методите на журналистите и на много медийни
източници.
Медиите не са само разказвачи на истории, описващи събития с повече или по-малко
идеологическо съдържание, те също така да използват голяма част от пространство
си, за да илюстрира събитията с изображения и видеоклипове. Визуалното
изобразяване на сценария на терористична атака пред обществото е може би найважният инструмент на медиите за предизвикване на отзвук. Това са именно
изображенията, които най-ефективно обобщават събитията в колективната памет.

2.3.1

Как работят медиите

Днешните "бързи" медии вече не са само телевизията и радиото, а са основно новите
форми на медиите, зародени в Интернет. След терористичен акт традиционните
медии, включително телевизията, радиото и ежедневниците и техните новинарски
репортери са основните източници на отразяване на събитията. Те работят под
натиска на времето и изискват бърза информация и изображения, за да изпълнят
редакционните си срокове. Репортажите в седмичните издания и новинарските
списания следват по-късно, но обикновено съдържат по обстойно проучване.
Обаче медиите вече не са единствената сила, която определя дневния ред на
обществото. Интернет се превърна в най-големия информационен фонд с маса от
сериозни, достоверни новини и данни, струпани заедно с репортажи, коментари и
становища на физически лица, които могат да се разпространят по целия свят за
секунди.

Печатни медии

Телевизия и радио

• Докладване със забавяне

• Репортажи веднага след събитието

• Репортажи, коментари, лични мнения

• Основно фактологични

• Фото репортажи

• Съсредоточаване върху

• Отпечатване на писма от
читатели с мнение на населението

ТВ / списания, специални
програми, седмичници
• Общ а информация
• Проучвания в дълбочина

изображения, звук, разкази на очевидци
• Чести актуализации

Медии
Пейзаж

• ТВ / радио документални репортажи,

Онлайн медии
• Бързо, широко разпространение
на информация на международно ниво
• Източник за други журналисти
и широката общ ественост

Социални медии
• Основно аматьорски източници
• Бързото разпространение на
клипове, снимки и разкази на очевидци

дори години по-късно

• Бърз метод за обмен на мнения,
богато разпространение

Местни медии
• Запознатост с региона
• Ключови комуникатори на правила
за поведение към населението и
други призиви към действие
• Използване на широк кръг от
неформални местни източници

Жълти медии
• Основно емоционално отразяване
• Съсредоточаване върху
"човешката история", скандал, емоция

• Смесване на факти и субективно мнение,
като субективното мнение доминира
• Голям процент слухове
• Желание да се генерират скандали и
да се постигнат бързи обвинения

• Фокусиране върху жертвите,
•семействата, очевидци

Фиг. 2.1 Медийният пейзаж
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Отразяването на терористична атака не е ограничено до новините сами по себе си, а
се оформя чрез коментари, описания на очевидци, сравнения на мненията, човешки
истории, обща информация, а често и от спекулации и сензация.
Медиите черпят информация и от "официални" и от неофициални източници. Колкото
по-отбранителна е официалната информационна политика, толкова повече
журналисти ще провеждат свои разследвания и ще получават информация от
непроверени източници и от лица, които следват собствените си, вероятно
противоречиви, цели.
Журналистите обработват информацията различно от експертите. Те мислят от
гледната точка на читателя, което включва необходимостта да се обмислят фактите,
за да станат лесни за разбиране и "продаваеми". В резултат на това, експертите често
усещат, че са разбрани погрешно.

Експертите

Журналистите

Факти

История

Коректни

Правдоподобна

Подробни

Проста

Пбективни

Емоционална

Фиг. 2.2 Различни гледни точки на журналисти и експерти

2.3.2

Как да се справим с медиите

За разлика от "нормалните" кризи, медиите като цяло не са критични към хора и
институции на отговорни позиции, но със сигурност ги следят с критично внимание.
Твърде често медиите се възприемат като "опоненти". Но институциите и медиите
взаимно се нуждаят едни от други и си предоставят обратна връзка. За да се
гарантира, че правителството е положително приемано по отношение на
комуникацията в ситуация на криза, медиите трябва да участват. Ако не, те ще
използват все повече и повече неформални източници. В малките общности тези
неофициални източници и слухове може да са от критична важност. При
комуникацията срещу медийната шокова вълна, настъпваща след терористична атака
трябва да се отбележи, че поне сериозните медии са изправени пред критичен
конфликт на интереси - притиснати са между задачата си за предоставят обективна
разследваща журналистика от една страна, и от интересите на държавата и нейните
органи за свеждане до минимум на общественото влияние на терористичната атака от
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друга. Стратегическото и интелигентно третиране на този конфликт на интереси е един
от основните аспекти на всяка превантивна комуникационна програма за борба с
тероризма.
Важно е да се поддържа баланс под медийния натиск. Трябва да се предоставя
достоверна информация на кратки интервали. Не е препоръчително да се предоставя
информация по-често. Потвърдената от разследването информация, за която има
разрешение да се разпространява трябва да бъде съобщена при първа възможност.
Ако тя се предоставя със закъснение се намалява прозрачността на официалните
източници и това допринася за усещане за скрити намерения.
Препоръчително е да се сложи край на информационния процес в определен момент.
След предоставяне на цялата налична информация на официални пресконференции и
след отговаряне на въпросите на журналистите, всички по-нататъшни изявления
следва да се случват единствено при извънредни обстоятелства. От този момент
нататък съобщенията до медиите ще бъдат обичайния канал за комуникация.
Добрите контакти с журналисти са съществен елемент от управлението на
комуникациите при кризи. За да се постигне това, контактите, които могат да са
полезни в случай на терористичен акт трябва да бъдат предварително създадени и
поддържани. Преговорите на кръгла маса с журналисти може да бъдат полезни за
повишаване на осведомеността за това как да се процедира при терористични атаки.
Чрез предоставяне на повече информация, широка гама от курсове за обучение и
добро фактологично отразяване в новините, медиите и органите на властта могат да
допринесат за намаляване на последиците от терористични актове. Колкото повече
рискът се приема за "постоянен" и "нормален", толкова по-вероятно е реакциите да
бъдат по-рационални в случай на атака.

2.4

Социални медии

Днес класическите журналистически медии се конкурират с новите форми на социални
медии в Интернет чрез статуси, показващи мнения и тълкуване на позициите на
лидерите.
Социалните медии постигат изключително високо доверие в целевата група на
младите хора, които те често се възприемат като по-надеждни от класически медийни
формати. Но социалните медии вече не са домейн, запазен за по-младото - "цифрово"
поколение, а се използват практически във всички области като източник на
информация или платформа за изграждане на становище.
Интернет и социалните медии в частност се превърнаха в независимо публично
пространство, което се характеризира с комплексност, разнообразие, анонимност,
бързина и мимолетност. В резултат те са предопределени да бъдат огнища на слухове
и платформи за оформяне на общественото мнение.
Различните форми на социални медии в Интернет, като Twitter, YouTube, блогове и
форуми функционират като огромен пазар, където лични наблюдения, мнения и
слухове, изразени с думи или снимки се разпространява из уеб общността като горски
пожар. Разпространението на новини става чрез механизъм, задвижван с Интернет
връзки. Тези връзки могат да предизвикат лавина от слухове, скандали и ескалация в
уеб-общностите. Колкото по-неадекватна и непоследователна е предоставената
официална информация, толкова по-широко въздействие имат тези неофициални
механизми. Ограничителните комуникационни политики се подкопават от новини,
наблюдения и коментари, публикувани от потребителите, а социалните медийни
платформи често приемат функцията на информационна служба.
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Освен това, екстремистите често се изразяват и посредством Интернет, особено във
времена на криза и са изключително склонни на насилие. Основният проблем не е да
се информира обществеността, а да се запази солидарността между членовете на уебобщността при призиви за бойкоти и протести. Динамиката и интензивността на
Интернет са доминиращи при развитието на приливите и отливите на слухове, вълните
от скандали и формирането на мнения.
Комуникационните мрежи следват собствените си правила; докато не всичко е ново,
много неща функционират по съвсем различен начин от традиционните
комуникационни мрежи. Класическите и познати комуникационни или юридически
стратегии за намеса не работят в тези условия и дори могат да доведат до обратен
ефект. Кризисната комуникация при новите формати на социалните медии налага нови
предизвикателства пред ранното идентифициране, анализа, третирането, намесата и
комуникационните средства.

2.5

Целеви групи

В допълнение към работата с пресата и медиите, директната и целенасочена
комуникация с допълнителни целеви групи играе ключова роля за смекчаване на
последиците от терористични атаки. Това може да бъде ефективно само ако
съдържанието и мерките използвани при комуникацията са точно съобразени с
нуждите на тези целеви групи.

2.5.1

Жертвите и техните семейства

Основната нужда на жертвите и техните семейства е от подкрепа. Въпреки че са в шок,
те все пак трябва да бъдат взети под внимание и консултирани. Тази подкрепа трябва
преди всичко да включва психологична и практическа помощ, често организирана от
екипа за управление на кризи. Все още жертвите и техните семейства са във фокуса
на обществения и медиен интерес, така че те също така трябва да получат
консултации и помощ за работата с журналистите и евентуалните им публични изяви.
Решението дали да се появят и да говорят пред обществеността обаче трябва да си
остане само и единствено тяхно. По време на погребалните церемонии е от
съществено значение е да се контролира и поддържа разстоянието между
журналистите и семействата. Това има за цел да предотврати усещането за
преследване у семействата и да се попречи на достъпа на медиите до личното им
пространство .
По принцип жертвите не се канят да се произнасят по належащи въпроси: какъв вид
почит ще се отдаде и къде, посланието на осъждане, което трябва да се разпространи,
информацията или изображенията, на които трябва да се наблегне и т.н. Все по- ясно
става, че жертвите имат право да участват в планирането на публични мероприятия и
в самите мероприятия, ако желаят. Техните желания трябва винаги да бъдат
уважавани. Основната цел на държавните институции е да защитава тези жертви в
най-интимните им моменти на скръб и да ги придружава по време на процеса на
обществен траур и административно управление. Емоциите и близостта на
политическите представители в тези случаи са елемент, който жертвите обикновено
оценяват като безценен. Комуникационната политика на институциите трябва да ги
поставя в центъра на изявленията. Жертвите трябва да бъдат първите, на които
следва да се обърне внимание в официалното послание.
Съществен момент е, че семействата на жертвите трябва да бъдат информирани
лично възможно най-бързо след атаката, за да се избегнете опасността да бъдат
осведомени от репортажите в медиите.
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2.5.2

Сдружения на жертви

В някои европейски страни, сдруженията на жертвите се превърнали в отправна точка,
от която започва подпомагането и подкрепата за жертвите. Тези сдружения са станали
много важни в годините след събитията, като специално насочват вниманието на
обществеността към случаи от миналото.

2.5.3

Населението

Институциите, комуникационните агенции и журналистите вече нямат монопол върху
информацията. Новите технологии позволиха на обществото не само да получа
достъп до много от версиите на докладите за съответния инцидент по Интернет, но и
самото то да се превърне в източник, който е в състояние да се конкурира с
официалната версия на правителството.
Ролята, която обществото играе в кризисна ситуация като една терористична атака не
трябва да се подценява. Атаките и особено тези на обществени места не само
предизвикат шок и ужас, но и подбуждат несигурност и страх от нови атентати и водят
до силно емоционални реакции. Способността на населението да се мобилизира в
отговор на определени събития е най-ценният принос за разширяване на познаването
на демократичните ценности. Въпреки това, ролята на населението също е била и
подценяван принос, което всъщност дестабилизира правителствената комуникационна
политика. Призивите за пацифизъм, които се появяват в Интернет платформите, на
масови митинги и публични траурни ритуали са подходящ отговор на безутешността.
Тази емоция се усеща от групата като следствие от инцидента. Правителствената
комуникационна политика не може да пренебрегва факта, че правителството носи
отговорност пред обществеността чрез комуникационната си политика и трябва да
докаже пред нея, че може да управлява ситуацията. Обществото е сравнително
толерантно към допуснатите грешки, ако те са приети и коригирани, но е особено
чувствително и ще реагира негативно, ако чувства, че е измамено.
"Масовият гняв" може да се превърне в един от най-трудните за решаване проблеми
пред отговорните лица в ситуация на криза. Човешките същества могат да бъдат
непредсказуеми и реагират по различен начин в дадена ситуация. Въпреки това,
"ефектът на инфекцията", който се появява в моменти на екстремно социално
напрежение (например в случай на терористичен акт), се случва в ситуации, в които
чувствата на един човек съвпаднат с чувствата на много други хора в същото
пространство и време . Поляризацията, като например на обществено мнение срещу
правителството, на демократичното общество, срещу недемократично общество,
немюсюлмани срещу мюсюлманската общност, и т.н. обикновено е пряко следствие от
това явление. Една от най-опасните последици от тези ситуации е, че участниците
могат да прибегнат до насилие.
В краткосрочен план на използването на насилие от група членове на обществото
срещу друга група трябва да се противодейства възможно най-скоро, така че да не се
стигне до изостряне на социална обстановка и непоправими последици. Публичните
институции трябва да бъдат подготвени да реагират при тези случаи. Политическите
говорители също трябва да се опитат да демонстрират образцови нагласи като
комуникират послания за толерантност, демократични ценности и политическо
единство към всички членове на социалната и политическата общност. Например
може да се окаже важно да се защитава щаба, който е нападнат от тълпата и да се
подчертаят качествата на хората, които са загинали въпреки идеологическите им
различия, и т.н.
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2.5.4

Политически партии и други говорители

Контролът върху говорителите, които не принадлежат към публични институции е
сложна задача, тъй като това ограничава свободата на словото и участието в
демокрацията. Желателно би било политическите партии да се ограничат до
последователна, прозрачна и надеждна публична реч. Появата на противоположни
мнения и идеологически позиции от опозиционни политически партии не трябва да
пречи на възможността за споделяне на мигове на почит и осъждане.
По-нататъшните дебати относно отговорността на държавните институции при
управлението на кризи не трябва да имат превес пред отговорността на членовете на
терористичната на група. Публичните институции могат и трябва да бъдат
самокритични по същия начин, както когато имат за цел да подобрят управлението на
всяка ситуация в полза на обществото.
Етапът на проучване и анализ след терористичните атаки е особено затруднен от
противоречивите дискусии по отношение на следствените действия и превантивните
мерки за защита срещу атаки и терористични актове. Тези дискусии често имат
потенциал да предизвикат публичен дебат по спорни теми, като разхлабването на
защитата на данните и налагането на ограничения по отношение на обществеността.
Би следвало да се очакват атаки и обвинения, насочени към системата за управление
при кризи. Тук целта е да се използва целенасочено комуникацията като средство за
намаляване на ескалацията и възстановяване на фактите. Във всеки случай тази фаза
трябва да започне след траура.

2.5.5

Вътрешна комуникация: служители

Служителите на дадена организация се разглеждат от обществеността като част от
системата за управление при кризи, макар че не всички са активно включени. Те имат
функция на разпространители и трябва да бъдат снабдявани с конкретна информация.
Служителите трябва да бъдат информирани редовно за състоянието на дейностите по
управление и комуникация при кризи. Това трябва да се проведе възможно най-скоро и
успоредно с комуникацията, насочена към пресата. Всяка неточност между публичната
и вътрешната информация може да се превърне в сериозен проблем в
комуникационната динамика. Кодексите за професионална етика при работа с пресата
и запитванията на обществеността са от полза при представянето на професионалния
имидж на организацията пред външния свят и осигуряване на сигурността на
служителите. Предпоставката в тази ситуация е да се установи тясно координирана
комуникация между националните и регионалните органи и отговорните членове на
големи фирми и бизнес организации.

2.6

Етапи на комуникационния отговор

Всеки терористичен акт е различен и налага определен набор от изисквания към
системите за управление при кризи. Силата и продължителността на шоковата вълна,
предизвикана от атаката може да варира значително в зависимост от сериозността
нараняванията, броя на смъртните случаи, вида и размера на щетите. Текущите
политически и социални положения също формират развитието на събитията.
Комуникационните отговори на терористичен акт се случват на различни етапи.
Временните данни трябва да дават основно впечатление, но те могат да варират в
зависимост от атаката:
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Етап 1 Объркване
(х + 1ч.) - слухове, сигнали към новинитеЕтап 2 Спасителни операции и разследвания
(х + 2-3 ч.) - Първоначална информация, осъждане
и репортажи Етап 3 - Изявление на институциите
(х + 3-4 ч.) - Репортажи с информация от очевидци Етап 4 Начало на нормализиране на обстановката на мястото на инцидента
(х + 4 ч.<) - Пълно медийно покритие с фокус върху щетите, жертвите,
извършителите Етап 5 - Основни функции за възстановяване и възвръщане на доверие
(х + 1д <) - Висока степен на покритие от медиите: "човешка история",
обща информация, управление при кризи Етап 6 Научени уроци и връщане към нормалното
(x + 3д.<) - Намаляване на медийния интерес , наблягане на ефекти
и обща информацияФиг. 2.3 Шестте етапа на комуникационния отговор

През първия ден (етапи 1-4) се събира първоначална информация относно
действителната атака, какво се е случило, къде и кога, кой е пострадал и какви щети са
нанесени. Медийният интерес е много силен със стотици обаждания и електронни
писма, насочени към персонала за връзки с обществеността. Запитванията на медиите
се концентрират върху обстоятелствата на самата атака.
Етап 1 - Объркване
През първия час след терористична атака надделява объркването. Разпространяват
се първите слухове за евентуална атака. Действителната ситуация е неизвестна, а
първата постъпила информация обикновено идва от полицията или от службите за
спешна помощ. Те трябва да действат с повишено внимание- изискване, което забавя
потока от информация за инцидента. Първостепенна задача е да се информират
семействата възможно най-скоро и да се опита да се гарантира, че те получават
информация първо от публична институция.
Общественият натиск е висок. Медиите прекъсват програмата си и искат да излъчват
потвърдени факти. Наложително е в този момент да се действа с повишено внимание,
предпазливост и отговорност, да се потвърдят само тези факти, които са сигурни, както
и да отхвърлят слуховете - макар и без намеса в работата на медиите. Посланието
трябва да излъчва спокойствие.
Представителите на медиите са готови да се обърнат към всяко лице или организация,
които са замесени. Основните източници на информация за журналистите са често
"първите отзовали се", като например полицаи, пожарникари и членове на спасителни
екипи, които журналистите познават от предишните случаи. Ето защо е изключително
важно цялата информация да се предава по един канал и всяко заинтересувано лице
да знае към кого трябва да я насочва.
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Етап 2 - Спасителни операции и разследвания
Следващите от 2 до 3 часа. Това е фазата, в която работата на службите за спешна
помощ и разследванията на полицията са от решаващо значение. Важно е да не се
нарушава работата на тези професионалисти, и да бъдат оставени да работят. Ако е
възможно, политическите длъжностни лица трябва да се държат настрана от сцената
до края на този етап.
Два вида информация се генерира на този етап: от една страна, информацията, пряко
свързана с инцидента, и от друга, декларациите на осъждане от различни политически
институции.
Телевизионните и радио станции и онлайн медии излъчват снимки от мястото, факти и
първоначална информация за събитията.
Етап 3 - Изявление на институциите
На 3-тия или 4-тия час след акта. Обикновено на този етап, голям брой официалните
изявления на всички нива се разпространяват и отразяват от медиите. Самите медии
изискват този вид официални становища.
Телевизионните и радио станции и онлайн медиите разпространяват все повече и
повече подробности за атаката и жертвите, като добавят на снимки или кадри от
мястото на събитието и разкази на очевидци. Общественият интерес на национално и
международно ниво расте.
Етап 4 - Начало на нормализиране на обстановката на мястото на инцидента
От 4-ти или 5-ти час нататък - до няколко дни след атаката. На този етап започва
нормализиране на обстановката на мястото на инцидента. В зависимост от степента
на жестокост на атаката, този процес на нормализиране може да отнеме доста време.
Това е фазата, в която местният Общински съвет или отговорен орган има основна
роля, тъй като неговите задължения включват почистване на мястото на събитието.
Етап 5 - Основни функции за възстановяване и възвръщане на доверие
До 3 дни след атаката. На следващата сутрин след нападението печатните медии
публикуват широкообхватни репортажи- обобщение на първия ден. Вниманието на
медиите в дните след нападението все още е високо, но се измества от фактическите
подробности за атаката към резултатите от нея. Могат да бъдат задавани въпроси във
връзка с оказаната помощ на пострадалите, мерките за сигурност, затваряне на
предприятия или евакуация на персонала, бъдещите официални действия на мястото
и в региона като цяло, финансовите загуби и дългосрочните ефекти върху обществото
и бизнеса. Проблемите на жертвите стават "човешки истории", а медиите се фокусират
върху малък брой индивиди с интересна история или върху спасените лица.
По време на етапа на възстановяване, отговорният екип за комуникациите има ухо за
медиите и може да се концентрира върху възстановяване на доверието. Предаваните
послания включват: "Ние се връщаме към работата си и няма да позволим на
терористите да ни командват". Ние правим всичко възможно за жертвите и техните
семейства. Взели сме мерки за сигурност, но никой не би могъл да предвиди /
предотврати това. "
Етапът за комуникиране на доверие е също и времето за изказвания по отношение на
благоденствието на жертвите и почит към загиналите. Персоналът по комуникациите
има затварящ се медиен прозорец, в който да обяви създаването на фондове за
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помощ, възпоменателни служби, подкрепа на семействата на жертвите и други
дейности, предназначени да подпомогнат пострадалите при атаката.
Подбирането на момента и значението на погребенията може да се различават в
различните култури. Погребенията са важен и емоционален акт, който ще бъде
внимателно наблюдаван от обществеността. Но те също така имат символична
функция на затваряне на първата страница след нападението.
Етап 6 - Научени уроци и връщане към нормалното
От 4 ден след нападението и след това. На този етап, международният медиен
интерес спада значително и историята се превръща в главно национално или дори
местно медийно събитие. Медийният интерес става все по-разследващ и се фокусира
върху въпроси като "Какво правите сега, за да предотвратите такава катастрофа в
бъдеще? Какви поуки бяха извлечени и как ще бъдат изпълнени? Какво правите за
жертвите, техните семейства и за засегнатата общност като цяло? Възможни ли са и
други атаки? "
Обществото често очаква научаването на специфичен "урок" от такива терористични
атаки. Официалните послания сега могат да се концентрират върху съобщаване на
подобрения, уроци и прилагането на нови мерки и начини, по които подобни бъдещи
трагедии биха могли да бъдат предотвратени по-добре. Окончателното кризисно
послание е на връщане към нормалното. То също така следва да засяга гражданите,
работниците и предприятията. Ако е изнесено прекалено рано, може да се възприеме
като грубо или като пренебрежение към жертвите. Това послание следва в идеалния
случай да е след момента или друго подобно събитие, което да сигнализира за
обръщане на нова страница след терористичния акт.
Особености на случаите на отвличане и вземане на заложници
Етапите на отговор, изброени по-горе може да се различават в случаите на отвличане
или вземане на заложници. Като цяло продължителността на етапи 5 и 6 е по-голяма,
тъй като отвличането или вземането на заложници е по-дългосрочен процес. Следва
текущо актуализиране на информацията, исканията и изявленията на терористичната
група в интернет или в медиите, или при постъпване на нова информация от
разследването. Събитието генерира поредица от върхови точки на медийно и
обществено внимание.
В допълнение колкото по-голяма е продължителността на случаите на отвличане или
вземане на заложници толкова повече време и място за дискусии, политически
изявления и спекулации има. Управлението при кризи се движи в центъра на
общественото внимание и се следи критично. Често лицата, отговорни за
предприемане на действия биват обвинявани.
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3

Стратегии за противодействие

Най-ефективната стратегия за борба с последиците от терористични атаки е
подготовката. Подготовка означава установяване на основни принципи на организация,
но и осъзнаване, че унищожението е причинено не само от самите актове на насилие,
но и от комуникационното им въздействие. Това не само предизвика шок и ужас, но и
постоянна несигурност сред населението и загуба на доверие в лицата, отговорни за
предприемане на действия и в самата демократична система. Обществената сигурност
и ред по този начин биват подкопани и ефектът от това може да се усили от паника и
хаос, лоша координация и несигурно или ирационално поведение от страна на лицата,
отговорни за предприемане на действия.
Като се има предвид това, основната стратегия трябва да се съсредоточи върху
възможно най-бързото възстановяване на сигурността и възобновяване на
ежедневния живот. Това може да се постигне най-успешно със спокойно и
компетентно, но и чувствително и пораждащо доверие поведение от страна на
отговорните лица. Всичко, което спомага за ограничаването на несигурността и страха
е допринася за смекчаване на планираните последици от нападението.
Всяка атака е различна; всяка страна, всяка област и всеки град има свои особености.
Поради тази причина няма "универсално" решение или проста рецепта за успех в
разработването на комуникационна стратегия. Все пак има някои основни принципи,
които днес са приложими за всички страни:
•

Бързо възстановяване на доверието и сигурността;

•

Прозрачна и пораждаща доверие информационна политика;

•

Спокойно и компетентно, и в същото време чувствително третиране на всички,
които са засегнати пряко или непряко;

•

Лидерство с честност и доверие;

•

Решителност при действията.

Един неразделен елемент от борбата срещу тероризма е откритата и ефективна
комуникационна стратегия. Предизвикателството е да се демонстрира сила и
сигурност и да се внуши доверие в населението.
Общите стратегии от миналото, предвиждащи пълно мълчание или контрол на
медиите, вече не са жизнеспособни: свободата на пресата е един от основните
стълбове на демокрацията и с оглед на конкуренцията, която съществува между
медиите и Интернет е невъзможно да се постискат или контролират новините.
Цензурата и манипулациите се разкриват бързо, което води до дълбока загуба на
доверие и надеждност. Ако медиите не разпространяват репортажи, отделните хора
започват да изпълняват тази роля. Публичните институции и медиите сега споделят
пространствата за комуникация с населението. Третият силно непредсказуем фактор в
комуникациите са социалните мрежи, които работят чрез Интернет. Органите, които
отговарят за управлението при кризи не могат да направят почти нищо за премахване
на този нов играч от сцената. Те могат единствено да поддържат разумна и прозрачна
комуникационна политика.
Далеч по-ефективната стратегия не е да се работи срещу медиите и обществеността,
а да се гледа на тях като на партньори и да се третират открито. Въпреки че не е
възможно да се спрат образите на ужаса, те могат постепенно да се заменят с
позитивни послания на доверие.
Основната цел е да се създаде и предаде доверие. Основното послание трябва да
бъде "Ние няма да позволим на терористите да насаждат страх и ужас и да спечелят
превъзходство". Второто послание трябва да бъде: "Ние знаем какво правим", което
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показва решителността на действията и морална, религиозна и социална сила.
Третото послание трябва да бъде адресирано към жертвите и да ги увери, че ще
получат цялата подкрепа, която им е необходима.
Жертвите на терористични атаки и техните семейства трябва да бъдат третирани с
внимание, съчувствие и уважение. Фокусирането върху тях, без да бъдат оставяни
безпомощни и осъждането на извършителите са не само действия на човечност и
приличие: те също така разкриват жестокостта на терористичните групи и подсилват
моралното им осъждане.
Друг положителен фактор може да бъде надеждната и видимо почтена лидерска
личност. Все още е валиден фактът, че силните отделни личности биха имали посилно въздействие върху хората в сравнение с една група или организация. Факторите
за успех тук са честност, решителност за действие, уважение, доверие и силно
лидерство.
В известен смисъл, поговорката "направи добро и разкажи на света" може да се
приложи и при комуникацията при кризи. В управлението при кризи трябва да се
наблегне на комуникацията и постоянно да се предават нови и позитивни послания.
Целта е да се подчертаят действията, извършени от хората на отговорни позиции за
защита на населението и възстановяване на реда. Това е основен фактор при
смекчаването на ударната вълна след терористична атака. Ако възникнат грешки, подобре е те да бъдат признати и да се обясни защо така се е случило и какви
коригиращи действия са предприети, отколкото да се мълчи или да се подценява
тяхното значение. Доказано е в много случаи, че един открит и честен подход към
грешките е по-ефективен начин за създаване на доверие, отколкото опитите за
тяхното премълчаване.
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4

Управление на кризисните комуникации

Управлението на кризисните комуникации в случай на терористично нападение
включва:
•

Изключително бързи действия под огромен натиск от гледна точка на време;

•

Управление на положението с наличните ресурси и под силен натиск;

•

Взимане на ключови решения, често на базата на недостатъчна или объркваща
информация;

•

Поддържане на рационален и стратегически подход, в положение под обстрел
от емоционални реакции, страх и печал:

•

Справяне с публичните дискусии, обвиненията и критиката към собствените
действия.

Властите трябва да са официалните източници, които навременно информират
обществеността за събития, настъпили по време на терористичното нападение и за
резултатите от разследванията, които се извършват. Те трябва също така да могат да
комуникират послания за осъждане и състрадание по отношение на трагедията.
Правителството има задължение да поддържа връзка с общественото мнение. То
трябва да предоставя информация и да засилва усещането за доверие в него, дори и
ако общественото мнение не е съгласно с решенията на правителството. Подходящата
институционална комуникационна политика е ключов елемент за справяне с кризата.
Затова е още по-важно да се управлява и извършва комуникацията със същата степен
на професионализъм, с която работят и силите за спешна помощ.

4.1

Организация на кризисните комуникации

Ефективното управление на кризисните комуникации се базира на солидна
организация, която "отнема от напрежението", на което са подложени отговорните за
предприемане на действия лица и им позволява да се съсредоточат върху
изискванията на ситуацията, без да се губи енергия по организационни въпроси.
За увеличаване на ефективността на действията, ключовите основни елементи като
например кризисните екипи и отделните процеси на работа в условията на криза
трябва да бъдат установени и ясно дефинирани както в рамките на отделните
институции или организации, така и между отговорните лица, които участват. Помалките организации и органи следва да вземат предварително предпазни мерки, за
да гарантират, че в случай на инцидент имат подходящ персонал за комуникация при
кризи, като, евентуално, поемат служители от други отдели или от външни институции
и фирми (виж част 2, точка 6).

4.1.1

Координация на комуникацията

Тясната координация, както в управлението на кризи така и в кризисните комуникации
между участващите органи е от съществено значение за:
•
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Осигуряването на непрекъснат поток от информация. Всички, които участват да
имат еднакво ниво на знания, за да вземат правилни решения.

•

Гарантиране на плавен процес, при който разпределението на отговорностите
между организациите е ясно дефинирано и е известно на всички участници.

•

"Говорене на един глас", за да се избегнат несъответствия и противоречиви
изявления и загуба на доверие.

•

Единство, за да се генерира сигурност и доверие.

Управлението и процедурите при кризи трябва да бъдат прости и прозрачни.
Отговорностите и задачите следва да се установят ясно и още преди атаката. В случай
на терористичен акт, множество спасителни организации, местни, регионални и
национални власти, национални кризисни комитети, болници, сили за сигурност, а
понякога и частни фирми участват в кризисното управление. В допълнение,
координирането на комуникацията между различните институции и организации е от
съществено значение, за да се избегне объркване и противоречива информация.
Може да се натрупа предишен опит при други видове кризи, не непременно
терористични, както и опит, придобит от тренировъчни учения при спешни ситуации, за
да се създаде среда, в която връзките са по-познати. Местните институции обикновено
са отговорни за спешната помощ и подкрепата на жертвите; регионалните институции
за здравните грижи; държавните институции -за службите за сигурност и др. Не е
необичайно да се управляват кризи при деликатно структурирани взаимоотношения
между институциите. Сътрудничеството и координацията между службите трябва да
доминира над корпоратизма.

Национално
правителство
Национални
политици

Национални
кризисни
комитети
Висши
власти

Регионално
Висши
Местните управление
органи
политици /
партии
Местна
власт
Местни
Обществени
органи
организации
Сили за сигурност
РПУ
Национална
полиция

Местна
полиция

Служби за
спешна
Болници помощ Организации
на жертвите
Експерти

Фиг. 4.1: Органите и организациите, които биха могли да участват в управлението при кризи
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Кой има водеща роля?
Първо е важно да се изясни кой е отговорен за кризисната комуникация и кой ще
поеме водещата роля:
•

Правителствените служби и силите за сигурност са винаги включени. В някои
европейски страни те ще имат изключителна ръководна роля при кризисната
комуникация, в случай на терористично нападение.

•

В други държави ръководството е предоставено на местните власти, като
кметства и органи на местното самоуправление.

•

Ако частна фирма е засегната, нейните пътища за комуникация ще включват
както служителите и клиентите й, така и медиите и другите заинтересовани
страни.

Всички комуникационни дейности, като например комуникационната стратегия,
плановете за действие и посланията трябва да бъдат съгласувани и одобрени от
екипите за управление при кризи.
Последователен информационен поток
От първостепенно значение при криза е бързото предоставяне на информация. За да
се постигне това, е от полза да се уточнят координационните процеси и
информационните потоци между ръководния комуникационен екип, екипът за
управление при кризи, вътрешните отдели и другите заинтересовани институции.
Необходимо е например:
•

Да се определят отговорните за координиране в екипа;

•

Да се определят канали (напр. телефонни обаждания) и цикли
информационния поток - или да се създаде общ информационен канал;

•

Да се добавят другите институции или служби във списъците с контакти и
обратно.

на

Да се гарантира, че коректната информация е на разположение по всяко време, като
се предполага, че решения и изявления все пак трябва да се правят и без достатъчно
информация да е налична, особено през първите няколко часа след събитието.

4.1.2

Екип за комуникация при кризи

Екипът за комуникация при кризи е отговорен за всички комуникационни дейности.
Основното ядро на екипа трябва да включва
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•

Ръководител при кризисни ситуации, който притежава ръководната функция и
е отговорен за взимане на всички необходими решения. Ръководителят при
криза е също така член на екипа за управление при кризи, отговарящ за надзора
на координирането на всички дейности.

•

Координатор при кризисни ситуации: отговаря за координацията и коректния
информационен поток. Основното контактно звено за обмен на информация с
други отдели или екипи, както и за оценяване на ситуацията. Също така
отговаря и за подготовката на план за действие, изявления и формулировката
им.

•

Упълномощен говорител: прави официални изявления и отговаря на въпроси
на медиите. Само упълномощените говорители могат да дават изявления или
интервюта за медиите.

•

Сътрудник на кризисния екип: отговаря за организационните задачи,
например списъци за разпространение и канали за това- като Интернет,
телефон, електронна поща, гореща телефонна линия.

Разширен екип
•

Екипът за комуникация при кризи може да бъде разширен чрез добавяне на
други членове от екипа за управление при кризи и експерти, които могат да
служат като съветници по отношение на детайли от професионално естество. Те
могат да включват техници, лекари, психолози и професионалисти по
сигурността и трафика.

Помощен екип
Общественото внимание е обикновено изключително високо, със стотици запитвания,
постъпващи в по телефон, факс и електронна поща. Да се отговори на всички
запитвания от медиите и от други заинтересовани страни е твърде много работа за
един-единствен член на персонала. За да се направи това е необходимо да се изгради
помощен екип, съставен от вътрешен или външен персонал, който да:
•

Подпомага координатора при кризисни ситуации като разработва планове за
действие или формулира изявления и въпроси и отговори;

•

Събира въпроси от журналисти;

•

Координира исканията за интервюта с говорителите;

•

Отговоря на медийните запитвания с одобрена стандартна информация (по
телефон или чрез изпращане на съобщения за пресата);

•

Актуализира информацията на сайта;

•

Дава инструкции на горещата телефонна линия.

Помощният екип също трябва да бъде разширен и да включва и компютърни
специалисти и техници, които да осигуряват функционирането на всички технически
средства за комуникация и достъп до Интернет (вж. точка 6.2).
Помощният екип докладва на основния екип и следва да гарантира непрекъснат поток
на информация.
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Помощен екип
Прилагане и
подпомагане

Служители
на
горещ ата
линия

Разширен екип
Лекари

- Консултиране Експерти от
различни
отдели

Адвокати

Сътрудници с
отдел за
комуникация

Основен екип
Секретари

-Вземане на
решенияЕксперти
по

Ръководител при
кризисни ситуации

сигурността

Координатор при
кризи
Редактори

Експерти
по трафика

Говорител

Асистент
Представители на
религиозни или
етнически общ ности

Разпредели
телно табло

Психолози

Специалисти
по
социалните
медии
Консултанти
по
комуникация

Кетъринг
услуги

Техници
специалист по
у прав ление на
съдържанието
на сайта

Фиг. 4.2: Примерна структура на екип за комуникация при кризи

4.1.3

Говорители

Говорителят е общественото лице на операциите по управление при кризи и играе
важна роля. Говорителите обикновено са политически представители или
ръководители на организации или фирми, засегнати от атаката. Те трябва бързо да се
докажат като авторитетен източник и да поемат инициативата при изявите си, като
осигуряват информация и предават послания на осъждане, за да засилят усещането
за прозрачност и доверие.
Лицата, отговарящи за предаване на официалната версия на събитията трябва да
бъдат идентифицирани своевременно от страна на населението и медиите.
Населението се нуждае от лидер, който да предоставя информация за събитията и да
препоръча действия (кръводаряване, запазване на спокойствие, избягване на
пътувания в някои райони на града, участие в митинги и др.) Ако това не се случи в
съществения жизненоважен начален момент, очевидният резултат е, че има забавяне
в ръководството и процеса на вземане на решения. Политическите представители са
наясно, че да се играе водеща роля в криза с несигурен резултат може да нанесе щети
на имиджа им и на политическите им кариери. Поради тази причина може да има
забавяне в ръководство.
Могат да се появят изявления и извън институционална мрежа, които да противоречат
или злепоставят позицията на официалния говорител. Когато това се случи,
официалните говорители трябва да бъдат в състояние да потвърдят изявлението, за
да възстановят на авторитета и доверието в тях. Основни фактори за това са не само
въвеждането на ефективна комуникационна политика, но също така и способността за
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комуникация и предоставяне на бързи отговори на непосредствените проблеми,
повдигнати от говорителите от страна на обществото или от журналисти.
Говорителят трябва незабавно да се яви на сцената, за да даде първоначални
отговори на медиите. Ако той липсва, друго лице от групата на "първите отзовали се"
често неволно става "лице" на управлението при кризи след появата си в интервюта.

4.2

Кризисна комуникация

4.2.1

Основни принципи в условията на криза

Четири прости ключови принципи се прилагат в кризисните комуникационни действия:
•

Действайте бързо: Основен елемент е бързият поток на информация на
вътрешно и външно ниво с цел преодоляване на първоначалния етап, в който
причината за атаката е все още неизвестна и се разследва.

•

Бъдете кратки и ясни: Информацията трябва да се съобщава чрез кратки и
ясни изречения. Сложните въпроси трябва да бъдат описани с лесни и
описателни термини или на опростен ежедневен език.

•

Говорете на един глас: Доверие може да се генерира, когато всички говорители
правят съответстващи си изявления .

•

Казвайте само истината: Трябва да бъдат съобщавани само факти,
отразяващи истината. Дори ако не всички факти са установени, даването на
невярна информация или спекулации, следва да се избягва на всяка цена.

4.2.2

Анализ на ситуацията

Основният и ключов инструмент за управление на всички комуникационни дейности е
задълбоченият анализ на ситуацията и належащите въпроси. Този анализ е в основата
на комуникационната стратегия, плана за действие и предаденото съдържание.
Уверете се, че е събрана цялата важна информация във връзка с фактите и
заинтересованите страни в кризата.
Анализът на ситуацията е един непрекъснат процес, в който информацията трябва да
бъде актуализирана и оценявана на редовни интервали от време, като
комуникационните дейности и съдържанието се привеждат в съответствие с новите
събития, ако е необходимо.
Основните въпроси за анализ на ситуацията:
•

Какво се случи?

•

Какви са проблемите?

•

Колко души са ранени / убити?

•

Какви щети са причинени?

•

Какви са последствията от атаката върху населението?

•

Има ли все още риск за сигурността на населението? Трябва ли хората да бъдат
информирани за някакви специални правила на поведение или действия
(например кръводаряване, мерки за сигурност, трафик)?

•

Какво правят мениджърите при кризи, силите за сигурност или спешни случаи?
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•

Кои са потенциалните играчи, които също ще се включат в комуникацията и с
кого трябва да се координира комуникацията?

•

Кои са целевите групи? На първо място: семействата на жертвите, медиите,
населението. Има ли нужда и други органи, болници, политици и организации да
бъдат информирани? Какво трябва да знаят вашите служители / колеги?

В часовете непосредствено след атака е неизбежно да има непълна картина на
фактите и информацията. Въпреки това, дори в тази ситуация е важно да се правят
изявления без да се разпространява невярна информация, която по-късно да бъде
отхвърляна или опровергавана.

4.2.3

Мониторинг

Системният мониторинг е основният инструмент за комуникация. Мониторингът е
непрекъснат процес, който гарантира, че екипът знае какво се отразява в медиите,
какви нови въпроси изникват, или кои въпроси се повдигат от журналистите, жертвите
и техните семейства, колеги, населението, властите и политиците.
Мониторингът трябва да започне веднага след нападението.
Следното трябва да е обект на мониторинг:
•

Медийни репортажи на международно, национално и местно ниво, както онлайн,
така и в печатни издания плюс телевизионни и радио предавания;

•

Социалните мрежи (например, Twitter
видеоклипове от мобилни телефони;

•

Дейностите на групите по интереси, като например НПО, политически дейци,
граждани и сдружения на жертвите;

•

Запитвания и реакции от страна на членовете на населението;

•

Реакции на министри и влиятелни лица;

•

Обратна връзка от страна на служителите във властовите структури и
съответните институции;

•

Комуникационни дейности на извършителите и техните поддръжници /
апологети.

и

YouTube),

особено

снимки

и

След събиране на цялата важна информация, резултатите от мониторинга се
анализират и класифицират според техния тон: отрицателни, неутрални или
положителни. Оценяват се и в съответствие въздействието им върху бъдещата
комуникация при кризи. Този анализ се включва в редовния анализ на ситуацията.
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Мониторинг
Медийни репортажи и
Онлайн запитвания
Социални медии,
например Twitter, YouTube
Граждански сдружения,
НПО, политически активисти
Реакции на политици /
политически партии

Събиране

Класифициране

Реакции на обществеността
(напр. по горещата линия)
Вътрешни реакции
от страна на служителите
Обратна връзка с
кризисните екипи
Фиг. 4.3 Схема на системата за мониторинг

4.2.4

Правила на поведение

Жертвите, членовете на обществото, силите за реагиране при бедствия и собственият
екип на организацията повече или по-малко са в състояние на шок. Важно е да се
действа с експертност и такт, но и със съчувствие и уважение, особено към жертвите и
техните семейства и към останалите замесени. Културните аспекти на въпросната
страна също трябва да бъдат взети предвид- по-специално по отношение на
третирането на участниците и при комуникациите като цяло.
Важно е да се приеме сериозно необходимостта от информация от страна на
населението и медиите. Но също така е важно да се намери баланс между
поверителността, която се изисква от разследването и необходимостта да се
информира обществеността.
Публичните обвинения, насочени към екипа за управление при кризи следва да бъдат
третирани като фактически метод за намаляване на ескалирането на ситуацията.
Разправиите за ролите и отговорностите от страна на заинтересованите институции
или публичната критика на някоя от организациите не са уместни в тази ситуация и
подкопават доверието в компетентността на екипа за управление при кризи.
Едно от изискванията, които според наличните научни анализи не винаги се спазва по
задоволителен начин е, психологическите експертизи и препоръчителните правила за
поведение, които са част от много кризисни и аварийни планове и сценарии да бъдат
комуникирани в помощ на лицата, отговорни за предприемане на действия.
4.2.5

Съдържание на комуникацията

Медиите изискват незабавна информация и данни, които може просто да не са
известни на разследващите органи. Ако фактите не са известни, не следва да бъде
предоставяна никаква информация, дори и ако медиите прилагат натиск. За да се
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избегне по-нататъшен натиск от страна на медиите, хипотезите и данните, които не са
били потвърдени не трябва да се предоставят. В този случай е полезно да излезе със
недетайлизирано становище за изчакване (вж. точка 4.2.6). Разследването може да
бъде дълъг процес и никаква чувствителна информация която би му навредила не
следва да се предоставя.
Важно е да се прави разлика между:
•

Описателната информация на събитията, които са настъпили;

•

Политическите оценки насочени към осъждане на събитията;

•

Партийни и политически възгледи по въпроси като оценката на начина на
действие на компетентните институции в кризата или необходимите действия,
които трябва да бъдат предприети в борбата срещу тероризма.

Всяко послание има свой създател и всяко послание има свой момент, в който да бъде
предадено и те не бива да се бъркат. Дебатите и политическите мнения трябва да
бъдат изразявани по въпроси и в моменти, които са уместни. По време на първите дни,
управлението на комуникацията трябва да бъде възможно най-идеологически
неутрално, за да се улесни предаването на идеята за консенсус и единство сред
политиците. Това са моменти на скръб и емоции, които не трябва да бъдат мотивирани
от партийни и политически въпроси.
Официалните изявления, правени по време на първите няколко часа и дни след
нападението трябва да дават приоритет на жертвите. Ценността на засегнатите лица и
семействата им трябва да имат приоритет пред политическите или професионалните
интереси. Жертвата е преди всичко човешко същество и член на обществото.
Терористичното нападение е атака срещу човешките права. Всички политически
партии трябва да покажат единство в кризисния сценарий на осъждане на нападението
и да се въздържат от изразяване на различия, които могат да доведат до
конфронтация.
Съдържание на посланието
Всички изявления и коментари следва да са фактически издържани и ясни по стил. Поспециално термините, използвани за описание на събитията и извършителите трябва
да бъдат подбрани с грижа и внимание. Докато ясното осъждане е уместно,
емоционалните или политически призиви трябва да се обмислят много внимателно.
Веднъж използван термин или фраза е трудно да се оттегли и ще определи понататъшното развитие на комуникацията.
При избора на думи трябва да се има предвид социалната и културна среда, формата,
в която се прави изявлението към определена целева група и свързаните с него
очаквания. Някои послания с едно и също информативно съдържание може да бъдат
възприети по много различни начини. Идентична информация може да се изрази по
много различни начини и да се възприеме като положителна в един контекст и
отрицателна в друг - най-известният пример за това е чашата, която е наполовина
пълна или наполовина празна. Особено след трагично събитие като терористична
атака следва да бъде взето под внимание и психологическото въздействие на
използваните думи и изявления.
Изображения
"Една снимка казва повече от хиляда думи". Снимките въздействат върху паметта и
предават послания далеч по-въздействащо от думите. Обаче при акт на насилие
ключовият въпрос е какво да се покаже и какво да не показва: да покаже кръв, или да
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изберат по-малко преки илюстрации, които дават представа за събитията, но не
показват най-интимните страни на жертвите.
Подборът на изображения, публикувани в пресата, за да се представят последиците от
терористична атака зависи от фактори, включващи историческия момент, опита на
въпросната страна по отношение на тероризма, неофициалните преговори между
медиите и политическите институции и конкретното изображение, което всяка медийна
компания желае да улови за този момент. Да се предоставят на пресата снимки и
записи, може да бъде един от начините да се повлияе на публикуването на снимки.
Въпреки всичко, тези материали трябва да бъдат привлекателни за медиите, но не и
сърцераздирателни. Пресата не е единствената форма на медиите, която публикува
снимки. Революцията в новите технологии даде възможност на всички хора да
разпространяват изображения, които сами са направили.
Символи
Невербалната комуникация може да играе също толкова важна роля, както и
писмените и устните послания. Националните или културните символи имат специално
значение тук. Те имат способността да укрепват идентичността и да генерират
солидарност, за да се насърчи уместно поведение, ред и сигурност. Символите могат
да бъдат културни емблеми като знамена, лога, места или сгради или събития и
представления като ритуали на траур, демонстрации със свещи, церемонии за
полагане на венци, шествия и т.н. Все пак, за да се увеличи цялостното въздействие
на използването на символи, те трябва да се подбират внимателно и да бъдат
подходящи за културата и ситуацията.

4.2.6

Комуникация на един глас

Координацията между различните институции, участващи в управлението при кризи
включва координиране на информацията, която ще се предлага като официална
информация. Добре организираната "стратегия на един глас" е важна основа за
изграждането на доверие към лицата, отговорни за предприемане на действия.
Противоречивите изявления правят лошо впечатление на ненадеждност, подкопават
доверието и предизвикват съмнения във връзка с професионализма и решителността
на властите. В най-лошия случай те могат да причинят ескалация на ситуацията извън
контрол. Също така е от съществено значение всички участващи лица да поддържат
строга конфиденциалност и да избягват на ескалацията, като се въздържат да
съобщават допълнителни факти и становища. Разпространението на непотвърдена,
частична информация и предположения носят със себе си вероятността от
неконтролирана комуникация под формата на слухове. Това обикновено води до
ескалация, която е трудна за контролиране.
За да се избегне това, следва да изготвят набор от указания за съдържанието на всеки
аспект от комуникацията, които да се актуализират редовно. Указанията трябва да се
проверяват и съгласуват с отговорните лица и институции и да се предоставят на
всички говорители като задължителни правила за комуникация.
•

Основните послания са кратки, точни изречения, които ясно обяснят
събитията, действията, предприети в отговор и отношението на говорителя,
който излъчва посланието. Те формират основата на цялото съдържание на
комуникацията.

•

Въпроси и отговори/ насоки за подбор на думи: Списъкът с въпроси и
отговори е в основата на съдържанието на цялата комуникация. Препоръчваме
изготвянето на основен списък с въпроси и отговори с всички въпроси за всички
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целеви групи и субекти. Откъси от този списък може да се използват отделно,
например от персонала на горещата линия.
•

4.2.7

Общата информация служи като ключов инструмент за търсене от журналисти.
Информацията е редактирана и достъпна на уебстраница или в пресата. Чрез
предоставяне на собствена информация, организациите или властите могат да
попречат на разпространението на информация в разработки на журналистите.

Средства за комуникация

Недетайлизирано изявление
Недетайлизираното изявление се използва предимно в началните етапи, когато
фактите по ситуацията са все още неясни. Първоначалното изявление следва да
съобщават всички факти, които са били потвърдени, но не трябва да съдържа
спекулации и непотвърдена информация. Напълно допустимо е да се съобщи, че не
всички факти са налице, като това може да се изрази по много различни начини: "В
момента тече разследване/ разглеждане на този въпрос." В същото време,
изявлението съобщава намеренията за информиране на медиите и обществеността
веднага след като новата информация е налице. В допълнение, недетайлизираното
изявление следва да съдържа информация за действията, предприети от екипа за
управление при кризи и, ако е необходимо, за защита на населението.
Недетайлизираното изявление може да се направи и в писмена форма, като
първоначално прессъобщение.
Информация за пресата
Пресата се информира, когато е достъпна по-подробна информация. В допълнение
към информацията за вида на атаката, щетите и предприетите действия от екипа за
управление при кризи, може да се включат и цитати от лицата, отговорни за
предприемане на действия.
Пресконференция
Пресконференциите са особено важни за телевизията и радиото, тъй като ТВ
станциите ползват изображения и оригинален звук или дори може да излъчат цялата
конференция. Преди пресконференцията да се проведе следва да е налична подробна
информация, за да се гарантира, че на всички последващи въпроси ще може да бъде
отговорено. Решението да се свика пресконференция, трябва да се прави с ясното
разбиране, че събитието има изключително значение, то е сцената, където
отговорните лица дават отговори, присъстват и се справят с критичните въпроси.
Изявления и интервюта
Има два основни вида интервюта: класическо интервю, в което говорителят отговаря
на въпроси на журналисти, както и интервю, в което се правят кратки изявления.
Изявленията трябва да се използват преди всичко в началната фаза, преди фактите
да са потвърдени.
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Общи обсъждания
Общите обсъждания дават възможност да се изяснят сложни факти и да се
класифицират методите на действие. Те са най-подходящи за фазата на анализиране
и изследване, в която се оценяват събитията.
Индивидуални срещи и писма
Комуникацията с жертвите и техните семейства трябва преди всичко да се случва на
лично ниво, под формата на индивидуални срещи и, когато е приложимо, с
персонализирани писма.
Гореща линия
Горещата линия е най-важно средство за директна комуникация с населението.
Съществуващите линии за помощ също могат да бъдат използвани. Окончателният
вариант на списъка с въпроси и отговори служи като основа за отговаряне на
запитвания. Горещата линия също така осигурява важна информация за управлението
на комуникацията, тъй като дава ясна картина за информационните нужди на
населението.
Уеб сайт или скрит специализиран сайт
Интернет е основният инструмент, използван от населението и медиите при
проучвания. Цялата необходима информация трябва да бъде публикувана незабавно
на Интернет страницата на съответната институция или на скритата специализирана
страница- предварително подготвени кризисен уебсайт, който се актуализира
периодично. Важното съдържание е:
•

Актуална информация за фактите относно ситуацията;

•

Основните въпроси от списъка с въпроси и отговори (включително непрекъснато
им актуализиране);

•

Всички данни за контакт;

•

Ако е приложимо, видео послание към населението;

•

Прес зона, обхващаща цялата информация за пресата със снимки.

Цялата комуникация- от информацията за пресата до персонала на горещата линия,
трябва да се насочва към сайта. Целевата регистрация на ключови думи в някои
търсачки е важна, за да се гарантира, че сайта може да се намери в Интернет и излиза
сред първите резултати при търсене.
(Как да се изготви скрит специализиран сайт вж. точка 6.3)
Листовки
Листовките са бърз начини за комуникиране на важни послания към населението,
например в случаите, когато на всички домакинства и предприятия в околността
трябва да бъдат съобщени специфични правила за поведение по отношение на
мястото на нападение.
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4.2.8

Технически аспекти на управлението на кризисната комуникация

Една от най-важните задачи е да се гарантира, че екипът за комуникация при кризи
може да бъде достигнат от журналистите и широката общественост. В първия етап ще
постъпят стотици обаждания, имейли и факсове. Необходима е достатъчна техническа
подготовка за управление, както и технически персонал, който трябва да бъде на
разположение по всяко време. Основната инфраструктура включва:
•

Адекватен брой телефонни линии и персонал за работа на горещата телефонна
линия;

•

Записване на съобщения за задържане на линия;

•

Гореща линия за пресата с отделни номера и достатъчно телефонни линии;

•

Централен имейл акаунт за пресата, до който целият екип по комуникацията ще
има достъп;

•

Бърз достъп до сайта за актуализиране на информацията на редовни интервали
и възможност за голям капацитет за достъп до уебсайта;

•

Мобилни телефони, резервни батерии, зарядни устройства;

•

Лаптопи с WLAN достъп;

•

Значки или дрехи, които да идентифицират членовете на екипа за комуникация
при кризи на мястото на атаката.

4.2.9

На мястото на събитието

Фактът, че говорителите трябва да пътуват до мястото на събитието налага да се
определи дадена сграда или зона, която да се ползва за изявления и
пресконференции. Журналистите търсят стратегически места, които да улавят и
мястото на събитието на заден план. Това може да се постигне само, ако не включва
мъчителни сцени или изображения, които накърняват неприкосновеността на личния
живот на хората. По тази причина, помещенията за пресата следва да бъдат
разположени на неутрално място (например хотел, в близост до обществени сгради
или навес).
Освен това, охраната на официалния говорител следва да бъде ограничена. Има
различни мнения по отношение на този въпрос: за някои, е важно политиците да се
подкрепят от хората, които отговарят за спешните и полицейските служби, а за други
политикът сам по себе си е достатъчен, за да задоволи целите на комуникацията.
Присъствието на мястото на събитието може да доведе и до опасност за екипа по
комуникация при кризи, в зависимост от вида на атаката и вида и размера на вредите.
По тази причина, когато е възможно, необходимите мерки за сигурност и безопасност
следва да се обсъдят с членовете на екипа за управление при кризи и да се спазват.
Жертвите трябва да бъдат крити от камерите, колкото е възможно повече. Физически
бариери, кордони от полиции и прегради са част от ресурсите, използвани, за да се
избегне показване на загиналите. Откритите места правят тази задача много трудна.
Цивилните искат да помагат като жест на добра воля, но вместо това може да
попречат на работата на службите за спешна помощ. Цивилните дори могат да
поставят други хора в риск. В тази връзка обществото трябва да бъде образовано, за
да разбере, че не трябва да се включва в спасителните операции, освен ако това не се
изисква изрично.
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4.2.10 Стратегия за социалните медии
За да може да се реагира бързо, ключовите социални медии трябва да се
идентифицират предварително и - особено след атака- трябва бъдат следени
непрекъснато и включени в ситуационните анализи. Мониторингът трябва да се
фокусира не върху информацията, а върху наблюдението и оценките на мненията.
Инструментите за мониторинг от доставчиците на услуги могат да бъдат полезни при
определянето на платформи и събирането на теми и въпроси в социалните медии.
Въпреки всичко, тези резултати формират само базовия качествен анализ, който
трябва да се фокусира върху влиянието при формиране на общественото мнение от
страна на съответните заинтересовани страни.

Анализ на проблемите и
класификация на рисковете

Идентифициране и проверка

Twitter
Новинарски Табла за съобщения
Други сайтове Новинарски групи
портали Онлайн списания
YouTube
Блогове Интернет форуми

Фиг. 4.4: Мониторинг на социалните мрежи

Комуникациите в общностите на социалните медии може да бъдат подпомагани от
експерти, които работят в тях. Те могат като активни наблюдатели да се насочат към
определено съдържание, като едно временно осъществяват мониторинг и оценка на
динамиката на дебата и внимателно участват в дискусиите. Важно е класическите
дейности по комуникациите да са тясно свързани с мониторинга или комуникациите в
социалните мрежи. Журналистите използват социалните медии като източник - и
обратно, потребителите използват също и медийни източници.
От решаващо значение е всички комуникационни послания и цялото съдържание да
достигне общностите в социалните медии. Основната цел е да се захранват онлайн
канали, като например определени уебсайтове или онлайн вестници и новинарски
портали с прес-съобщения и информация за обществеността. Разпространението на
послания може да бъде гарантирано с помощта например на кампании в AdWords, с
конкретни термини, въведени в търсачките и излизащи в началото на резултатите от
търсенето. Също така, активното разпространение на послания от собствени акаунти
например в Twitter или Facebook е също важно. Създаването или активирането на тези
акаунти не може да се отлага до възникването на неизбежна криза след терористична
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атака. Комуникацията по социалните мрежи трябва да бъде част от цялостната
"нормална" комуникационна стратегия, за да може да бъде приета от тези общности.
Класическите правни и комуникационни стратегии за намеса имат малко въздействие
върху социалните мрежи и дори може да допринесат за ескалация. Участието в или
използването на социални медийни платформи, например местни или други може да е
от голямо значение. Все пак това трябва да става с особено внимание и само след
подробен анализ на ситуацията. Участието зависи също и от нивата на загриженост,
значението и ефективността и от това, доколко заинтересованите страни могат да
бъдат достигнати чрез други комуникационни канали.
Въпреки това е важно да се знаят основните правила на социалните медии:
•

Прозрачност: излезте с ясен и недвусмислен подпис, заемайте ясни позиции.

•

Автентичност: правдоподобни, ясни и кратко формулирани мнения и аргументи,
а не раболепни и прикрити дейности.

•

Приемственост: дръжте топката във вашето поле и станете неразделна част от
дебата, без безразсъдни действия.

•

Скорост: незабавен отговор.

Като се има предвид популярността на социалните мрежи, е важно органите и
институциите да изготвят насоки, с които да информират служителите и колегите за
тяхното целесъобразно използване. Ръководството е особено важно в кризисни
ситуации. Днес много хора общуват посредством социални медийни платформи; но не
всеки може да определи какво трябва да се оповестяват публично и какво не.
Процесът на комуникация в социалните мрежи ще е винаги труден за контролиране.
Въпреки това, този тип медии вече не могат да бъдат игнорирани. В резултат на това
социалните медийни стратегии и необходимата за това експертиза са неизбежни
елементи на модерното управление при кризи.
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5

Планове за действие

Предходните параграфи описват специфичните нужди и изисквания за
комуникационен отговор след терористичните атаки. Следващите схематични планове
за действие обобщават тези нужди и показват възможните действия.
Таблиците са разработени като полезен инструмент за кризисния екип за постигане на
обща идея какво да се прави. Заедно със списъците в част 3, точка 10, те изграждат
основата на плана за комуникация при кризи.
Но всяко терористично нападение е различно. Ето защо тези таблици са само шаблон.
Конкретните, индивидуални планове за действие трябва да бъдат разработени за
конкретния кризисен екип и ситуация.

5.1

Първите стъпки

При терористична атака първата стъпка трябва да бъде активизиране на подготвения
кризисен екип. Този екип трябва да анализира ситуацията и да организира първите
кризисни комуникационни действия.

Атака

Активиране на кризисния екип и протоколи
Първи ситуационен анализ
Започване на мониторинг
Упълномощаване на говорител (и)
Активиране на основна гореща линия и уебсайт
Организиране на пресцентър на мястото на инцидента

Разработване на комуникационна стратегия,
послания, конкретни действия
Фиг. 5.1 Първите стъпки
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5.2

База на плановете за действие

Цялостната комуникационна стратегия и обвързващото едногласно становище са в
основата на конкретните планове за действие. В това отношение е много важно
внимателно да се определят специфичните целеви групи.

Комуникационна стратегия
Единна формулировка - задължителна за всички говорители

План за действие -Заинтересовани страни, дейности,
комуникация и канали за отговор, синхронизиране
Жертвите и техните семейства
От местните до националните медии
Международните медии
Гражданите/ Населението
Политици и политически партии
Служители

Фиг. 5.2 Елементи на плана за действие

Планове за действие за различните етапи на комуникационния отговор
5.2.1

Етап 1 - Объркване

Етап 1 се характеризира с объркване и непълна, отчасти противоречива информация.
Целта на комуникацията е да се успокои ситуацията чрез
заслужаваща доверие информация. Първостепенна задача
семействата на жертвите, колкото е възможно по-скоро. Може
необходимо да се разпространят правила за поведение и
местата, където непрекъснато има информация.
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бързо осигуряване на
е да се информират
също така да се окаже
адреси за контакт на

Жертвите
и техните семейства

Лична информация веднага
след като
фактите се потвърдят,
съболезнования

Гражданите/
Населението

Първа информация, правила за
поведение, активиране на горещата
линия, скрития сайт,номер на
горещата линия, адрес на сайта

Медии

Недетайлизирано изявление с
потвърдените факти, мерките за
управление при кризи, правила за
поведение, данни за контакт, уебсайт

Социални медии

Мониторинг и анализ
от експерти, започване на AdWord
кампания, разпространение на
новини, ако има акаунт,
който да е на разположение

Политици / политически
партии

Първоначална информация с
потвърдени факти (виж медии)

Вътрешна
комуникация
(служители)

Първоначална информация,
изявления, мерки за управление
при кризи правила за поведение и
указания, адреси за контакт

Основни инструменти:
въпр. и отг., изявления, скрит сайт или уеб сайт, гореща линия

Непрекъснат мониторинг, анализ на
ситуацията, актуализация на факти, координация

Етап 1 Объркване
(х + 1ч.) - слухове, сигнали към новините-

Говорителитe и част от екипа на пресата трябва да бъдат на мястото на събитието

Фиг. 5.3 Схематичен план за действие 1
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5.2.2

Етап 2 - Спасителни операции и разследвания

Това е фазата, която се характеризира с работата на службите за спешна помощ и
разследванията на полицията. Генерира се два типа информация. Актуализирана и поподробна информация за инцидента и послания на осъждане.

Етап 2 Спасителни операции и разследвания
(х + 2-3 ч.) - Първоначална информация, осъждане и репортажи

Непрекъснат мониторинг, анализ на ситуацията,
актуализация на факти, координация

Гражданите/
Населението

Медии

Ако е необходимо: актуализациране
на информацията (лична)
Защита, психологическа
и медийна подкрепа
Актуализиране на информацията,
правила за поведение, осъждане.
Ако е необходимо: информация за
гражданите относно трафика
по горещата линия, скрития сайт
Прес съобщение с потвърдените
факти: корекция на неверни данни,
осъждане, мерки за управление при
кризи, правила за поведение,
данни за контакт и уебсайт адреси

Социални медии

Мониторинг и анализ от експерти.
Актуализация на новините, ако има
акаунт (напр. в Twitter),
който да е на разположение

Политици /
политически партии

Актуализация на фактите,
декларации на осъждане,
мерки за управление при кризи

Вътрешна
комуникация
(служители)

Актуализация на фактите,
мерките за управление и
комуникация при кризи
правилата за поведение,
адресите за контакт

Говорителите и част от екипа на пресата трябва да бъдат на мястото на събитието

Фиг. 5.4 Схематичен план за действие 2
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Основни инструменти:
въпр. и отг., изявления, скрит сайт или уеб сайт, гореща линия

Жертвите
и техните семейства

5.2.3

Етап 3 - Изявления на институциите

На този етап медиите търсят изявления от институциите. Обикновено е налична поподробна информация за ефекта от акта и причинените щети. Тук е полезно да се
проведе първата пресконференция, за да се осъди атаката и да се информират хората
за ситуацията и мерките за защита.

Жертвите
и техните семейства

Ако е необходимо: Актуализиране на
информацията;
Защита, психологическа
и медийна подкрепа

Гражданите/
Населението

Ако е необходимо: Актуализиране на
информацията, правилата за поведение.
Послания за нормализиране
Видео съобщение или извлечение от
пресконференцията в сайта

Медии

Актуализиране на информация,
съобщения за нормализиране на
мястото на инцидента,
следващи стъпки

Социални медии

Мониторинг и анализ от експерти.
Актуализация на новините,
ако има акаунт (напр. в Twitter),
който е на разположение,
послания за нормализиране

Политици /
политически партии

Актуализация на фактите,
мерки за управление при кризи
и защита.

Вътрешна
комуникация
(служители)

Актуализация на фактите,
мерки за управление при кризи
правилата за поведение,
адреси за контакт

Основни инструменти:
въпр. и отг., изявления, скрит сайт или уеб сайт, гореща линия

Непрекъснат мониторинг, анализ на ситуацията,
актуализация на факти, координация

Етап 4 Начало на нормализиране на обстановката на мястото на инцидента
(х + 4 ч.<) - Пълно медийно покритие с фокус върху щетите, жертвите, извършителите -

Говорителите и част от екипа на пресата трябва да напуснат мястото на събитието

Фиг. 5.5 Схематичен план за действие 3
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5.2.4

Етап 4 - Начало на нормализиране на обстановката на мястото на
инцидента

На този етап са необходими послания, които гласят, че ситуацията се нормализира,
както и непрекъснато актуализиране на информацията.

Жертвите
и техните семейства

Ако е необходимо: Актуализиране на
информацията;
Защита, психологическа
и медийна подкрепа

Гражданите/
Населението

Ако е необходимо: Актуализиране на
информацията, правилата за поведение.
Послания за нормализиране
Видео съобщение или извлечение от
пресконференцията в сайта

Медии

Актуализиране на информация,
съобщения за нормализиране на
мястото на инцидента,
следващи стъпки

Социални медии

Мониторинг и анализ от експерти.
Актуализация на новините,
ако има акаунт (напр. в Twitter),
който е на разположение,
послания за нормализиране

Политици /
политически партии

Актуализация на фактите,
мерки за управление при кризи
и защита.

Вътрешна
комуникация
(служители)

Актуализация на фактите,
мерки за управление при кризи
правилата за поведение,
адреси за контакт

Говорителите и част от екипа на пресата трябва да напуснат мястото на събитието

Фиг. 5.6 Схематичен план за действие 4
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Основни инструменти:
въпр. и отг., изявления, скрит сайт или уеб сайт, гореща линия

Непрекъснат мониторинг, анализ на ситуацията,
актуализация на факти, координация

Етап 4 Начало на нормализиране на обстановката на мястото на инцидента
(х + 4 ч.<) - Пълно медийно покритие с фокус върху щетите, жертвите, извършителите -

5.2.5

Етап 5 - Основни функции за възстановяване и възвръщане на доверие

По време на етапа на възстановяване, отговорният екип за комуникация има ухо за
медиите и може да се концентрира върху възстановяване на доверието. Етапът на
комуникиране на доверие е също и времето за изказвания по отношение на
благоденствието на жертвите и почит към загиналите.
Освен това, една втора пресконференция, която обобщава първия ден може да
предложи възможност да се опровергае невярна информация или да се отговори на
критични репортажи в медиите.

Жертвите
и техните семейства

Изграждане на паметник или мерки
за помощ, като панихида или фонд
за подкрепа.
Текущи: защита, подкрепа и разбиране

Гражданите/
Населението

Послание за основните функции за
възстановяване, актуализиране и
приключване на първия ден, резултати от
разследванията, отчет за управлението при
кризи,обявяване на мерките за подкрепа

Медии

Послание за основните функции за
възстановяване, актуализиране и
приключване на първия ден, резултати от
разследванията, отчет за управлението при
кризи,обявяване на мерките за подкрепа

Социални медии

Мониторинг и анализ от експерти,
разпространение на новини, ако има акаунт
(например в Twitter), който да е на
разположение. Последващ анализ: участие
или използване на платформи

Политици /
политически партии

Послание за основните функции за
възстановяване. Актуализиране и
приключване на първия ден,
резултати от разследванията, позитивни
послания, обявяване на мерките
за организиране на помен

Вътрешна
комуникация
(служители)

Послание за основните функции за
възстановяване,
позитивни послания за управлението
при кризи, обявяване на мерките за
организиране на помен

Основни инструменти:
въпр. и отг., изявления, скрит сайт или уеб сайт, гореща линия

Непрекъснат мониторинг, анализ на ситуацията,
актуализация на факти, координация

Етап 5 - Основни функции за възстановяване и възвръщане на доверие
(х + 1д <) - Висока степен на покритие от медиите: "човешка история", истории,
управление при кризи -

Фиг. 5.7 Схематичен план за действие 5
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5.2.6

Етап 6 - Научени уроци и връщане към нормалното

Медийният и общественият интерес намаляват. Официалните послания сега могат да
се концентрират върху съобщаване на подобрения, уроци и прилагането на нови
мерки и начини, чрез които подобни бъдещи трагедии биха могли да бъдат
предотвратени по-добре. Окончателното кризисно послание е на връщане към
нормалното.

Жертвите
и техните семейства

Текущи: мерки за подпомагане,
подкрепа и защита.
Извлечени поуки

Гражданите/
Населението

Послания за нормализиране и доверие
извлечени поуки и последици,
маркиране на края на кризата,
например със символично действие

Медии

Извлечени поуки и последствия
послания за нормализиране
покана за символичното действие

Социални медии

Мониторинг и анализ от експерти,
разпространение на новини, ако има
акаунт, който да е на разположение
След анализа: участие или създаване
например на мемориална плоча

Политици /
политически партии

Извлечени поуки и последствия,
ако е необходимо: оптимизация на
координацията
в случай на атаки

Вътрешна
комуникация
(служители)

Послания за нормализиране,
извлечени поуки
благодарности за
подкрепата и сътрудничеството

Фиг. 5.8 Схематичен план за действие 6
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Основни инструменти:
въпр. и отг., изявления, скрит сайт или уеб сайт, гореща линия

Непрекъснат мониторинг, анализ на ситуацията,
актуализация на факти, координация

Етап 6 Научени уроци и връщане към нормалното
(x + 3д.<) - Намаляване на медийния интерес , информация-

ЧАСТ 2
6

Готовност при кризи

Основните фактори за ефективна комуникация при кризи след терористична атака са
отзивчивостта и решителността за действие. Периодът след атаката е доминиран от
несигурност и хаос. Дори мениджърите при кризи, отговарящи за вземането на
решения не могат да избягат от този шок, освен ако не са били подготвени за такава
ситуация. Последиците от нея са парализиране, несигурност, погрешни отговори или
липса на такива- което единствено спомага за хаоса и въздействието на атаката върху
обществото.
Най-важните фактори при управление на кризи след терористични атаки са:
делегиране на задачи, определяне на ролите и отговорностите и създаване на
координационни структури. Всички участници трябва да са запознати предварително с
това, което трябва да правят и с основните ръководители. Също така трябва да бъдат
наясно какъв вид информация трябва да се предава и на кого. Това важи не само за
собствените им организации, но и за останалите институции и държавни органи,
участващи в реакцията. Координацията между организациите често поставя
определени предизвикателства. Отговорите при кризисна ситуация се нуждаят както от
успешна вътрешната координация между често комплексните йерархични структури на
самата институция и гладка външна координация между институциите и полицията,
силите за сигурност, аварийните екипи, болниците и в много случаи и частни компании.
Координираните планове за комуникация при кризи осигуряват сериозни насоки за
действие от страна на замесените лица и спомагат за спестяване на ценно време в
условията на криза. Въпреки това, при подготовка за терористични атаки не е
достатъчно да се изготвят кризисни планове само на хартия; те са с малка стойност,
освен ако не се практикуват редовно - когато е възможно и от целия екип за
управление при кризи.
Следващите препоръки трябва да се разглеждат като предложения за това как
управлението на комуникациите при кризи може да бъде създадено и / или
оптимизирано.

6.1

План за кризисна комуникация

Цялата подготовка трябва да бъде включена в план за кризисна комуникация, който
обхваща организационни, технически и свързани със съдържанието принципи на
управление при кризи.
Цялата информация трябва да се предостави в ръководство при кризи, което да се
използва и при обучения и при действителни събития. Едно ръководство с модулна
структура, като папка с отделни листове, може лесно да бъде актуализирано и
позволява информацията да бъде съобразена с нуждите - например на членовете на
вътрешния екип за управление при кризи, от една страна, и членовете на помощния
екип от друга страна. Ръководството трябва да бъде на разположение както на
хартиен носител така и на електронен, например в Интранет.
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Висши кризисни комуникационни планове
Екип за управление при кризи

План за кризисна комуникация
Организация при
криза

Средства и
инструменти

Основна
информация

План за действие

- Кризисен екип
- Процедури и методи
на оповестяване
- Интерфейс към
съществуващи
планове за управл.
при кризи и екипи
- Списъци, формуляри
телефонни списъци

- Гореща линия
- Логистика
- Инструменти за
извършване на
мониторинг
- Скрит сайт или
уеб сайт

- Комуникационна

- План за медийна
интервенция в
съответствие с
целевите групи и теми:
- Медии
- Жертви
- Граждани/ Население
- Лидери на
общественото мнение

политика
- Въпроси и отговори
- Съобщения
- Обща информация

Кризисно ръководство (модулна структура, различна
информация и нива на сигурност за служителите)

Фиг. 6.1 Примерен Кризисен комуникационен план

6.2

Организация при криза

6.2.1

Екип за комуникация при кризи

Успешното управление на кризисната комуникация изисква опитен екип с много
практика. Основният екип по-специално трябва да включва опитни професионалисти
по комуникация като например говорители, както и ръководители на държавни органи
и институции с правомощия да вземат решения. Този състав дава възможност
решенията да бъдат обсъждани и изпълнявани бързо.
Членовете на екипа в идеалния случай трябва да имат специфични умения, в
допълнение към собствения си експертен опит на специалисти. Например, те трябва
да:
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•

Имат отлични контакти в рамките на собствените си и други организации;

•

Притежават мениджърски умения, необходими за справяне с екстремни
ситуации;

•

Бъдат в състояние да издържат на стрес и показват устойчивост под
напрежение;

•

Бъдат уверени в себе си, с вдъхващ доверие характер;

•

Имат опит в работата с медии, с обществото и с политици;

•

Имат възможност да се постигнат високи нива на сътрудничество в рамките на и
между организациите;

•

Се изразяват ясно и имат висок морал, за да съдействат при пряк контакт с
целевите групи.

При екстремните условия на криза е особено важно членовете на кризисния екип да
работят в тясно сътрудничество, взаимно да се подкрепят и да са в състояние да
оставят настрана йерархичността.
Кризисният екип е съставен от различни нива:
•

Основният екип е с ключова
координационните задачи;

•

Разширеният екип, членовете на който предоставят ценна помощ чрез
предоставяне на експертни мнения, се свиква при специална нужда;

•

Помощният екип изпълнява мерките за комуникация.

роля

при

вземането

на

решения

и

(Виж също точка 4.1.2)
Членовете на кризисния екип трябва да са определени предварително.
За всяка позиция трябва да е определен и заместник, за да се гарантира, че всички
членове на екипа са на разположение по всяко време в случай на инцидент.
Заместниците трябва да бъдат запознати с всички аспекти на процеса на управление
на комуникацията при кризи и да участват в обучителните курсове.
Потенциалните членове на разширения и помощния кризисен екип трябва също да са
определени предварително. Въпреки, че тези екипи са често сформирани при
специална нужда при настъпването на инцидент, членовете на основния екип трябва
да са запознати с потенциалните лица за контакт за конкретни теми и задачи.
Членовете на двата екипа трябва да бъдат запознати с процедурите, процесите и
задачите, които са наложителни в случай на криза.
Всички данни за контакт на членовете на основния екип, техните заместници и
потенциалните членове на разширените помощни екипи трябва да бъдат винаги на
разположение и осъвременявани (виж също списък 10.1).

6.2.2

Процедури и начини на оповестяване

В основата на плана за комуникация при кризи стои създаването на поток от
информация, включително и процедури и начини на оповестяване. Тази част от плана
трябва да бъде внимателно съобразена с участващата организация и конкретните
задачи за кризисно управление и координация, от които организацията се нуждае. По
тази причина настоящото ръководство може единствено да предложи идеи и насоки в
тази област.
Успешното управление на процесите на комуникация при кризи разчита на:
1. Създаване на бърз и надежден обмен на информация на вътрешно и външно
ниво;
2. Задължителни методи на оповестяване, за да се гарантира гладка
координация.
Бързият и надежден обмен на информация е много важна предпоставка за бързото
реагиране. При инцидент, кризисният екип ще води една изгубена битка, освен ако не
разполага с важна информация за състоянието и актуалното развитие от сигурен
източник. Нито вътрешната, нито външната комуникация може да функционира без
вътрешна информация.
За да се запази целостта на информацията и действията, тези процедури трябва да се
проверяват вътрешно, да се координират с отговорните лица и да се одобряват.
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Информационният поток и начините на оповестяване формират непрекъсната работен
поток, в който сигурността и бързината са от първостепенно значение. Една криза като
цяло принуждава много хора, които биха се срещали рядко по време на нормален
работен ден да работят съвместно и които не са имали възможност да развият общ
работен ритъм. Гладкото сътрудничество с други организации и официални власти е
особено важен фактор за комуникацията при кризи след терористичните атаки. Това
може да се постигне само с помощта на предварително определени процедури,
пригодени за въпросната организация и задълбочено запознаване с тези процеси и
практикуването им.
Полезно е да се насочат методите на оповестяване към съществуващите йерархии,
процедури или кризисни планове. За да се разработят правилните стъпки би могло да
се използва курс на обучение за изграждане на екип, базиран на сценарий, като
например този, описан в точка 8. Сценариите на базата на симулации стъпка по стъпка
помагат да се определят действията, отговорностите и необходимите начини на
оповестяване.
Планирането на процесите и работните потоци се определя от следните въпроси:
•

Как се вдига на крак кризисния екип? От кого и посредством какви канали?

•

Кой събира кризисния екип и разпределя задачите по отношение на конкретни
изисквания? Трябва ли и още ръководители на отдели (примерно) да се викат,
за да има достъп до необходимите ресурси?

•

Кой още трябва да бъде информиран, за да се осигури подкрепа на
управлението на кризисните комуникации и организационната йерархия?

•

Кой предоставя текуща информация относно настоящото положение и спешните
мероприятия, които са били изпълнени от кризисния екип? Какви канали се
използват?

•

Кой разработва комуникационната стратегия, конкретните действия и текстове?

•

Кой подлага текстовете на техническа редакция и кой още трябва да бъде
включен в този процес?

•

Кой дава окончателното одобрение на стратегията, действията и текстовете?

•

Кой на кого докладва по отношение на изпълняваните дейности и начините за
отговор (начини за поддържане на обратна връзка)?

(Виж също списък 10.3)
По същия начин трябва да бъдат съставени и списъци за изпълнение на отделните
действия. Те трябва да включват всички необходими подробности и пътища за
координация и организация, за да се гарантира, че всички процеси функционират
гладко.
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Процедури за управление при кризи
Основен екип
- Задачи, отговорности и начини за оповестяване-

Списъци с телефони
-Членове на
кризисния екип
- Ръководители
- Други кризисни екипи
- Полезни контакти

Комуникация с
медиите

Комуникация с
жертвите

Комуникация с
политици

Комуникация
със служители

- Отговорности
- Процедури
- Списъци за
разпространение
- Канали
- Технически
консултации

-Отговорности
- Процедури
- Списък с
експертите
- Канали

- Отговорности
- Процедури
- Списък с
контакти
- Канали

- Отговорности
- Процедури
- Списъци за
разпространение
- Канали

Фигура 6.2 Пример за работен поток и структура.

Атака

Спешно
повикване

Екип за комуникация
при кризи

Екип за управление
при кризи

Комуникационен
анализ

План за действие
за комуникация

Комуникация
съдържание

Действия
Действия
Действия

И нформация
Оценяв ане

Одобрение

анализ
Специфичен
анализ
анализ

Цялостен анализ
на ситуацията

Цялостен план
за действие

И нформация

Други кризисни
екипи / органи

И нформация
Одобрение

И нформация

Специфични
планов е за
действ ие

И нформация
Одобрение

Непрекъснато обновяване и
докладване.
Нови факти: преглед и
одобрение

Фактически
преглед

Действия
Действия
Действия

Фигура 6.3 Пример за начини на оповестяване между екипа за комуникация при кризи и екипите за
управление при кризи
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Разширен екип
Информация
Решение кой е необходим

Анализ на
ситуацията

Помощен екип
Делегиране на задачи
Консултации, подкрепа

Действия

Брифинг,
докладв ане

План за действие

управлението при кризи

Основен екип

Информация и одобрение на

Сигнализиране

Одобряване на
съдържание

Фигура 6.4 Пример за начини на оповестяване в рамките на екипа за комуникация при кризи

6.2.3

Връзка към съществуващите планове за управление при кризи

Един план за комуникация при кризи не може да съществува изолирано, а трябва да
бъде неразделна част от цялостния план за управление при кризи. За да бъде
истински ефективен, отговорностите и процесите трябва да бъдат приведени в
съответствие. Това е от особено значение за потока на информация и за гладкото
координиране на двата плана.
След терористичен акт множество организации - от местните власти до националните
кризисни комитети - обикновено са въвлечени в управлението при кризата. По тази
причина трябва да бъдат идентифицирани точки на взаимодействие с други
организации, като например официалните органи с висок статут. Ролите,
отговорностите, информационните потоци и методите на оповестяване, които следва
да се спазват в случай на криза трябва да бъдат определени предварително. Това е
важно не само, за да се гарантира, че управлението при кризи се осъществява
безпроблемно, но и играе роля в обществените нагласи. Обществеността не прави
разлика между отделните официални органи и институции, а ги разглежда като едно
цяло като представители на демократичната система. Последиците от противоречиви
изявления или некоординирани действия може да бъдат още по-вредни; те не само
подкопават доверието на играчите, но и разширяват и отрицателното въздействие на
терористичния акт.

6.3

Средства и инструменти

Разделът със средства и инструменти съдържа всички технически и основни принципи
на съдържанието, свързани информационните канали. Тук основно се включва:
•
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Централна гореща линия за информиране на обществеността: това може да е и
вече съществуваща обществена гореща линия. При криза, обаче трябва да
бъдат определени и допълнителни капацитети, ресурсни планове и технически
изисквания.

•

Комуникационна логистика: обхваща всички технически и организационни
приготовления за комуникация. Например: техническо оборудване за кризисния
екип; централен и-мейл за пресата, до който много от членовете на кризисния
екип имат достъп, помещения за кризисния екип и за пресконференциите;
възможност (като например и-мейл) за разпространение на прес-информация и
т.н.

•

Вътрешни и / или външни услуги за мониторинг. Трябва да се отбележи, че едно
терористично нападение би предизвикало мащабен медиен отговор и
кризисният екип няма да може да прочете всички статии или протоколи от
горещата линия в детайли. Ето защо е необходимо да се назначи и обучи
персонал за изготвяне на справки и анализи по ключови въпроси и
разпределянето им сред членовете на кризисния екип на редовни интервали от
време.

Уеб сайт / скрит специализиран сайт
Интернет е основният източник на информация за журналистите и широката
общественост. Първите новини за атаката се разпространяват директно чрез
Интернет, често преди такива да се появят по телевизията или радиото.
Обществеността и журналистите използват Интернет също и за проследяване на
развитието на събитието.
Един посветен на събитието или скрит специализиран сайт може да гарантира, че
цялата необходима информация е предоставена в пълно и нефилтрирано състояние.
За комуникация при кризи се препоръчва подготовката на специализиран "готов за
употреба" сайт. Този сайт се активира - т.е. става видим за потребителите - само при
настъпването на инцидент. Специализираният сайт е свързан с основния сайт и
обикновено работи със система за управление на съдържанието като пряк и
недвусмислен начин за захранване на сайта с актуална информация.
Основното предимство, предлагано от специализирания сайт е скоростта. Ценната
информация и съдържание може да се въведе предварително; в случай на криза,
всичко, което трябва да се направи е добавянето на по-актуална информация в
предварително подготвените зони за превръщане на сайта в основен инструмент за
информиране.
Ето един опростен пример на структуриране на скрития сайт с предварително
подготвено и ново информационно съдържание:
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Сайт
Специализиран скрит сайт
Информация за населението
Номер на горещата линия
Поведенчески правила
Информация за трафика

Актуална информация за атаката

ЧЗВ
Информация за пресата
Данни за контакт
Съобщение за пресата
Изтегляне
ЧЗВ
Относно
Базова информация
Изготвен

Частично изготвен и актуализиран

Актуална информация

Фиг. 6.5 Схема скрития сайт

С цел да излиза в потребителските търсения, скритият сайт трябва да се оптимизира в
търсачките. Това гарантира, че сайтът е сред първите резултати в списъка при
търсене и може да се намери бързо. Това може да бъде подготвено предварително с
регистрирането на съответен акаунт в търсачката и въвеждане на списък с ключови
думи. В кризисна ситуация, подходящите термини се избират и се вкарват като
етикети.

6.4

Базова информация

За да се спести ценно време, кризисният комуникационен план трябва да включва
първоначална информация и основни послания, които вече са одобрени.
Те могат да включват:
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•

Комуникационната политика, описваща основните принципи за комуникация
(откритост, прозрачност, защита и отговорност за населението, осъждане на
терористичната дейност);

•

Основна информация и въпроси и отговори за организацията, града и общите
мерки за безопасност и др., които са често търсени като допълнителна
информация за статии от пресата.

По същия начин, в тази зона трябва да се съдържат всички въпроси и отговори,
аргументи и текстове от:
•

Плановете за действие подготвени в рамките на обхвата на превенцията и
проведените упражнения,

•

Кризисната комуникация от терористични атаки, които вече са се случили.

6.5

Планове за действие

Основните версии на плановете за действие, описани в раздел 5 може да са
подготвени от по-рано. За да се направи това, се разработват сценарии, (вж. раздел 9)
които се разиграват като упражнения. При това положение, всички потенциални
комуникационни мерки при терористичната атака се развиват по реалистичен начин и
се съхраняват като шаблони за конкретни действия в случай на криза.

7

Изграждане на мрежи и координация

7.1

Лични мрежи за управление при кризи

В допълнение към всички организационни и свързани със съдържанието
приготовления, изграждането на мрежи играе изключително важна роля в подготовката
за терористични атаки. Опитът показва, че много неща, работят по-бързо, по-просто и
по-гладко, когато са включени и лични контакти. При това положение могат да бъдат
избрани по-кратки пътища за сътрудничество, когато проучванията отнемащи твърде
много време не са необходими. И накрая, желанието на хората да си сътрудничат се
увеличава, когато и има и лични контакти.
Те включват преди всичко:
•

Вътрешни мрежи в рамките на организацията;

•

Връзки с други организации и институции;

•

Изграждане и управление на контакти с журналисти, главни редактори и
издатели;

•

Идентифициране и установяване на контакти с експерти, които могат да служат
като консултанти.

Редовните срещи, разговорите, съвместните упражнения тип "кръгла маса", на които
се обсъждат потенциални атаки и съвместните курсове за обучение допринасят за
поддържане и управление на контактите, за генериране на взаимно разбирателство и
засилване на сътрудничеството.

7.2

Изграждане на мрежи в социалните медии

В случай на криза, социалните мрежи в Интернет са достъпни и могат да бъдат и
използвани за комуникация. Но тези мрежи си имат техни собствени правила, които
трябва да се спазват (вж. точка 4.2.9).
Днес много институции и държавни органи поддържат свои собствени акаунти и
профили в основните платформи като Twitter и Facebook. При криза тези акаунти са
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отличен метод за бързо разпространение на информация и свързване със собствения
източник на информация на организацията, като например скрит специализиран сайт.
Това обаче предполага, че организацията вече е създала такива профили и мрежи и ги
използва в рутинната си комуникация. Ефективното използване на социалните медии в
ситуация на криза изисква организациите да са изградили собствената си мрежа още
преди да им е нужна.
Като част от процеса по превенция всички инструменти и мерки, използвани в
рутинната комуникация трябва да бъдат преразгледани и да се определи дали са
подходящи за кризисна комуникация. Освен това е много по-важно да се проучи как
всекидневното общуване с ключови целеви групи може да бъде използвано за
засилване на благонадеждността и доверието и така да се генерира положителен
образ, който може да се окаже безценен актив за ограничаване на последиците от
терористична атака.

8

Обучение за готовност при кризи

Подготовката за кризисна комуникация ще бъде ефективна единствено ако:
•

Всички участващи лица знаят във всеки един момент какви са техните задачи и
отговорности в случай на инцидент;

•

Сътрудничеството на ниво процеси и екипи е проиграно предварително в
практически упражнения;

•

Говорителите са обучени да се справят със специалните изисквания на
позицията, която заемат.

Този практически опит може да бъде получен в специализирани курсове за обучение.
Най-добрите резултати се постигат при типове обучения, при които се разиграват
реалистични сценарии (виж точка 9 за основни сценарии). Курсове могат да бъдат
пригодени за различни цели и нужди, което включва:
•

Семинар за готовност при кризи: Стартов формат за процеса по превенция, за
създаване на структури и определяне на конкретни задачи.

•

Обучение за кризи/ симулации на кризисни ситуации: Репетиране на процеси,
процедури, задачи, координация.

•

Обучение за работа с медиите при кризи: Целево медийно обучение за справяне
с обществеността и медиите.

Често от екипа за управление при кризи се разиграват кризисни сценарии за обучение.
Те могат да бъдат съобразени с конкретен случай на терористично нападение или да
имат форма на обучение за готовност при бедствия или просто при пожар; при всички
случаи, комуникацията трябва да бъде включена в тези обучения, за да се гарантира,
че координационните задачи са проиграни.

8.1

Семинар за готовност при кризи

Семинарът готовност при кризи е стартово събитие, на което всички, които отговарят
за комуникацията и управлението при кризи се срещат в началото на процеса на
подготовка.
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Цели:
•

Свръхчувствителност към специфичните изисквания за комуникация при
потенциални терористични атаки;

•

Установяване на конкретни изисквания, структури, процеси, роли и отговорности;

•

Определение на кризисна организация и процеси в отделните ситуации;

•

Идентифициране на потенциални области за промяна и за превенция.

За да се създаде ясна представа за това какво е необходимо и какви конкретни
действия трябва да бъдат предприети, участниците в семинара се срещат във формат
кръгла маса и обсъждат стъпка по стъпка един или повече сценарии. Основните
проблеми са: "Какви отговорности се очаква да бъдат поети в тази ситуация? Какви
действия ще предприемем, за да изпълним тези отговорности? Какви структури са
вече въведени и кои трябва да бъдат оптимизирани или разширени?" Процедурата
дава възможност да бъдат идентифицирани и профилирани индивидуално изисквания
като основа за по-нататъшни действия.
Една полезна процедура може да се окаже повторението на семинара за готовност при
кризи за най-различни детайлизирани цели и задачи, например
•

Конкретно
определяне
на
задачите,
функциите
информационния поток и методите на оповестяване;

•

Анализът на структурите и връзките с управлението при кризи с другите
организации, които участват трябва да функционират;

•

Представяне на новосъздадените или оптимизирани процеси и структури.

8.2

и

отговорностите,

Обучение / симулации на кризисни ситуации:

Целта на обучението при кризи и симулациите на кризисни ситуации е да се разиграе
стратегическото и оперативно управление на комуникациите при криза. То е насочено
на първо място към постоянните членове на екипа за комуникация при кризи и
говорителите.
Курсовете за обучение са разработени като ролеви игри въз основа на сценарии и
планове за комуникация при кризи, които вече са изготвени. Може да е от полза да
повикат външни професионални обучители по комуникации, които да осигурят
подкрепа при организирането на курса. Те могат да служат като безпристрастни
наблюдатели, да дават възможност на участниците да получат по-точна представа за
собствените си способности и да определят зони за оптимизация.

8.2.1

Курсове за обучение при криза

Курсовете за обучение при криза включват практическо разиграване на различни
задачи, като обмисляне на основните послания, изявления, интервюта,
пресконференции и т.н. Преподавателите трябва да приемат ролята на журналисти и
различни заинтересовани страни за създаване на колкото е възможно по-реалистична
ситуация. Всяка задача е последвана от задълбочени коментарни сесии, в които се
идентифицират потенциални грешки и недостатъци и се дават предложения за
подобрение. След това индивидуалните задачи се повтарят или продължават в
отговор на коментарите.
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Сценарий, Част 1

Сценарий, Част 2

Сценарий, Част 3

Сценарий, Част 4

Ситуационен анализ
Координация
План за действие

Основни послания
Съдържание

Изявления
Интервюта

Пресконференция

Обратна връзка

Обратна връзка

Обратна връзка

Обратна връзка

Анализ, обратна връзка, потенциал за оптимизация

Фиг. 8.1 Схема на курса за обучение при криза

8.2.2

Симулации на кризисни ситуации

Един или два учебни дни се предвиждат за симулация на "събитие" при реалистични
условия и в реално време. Колкото по-реалистична е симулацията, толкова поефективно ще е проиграването.
Основните задачи са:
•

Специализирано управление при инциденти;

•

Формиране на кризисен екип и координация;

•

Определяне на основните послания, изготвяне на въпроси и отговори, езикови
практики, публикации;

•

Изготвяне на конкретен план за действие;

•

Общуване с различни формати (интервюта, изявления, съобщения за пресата)
по различни канали;

•

Персонал по комуникациите и управлението

•

Включване на консултанти (юридически и технически експерти и т.н.);

•

Оценка и анализ.

Тази форма на обучение трябва да се извършва с професионални обучители, които да
приемат ролята на журналистите и различните целеви групи. Те задават въпроси и
отговарят реалистично на действията на участниците в курса, например чрез
специализирани послания или онлайн реакции.
Тази тренировка в реално време е полезна преди всичко за идентифициране на
потенциалните области за оптимизация в следните зони:
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•

Вземане на решения;

•

Разпределение на ролите;

•

Времево и организационното управление / време за реакция;

•

Качество на съдържанието на обученията (послания, въпроси и отговори,
привеждане в съответствие с различните целеви групи и т.н.);

•

Качество на формата на обученията (формулиране и обличане в думи на
прессъобщенията, поведение пред камера и т.н.);

•

Индивидуални резултати на участниците (индивидуални срещи).

Този тип обучение следва да включва по-широк кръг от участници, като например
екипа за управление при кризи и помощния екип.

Сценарий
Ситуационен анализ
Ситуационен анализ
Координация
Координация
План за действие

Съдържание
Послания
Изявление

Реакции

Изявления
Интервюта

Реакции

Съобщение за печата
Пресконференция

Реакции

Реакции

Анализ, обратна връзка, потенциал за оптимизация

Фиг. 8.5 Схема на симулация на криза

8.3

Обучение за работа с медиите при кризи

Обучението за работа с медиите при кризи се фокусира върху задачите и
отговорностите на говорителите. То е предназначено за осигуряване на практика в
работата с обществеността и медиите, особено в екстремни ситуации.
Целевото обучение за работа с медиите при кризи по този начин се фокусира върху
практикуване на комуникационни умения, като например:
•

Убедително предаване на основните послания;

•

Надеждно изпълнение;

•

Техники за представяне на становища и даване на интервю в различни ситуации
(интервюта на живо по ТВ, радиото, телефон);

•

Справяне с критични въпроси и неочаквани ситуации;

•

Езиков стил, дикция;

•

Гласови характеристики (тон на гласа, образност, бързина на отговор,
акцентиране и т.н.);

•

Невербална комуникация (жестове, пози, изражения на лицето, движенията на
тялото и т.н.);

•

Подготовка за интервюта (организация).

Тези курсове на обучение трябва да включва не само контакти с медиите, но също
така например разговори с жертвите семейства или емоционално засегнатите членове
на обществото.

9

Сценарии за курсове на обучение и готовност при кризи

За целите на обучението, настоящото ръководство включва три примерни сценария:
•

Атака срещу членове на обществото;

•

Атака срещу известни личности
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•

Отвличане на известна личност.

Сценариите се основават на резултатите от изследванията по проекта SAFE-Comms.
Те описват изискванията за комуникация след терористична атака на база на
измислена, но реалистична ситуация и нейното развитие.
Сценариите могат да бъдат използвани като основа за установяване на комуникация
при кризи. Те могат също така да формират и директна база за обучение или да
служат за отправна точка при развитието на отделни сценарии. За постигане на найдобри резултати, сценариите трябва да бъдат адаптирани към местните условия и
ситуации.
Примерните сценарии са структурирани, както следва:
Колона 1 описва фиктивна атака и потенциалното развитие на събитията. Колона 2
показва организационните и координационните задачи. Колона 3 описва изискванията
за комуникация. Колона 4 представя идеи за курсове за обучение, които могат да
бъдат персонализирани и променяни според изискванията.
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9.1

Сценарий 1: Атака срещу граждани и инфраструктура

Последователност на събитията

Координация

Комуникация

Задачи на обучението

Етап 1 -x +1 ч.- Объркване
•

В петък следобед избухва бомба в
многоетажен паркинг в градски търговски
център.

•

Отговорният служител по сигурността в
търговския център подава сигнал до
противопожарната служба и полицията.

•

Почти едновременно, главеният редактор
на местен вестник информира спешния
контролен център, че анонимно лице се е
обадило и е съобщило, че ще избухне
бомба.

•

•

Постъпва обаждане до
спешния контролен център.

•

Отделът за управление при
кризи се информира за
обаждането.

•

Екипът за комуникация при
кризи се уведомява

В търговския център настава паника и
докато като хората бягат от сградата,
едно дете е тежко ранено и пет души
получават леки наранявания.

Проверяват се процедурите за
сигнализиране:
• Кой информира екипът за
комуникация при кризи?
•

Кой инициира / формира
основния екип за
комуникация?

•

Какви други кризисни екипи
са включени?

•

Кой предава необходимата
информация на кризисния
екип?

Активиране на необходимата
подкрепа.

•

Полиция, пожарна и линейки пристигат
няколко минути по-късно.

•

Информиране на
ръководителя при кризи.

Анализ на ситуацията:
• Факти и въпроси

•

Достъпът до паркинга е възпрепятстван
от тежък дим.

•

Свикване на кризисния
екип.

•

Спасителни операции

•

•

Събиране на информация и
изготвяне на списък с
действия (списък със
задачи).

•

Целеви групи

Все още е неизвестно колко души са били
на паркинга в момента на експлозията, но
търговският център е претъпкан.

•

Реакции.

•

Ситуационен анализ
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Последователност на събитията

Координация

Комуникация

Задачи на обучението

•

Търговският център е евакуиран и
околното пространство е отцепено.

•

Активиране на горещата
телефонна линия.

Недетайлизирано изявление
• Информация за трафика

•

Първите репортери от местни медии
пристигнат.

•

Прилагане първоначални
действия по комуникацията.

•

Изготвяне на комуникационен
план;
• Специални действия

•

Почти едновременно полицейското
управление и службите за спешна помощ
получават запитвания от пресата.

•

Координиране на
комуникацията със
службите за спешна помощ
/ висшите официални
органи / управлението на
търговския център.

•

Местният вестник използва Twitter за
разпространение на новини за бомбената
експлозия и бомбената заплаха.

•

Появяват се спекулации около
извършителите, които се фокусират
върху терористична група, която е
позната от известно време.

•

В Twitter потребител пише за паниката в
търговския център.

•

Скоро след това се получават и
запитвания от регионални / национални
медии.
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•

Оценка за мониторинга на
ситуацията (онлайн, TV /
AV, социални медии).

Първоначална информация
към персонала,
политическите
представители, другите
официални органи.

•

Действия по целеви групи

•

Комуникационни канали /
разпространение.

Съдържание на комуникацията
• Основни послания
•

Недетайлизирано
изявление

•

Поведенчески правила

•

Актуализиране на
информацията;

Проследяване на ситуацията:
• Мониторинг

•

Коригиране на невярната
информация и слуховете.

•

Тиражиране на анализ

Последователност на събитията

Координация

Комуникация

Задачи на обучението

•

Връзка със семействата на
жертвите и изчезналите
лица.

Комуникацията с жертвите и
семействата:
• Послания

•

Информация за пресата:
получена по-рано и
потвърдена информация,
съболезнования и
осъждане на атаката.

•

Действия

•

Грижи, закрила,
подпомагащи мерки.

Етап 2 - х+ 2-3 ч. Спасителни операции и разследвания
•

•

•

Спасителните служби са овладели
пожара на паркинга под контрол. 19 тела
са били намерени и 22 жертви са били
откарани в болници в района. Не всички
тела и жертви са идентифицирани; общо
13 са обявени за изчезнали.
Пристигат телевизионни екипи заедно с
местен радио репортер. Интервюират
управителя на търговския център.

•

Ситуационен анализ

•

Създаване на пресцентър
на мястото на събитието.

•

Координиране на
комуникацията с
ръководството на
търговския център.

•

Тясната координация със
спасителните служби за
типа на спасителните
действия, броя на
смъртните случаи и
ранените, както и
причините за смъртта.

Членовете на семействата на
служителите в търговския център и други
хора искат да знаят дали има жертви и
смъртни случаи.

•

Лекарите и пострадалите с леки
наранявания дават изявления пред
медиите

•

Местният вестник получава декларация
от терористична организация, с която тя
поема отговорност и заклеймява
"капиталистическата експлоатация".

•

Издателят информира кризисния екип за
изявлението и за намерението си да го
публикува.

•

Координация на
комуникацията:
информация за напредъка
на официалното
разследване

•

Интервюта / изявления на
място.

•

Актуализация от горещата
линия / информация за
персонала

•

Координиране на
официалните изявления

Изявление до медиите.
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Последователност на събитията

Координация

Комуникация

Задачи на обучението

•

Проверка на координацията:
• Интерфейси

Етап 3 -x +3 - 4ч.- Институционални изявления
•

Национален телевизионен канал предава
на живо специален репортаж от мястото
на атаката, като интервюира свидетели и
отразява първото обаждане за бомбена
заплаха. Те поставят въпроса защо
полицията не е реагирала своевременно
и не е евакуирала търговския център.

•

Пристигат местни политически
представители. Кметът, началникът на
полицията и на новият кандидат-кмет се
изказват, като се фокусират върху
осъждане на атаката. Всички обещават
задълбочено разследване.

•

Кандидат-кметът също така подчертава,
че мерките за сигурност ще бъдат
разгледани и ще се търси изясняване
защо не е имало отговор на бомбената
заплаха.

•

Провежда се пресконференция, която се
излъчва на живо от националните
телевизии.
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•

Ситуационен анализ

•

Изясняване на начина, по
който сигналът за бомбена
заплаха е бил обработен.

Актуализация на цялата
информация за
политическите
представители, преди да
бъдат интервюирани.

•

Отговорности

•

Общи действия.

Пресконференция:
• Съболезнования и
осъждане на акта

Симулиране на
пресконференция:
• Участници и роли

•

Доказателства

•

Послания/ изявления

•

Категоризация на
информацията

•

Въпроси и отговори

•

•

Интервюта с журналисти.

Корекция на невярната
информация.

Последователност на събитията

Координация

Комуникация

Задачи на обучението

Етап 4 - х + от 4 ч.- нормализиране на обстановката на мястото на инцидента
•

Спасителните служби са изчистили
мястото на инцидента и дейностите по
почистване са приключени на същия ден.
Допълнителна охрана е разположена за
през нощта, а центърът остава затворен
на следващия ден.

•

Посетителите в търговския център искат
да знаят кога могат да си приберат
колите от паркинга и повдигат въпроса за
обезщетение за щетите.

•

Всички радио и телевизионни станции
отразяват атаката, като акцентират върху
щетите на търговския център, броят на
жертвите и на въпроса за адекватна
сигурност.

•

Оценка на медийните
репортажи.

•

Определяне на понататъшната комуникация.

•

Актуализация на
информацията: Мястото на
инцидента е изчистено,
търговският център е все
още под наблюдение, но
вече няма опасност.

Етап 5 -х +1 ден Основни функции за възстановяване и възвръщане на доверие
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Последователност на събитията

Координация

Комуникация

•

•

Оценка на медийните
репортажи.

•

•

Вътрешно разследване на
мерките за сигурност в
търговския център.

•

Планиране на помен като
символичен акт за
жертвите.

•

Дискусия между кризисния
екип и аварийните служби,
основно с екипа за ремонт
и възстановяване, за това
колко дълго търговският
център ще трябва да
остане затворен.

Всички големи национални и
международни ежедневници публикуват
основна информация за атаката, разкази
на очевидци и изявленията на говорителя
на търговския център и политическите
представители, както и информация за
жертвите.

•

Репортажите често споменават за
недостатъчната охрана в търговския
център.

•

Голям национален вестник интервюира
двама от членовете на семейството на
жена, убита при атаката. Те обвиняват
длъжностни лица за неизпълнение на
задължението им да проверяват
системата за сигурност на търговския
център, която е можело да предотврати
паниката и може би дори самата атака.

•

Хората полагат цветя и палят свещи пред
търговския център.

•

Кметът и други политици посещават
мястото на атаката и полагат цветя.

•

Наематели в търговския център питат
кога могат да отворят магазините си.

•

Националните и международните медии
все още изпращат запитвания за
информация относно текущата ситуация
и питат дали обвиненията са верни.

Задачи на обучението

Обявяване на понататъшното разследване
на управлението на
сигурността и процедурата
при получаване на заплахи
по телефона.

•

Обявяване на помена,
поканване на пресата.

•

Предоставяне на актуална
информация и нови факти.

Обсъждане на символите и
действията на публичния траур
и помена:
• Координация / включване
на семействата на
жертвите в плановете.

•

Информация за пресата

Анализ и изводи:

Етап 6 - х+ 3 дни - Научени уроци и връщане към нормалното
•
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В неделя се провежда помен за жертвите.

•

Организиране на подкрепа

Последователност на събитията

Координация
и защита на семействата
на жертвите.

Държавният глава и други
високопоставени политици присъстват.
•

Обявява се, че ще бъде учреден фонд за
жертвите и техните семейства.

•

Търговският център отворя отново
следващия понеделник. В същото време,
хората искат отлагане на заключителните
събития от уважение към жертвите.

•

В следващите дни броят посетители в
търговския център се срива. Наемателите
на търговския център виждат себе си
също като жертви на нападението и се
чувстват изоставени от политиците.

•

Медиите анализират хода на събитията.
Въпросът дали нападението е могло да
бъде предотвратено или броят на
смъртните случаи или пострадалите
намален с по-ефективни системи за
сигурност е все още належащ.

Комуникация

•

Оценка на вътрешните
разследвания, процедури
за справяне с бомбени
заплахи, например
изискване всички такива
обаждания да се докладват
на полицията незабавно.

•

Прилагане на последващи
мерки за сигурност в
търговския център и други
подобни сгради.

•

Вътрешен разбор:
потенциални области за
подобрение.

•

•

Задачи на обучението

относно помена и фонда за
жертвите.

•

Управление на кризисните
комуникации

Разговори с наемателите и
мениджмънта на
търговския център.

•

Инструменти и умения

•

Подготвителни мерки.

Закриване
пресконференцията или
информирането на пресата:
резюме на събитията,
статут на разследванията и
издирването на
извършителите, приложени
мерки за сигурност и насоки
за справяне при
получаване на заплахи по
телефона.
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9.2

Сценарий 2: Атака срещу известна личност

Последователност от събитията

Координация

Комуникация

Задачи на обучението,

Етап 1 -x +1 ч.- Объркване
•

Постъпва обаждане до
спешния контролен център.

•

Отделът по управление при
кризи се информира за
обаждането.

•

Привечер е. Опозиционна партия
празнува прием по случай Нова година в
местната опера.

•

В близост до входа на операта
журналисти с камери и минувачи
наблюдават пристигането на гостите.

•

Лидерът на опозиционната партия и
съпругата му, добре известна актриса,
пристигат и се чуват изстрели от
преминаваща кола.

•

Веднага след изстрелите на мястото
настъпва паника и объркване. Никой не
знае кои или колко души са били убити.

•

Линейки и полицейски коли пристигат на
местопрестъплението.

•

Информиране на
мениджъра при кризи.

Анализ на ситуацията:
• Факти и въпроси

•

Лидерът на опозиционната партия умира
няколко минути по-късно на
местопрестъплението.

•

Свикване на кризисния
екип.

•

Спасителни операции

•

•

Целеви групи

Събиране на информация и
изготвяне на списък за
действие (списък със
задачи).

•

Реакции.

•
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Няколко пострадали са откарани в
болницата.

•

Екипът за комуникация при
кризи се уведомява

•

Ситуационен анализ

•

Тясна координация със
спасителните служби за
типа на спасителните
действия, броя на

Проверяват се процедурите за
сигнализиране:
• Кой информира екипа за
комуникация при кризи?
•

Кой инициира / формира
основният екип за
комуникация?

•

Какви други кризисни екипи
са включени?

•

Кой предава необходимата
информация на кризисния
екип?

Активиране на необходимата
подкрепа.
• Проверка на
координацията:
•

Интерфейси

•

Отговорности

Последователност от събитията

Координация

Комуникация

•

смъртните случаи и
ранените, както и
причините за смъртта.

•

Първите съобщения в Twitter гласят, че
лидерът на опозиционната партия и
съпругата му са били застреляни и са
починали.

•

Радио и телевизионните станции
излъчват първите новини за атаката.

•

Във Facebook се появяват първите
разкази на очевидци за нападението разказите се различават значително.

•

Правят се предположенията за
извършителя - и дали нападението е
било насочено срещу политика или жена
му.

•

Заместник-лидерът на опозиционната
партия дава изявление и потвърждава, че
лидерът на партията е бил убит.

•

Скоро след това се получават и
запитвания от регионални / национални
медии.

•

Оценка на мониторинга на
ситуацията (онлайн, TV /
радио, социални медии).

•

Прилагане първоначални
действия по комуникацията,
гореща линия.

•

•

Задачи на обучението,
Общи действия.

•

Коригиране на невярната
информация и слуховете.

Проследяване на ситуацията:
• Мониторинг

•

Подготвяне на
недетайлизирано
изявление

•

Координиране на
комуникацията със
службите за спешна помощ
/ висшите официални
органи / политическата
партия.

Тиражиране на анализ

Изготвяне на комуникационен
план;
• Специални действия
•

Действия по целеви групи

•

Комуникационни канали /
разпространение.

•

Съдържание.

Създаване на пресцентър
на мястото на събитието.

•

Недетайлизирано
изявление

•

Първоначална информация
към персонала,
политическите
представители, другите
официални органи.

Формулиране на
недетайлизирано изявление.

Етап 2 - х+ 2-3 ч. Спасителни операции и разследвания
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Последователност от събитията

Координация

Комуникация

Задачи на обучението,

•

Спасителните служби са запечатали
местопрестъплението. Покритото тяло на
убития политик е все още там. Полицията
разпитва очевидци.

•

•

Комуникацията с жертвите и
семействата:
• Послания

•

Спасителните операции са наблюдавани
от снимачни екипи и очевидци.

•

Атаката е основна тема за медиите; а
национална ТВ обявява излъчване на
специален репортаж по-късно същата
вечер.

•

Новината за атаката и спекулациите за
причините се разпространяват като
горски пожар в медиите и Интернет.

•

Хората публикуват съболезнователни
съобщения в Книгите за гости на сайта на
политическата партия и актрисата. И по
други социални мрежи тази новина е
основната тема

•

Неизвестна терористична група поема
отговорност за убийството на политика.
Те обявяват, че тази атака е само
началото и че ще убиват още политици и
други лица.

Провежда се първа пресконференция:
• Полицията потвърждава, че това е
терористична атака и че политик е бил
убит.
•
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Съпругата му е оцеляла, но е в състояние

Получаване на
информация, която
потвърждава, че един
свидетел е бил убит, а
други двама са ранени.

•

Актуализиране на
информацията, анализ на
ситуацията, резултати от
мониторинга.

•

Координация на
комуникацията:
информацията за
напредъка на официалните
разследвания.

Свързване със семействата
на жертвите.

•

Актуализация от горещата
линия / информация за
персонала

•

Координиране на
официалните изявления

•

Актуализация на цялата
информация, също и за
политическите
представители, преди
пресконференцията.

•

Действия.

•

Грижи, закрила,
подпомагащи мерки.

Симулиране на
пресконференция:
• Участници и роли
•

Послания/ изявления

Последователност от събитията

Координация

Комуникация

на шок.
•

Един свидетел е убит.

•

Други двама души са ранени - но
състоянието им не е критично.

Пресконференция:
• Доказателства
•

Категоризация на
информацията

•

Корекция на невярната
информация.

•

Актуализиране на цялата
информация;

Задачи на обучението,
•

Въпроси и отговори

•

Интервюта с журналисти.

Етап 3 -x +3 - 4ч.- Институционални изявления
•

Няколко телевизионни станции излъчват
специален репортаж със снимки от
мястото след нападението.

•

Заместник-лидерът на опозиционната
партия, държавният глава и други
политици са интервюирани, изразяват
съболезнования и осъждат атаката.

•

Показват се изявления от
пресконференцията.

•

Интервюирани са лекари за това колко
души са били убити или ранени.

•

Показват некролог на убития политик.

•

Оценка на медийните
репортажи.

•

Определяне на понататъшната комуникация.
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Последователност от събитията
•

Координация

През нощта в жълт вестник публикува
любителски видеоклип на своята
Интернет страница. На него се виждат
проблясъците от изстрелите и близък
план на пострадали хора.

•

Само след часове видеото е свързано с
всички социални медийни платформи.

•

Братът на убития свидетел публикува
мнение във Facebook, че брат му е бил
убит по време на нападението - но никой
не обръща внимание, защото всички са
се съсредоточи върху мъртвия "ВИП"
политик.

Комуникация

Задачи на обучението,

•

Актуализиране на цялата
информация;

Дискусии за снимки:
• от мястото на събитието

•

Комуникация с жертвите и
семействата:

•

от пострадали хора,

•

от болници.

Етап 4 - х + от 4 ч.- нормализиране на обстановката на мястото на инцидента
•

Полицията и спасителните служби са
освободили мястото на събитието.

•

Оценка на медийните
репортажи.

•

Хората започват да полагат цветя и да
поднасят съболезнования на мястото на
инцидента и в къщата на убития политик.

•

Определяне на понататъшната комуникация и
действия.

•

Снимачни екипи и журналисти обсаждат
къщата на брата на убития свидетел,
който дава интервюта.

•

Актуализиране на
информацията;

Етап 5 -х +1 ден Основни функции за възстановяване и възвръщане на доверие
•
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Всички големи национални и
международни ежедневници публикуват

•

Планиране на помен като
символичен акт за

•

Актуализиране на

Обсъждане на символите и
действията на публичния траур

Последователност от събитията

Координация
жертвите.

основна информация за атаката, разкази
на очевидци и изявления на политически
представители и известни приятели на
семейството на политика.
•

Вестниците са пълни със съболезнования
от различни политически партии и
институции.

•

Един таблоид също публикува и
репортаж за убития свидетел и неговото
семейство, като задава въпроса защо
тази невинна жертва се игнорира.

•

На следващия ден телевизиите излъчват
репортажи на живо за нападението и
жертвите. В Интернет форумите атаката
е основната тема. Провеждат се дискусии
и спекулации за предстоящото
разследване, опасността от други
нападения, мерките за борба с тероризма
на правителството и приемника на
политика.

•

24 часа след нападението в града се
провежда възпоменателно шествие .

Комуникация
информацията;
•

Обявяване на помена,
поканване на пресата.

Задачи на обучението,
и помена:
• Методи и символи,
•

Координация / включване
на семействата на
жертвите в плановете.

•

Анализ и изводи:

Етап 6 - х+ 3 дни - Научени уроци и връщане към нормалното
•

Провежда се помен за убитите политик и

•

Оценка на вътрешните

•

Закриване
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Последователност от събитията
случайно лице. Държавният глава и други
високопоставени политици и известни
лица присъстват.
•

Един ден по-късно се обявяват
погребенията.

•

Репортажите в медиите анализират хода
на събитията, мерките за сигурност за
политиците и политиката за борба с
тероризма на правителството.
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Координация
разследвания и процедури.
•

Вътрешен разбор:
потенциални области за
подобрение.

Комуникация
пресконференцията или
информирането на пресата:
резюме на събитията,
статут на разследванията и
издирването на
извършителите, приложени
мерки за сигурност.

Задачи на обучението,
•

Управление на кризисните
комуникации

•

Инструменти и умения

•

Подготвителни мерки.

9.3

Сценарий 3: Отвличане на известна личност

Последователност от събитията

Координация

Комуникация

Задачи на обучението

Етап 1: х + 1 - 2 ч. Объркване. Моля, обърнете внимание: Времето и продължителността на етапите варират в случай на
вземане на заложници / отвличане
•

В ранните сутрешни часове известен
професор по икономика е отвлечен от
терористична група, по време на
джогинга му.

•

Един час по-късно анонимен източник
съобщава за отвличането по
телевизията. Похитителите искат
освобождаването на петима членове на
терористичната група от затвора в
рамките на 3 дни.

•

Телевизията информира полицията
/службите за сигурност. Разследването и
проверката на събитията по отвличането
започва.

•

Телевизията получава видео, в което
отвлеченият е принуден да повтаря
исканията на похитителите.

•

Кризисният екип и екипът
за комуникация при кризи
се свикват

•

Тясна координация с
всички заинтересовани
органи.

•

Ситуационен анализ

•

Координация на
комуникацията:
информацията срещу
напредъка на официалните
разследвания.

•

Информиране на
семейството на
професора. Мерки за
защита.

Проверяват се процедурите за
сигнализиране:
• Кой информира екипа за
комуникация при кризи?

•

Създаване на пресцентър.

•

Кой инициира / формира
основният екип за
комуникация?

•

Какви други кризисни екипи
са включени?

•

Кой предава необходимата
информация на кризисния
екип?

•

Информиране на
семейството на
професора. Мерки за
защита. Информация за
участие в планираните
дейности по
комуникацията.

•

Ситуационен анализ

•

Комуникационна стратегия
и план за действие.

Анализ на ситуацията:
• Факти и въпроси
•

Разследвания

•

Целеви групи

•

Реакции.
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Последователност от събитията

Координация

Комуникация

Задачи на обучението

Етап 2 - х+ 2-3 ч. Спасителни операции и разследвания: Моля, обърнете внимание: Времето и продължителността на етапите
варират в случай на вземане на заложници / отвличане
•

Отвличането е потвърдено на
пресконференцията. Властите отхвърлят
исканията на похитителите.

•

Радио и телевизионните станции
излъчват първите новини за
отвличането.

•

В Twitter и други интернет сайтове
новината се разпространява като горски
пожар.

•

Все повече журналистически и медийни

74

•

Оценка на медийните
репортажи и предстоящото
разследване.

•

Актуализация на цялата
информация за
политическите
представители преди
пресконференцията.

•

•

Пресконференция:
Потвърждение на
отвличането,
разследвания, осъждане.

•

Коригиране на невярната
информация и слуховете.

Проследяване на ситуацията:
• Мониторинг

•

Непрекъснат поток от
актуална информация.

•

Определяне на основните
послания, съдържанието и
каналите за комуникация.

Тиражиране на анализ

Последователност от събитията

Координация

Комуникация

Задачи на обучението

•

•

Коригиране на невярната
информация и слуховете.

•

Обосновка мотивите на
отхвърляне на исканията
на похитителя.

Проверка на достъпа и
възможността за намеса в
социалните медии.

запитвания пристигнат в пресцентъра.

•

Филмът с посланието от отвлечения се
появява в Интернет и е широко
разпространявано.

•

Хората в Интернет обсъждат дали е
правилно да се отхвърлят исканията на
похитителите или не.

•

По горещата телефонна линия и
електронна поща на следователите
получават информация за
предполагаемото местонахождение на
отвлечения.

Оценка на медийните
репортажи и предстоящото
разследване.

Етап 3 (Тук: х + 4 ч. - 3 д. Институционални изявления Времето и продължителността на етапите варират в случай на вземане
на заложници / отвличане
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Последователност от събитията

Координация

Комуникация

Задачи на обучението

•

•

Оценка на медийните
репортажи и предстоящото
разследване.

•

Актуализиране на цялата
информация;

•

•

Определяне на понататъшната комуникация.

•

Доклад за предстоящите
разследвания.

•

Тясно сътрудничество на
всички заинтересовани
органи/ политически
партии.

•

Актуализиране на цялата
информация;

•

Доклад за предстоящите
разследвания.

Следобед всички политически партии
изразяват своята солидарност с
правителството и тяхното отхвърляне и
осъждане на терористите и техните
действия.

•

Телевизията, радиото и Интернет са
пълни със съобщения за отвличането.
Експерти по сигурността, политици и
учени дават подробни коментари на
ситуацията.

•

Симпатизиращи групи организират
кампания срещу курса на правителството
и споделят собствените си искания и
идеологии

•

Разследващите органи са предмет на
интензивен контрол от страна на
обществеността.

•

На следващия ден парламента има
специална сесия за отвличането.
Политическите партии изискват
незабавното освобождаване на
отвлечения.
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•

Оценка на медийните
репортажи и предстоящото
разследване.

•

Определяне на
последващата
комуникация.

Обсъждане на възможните
действия и символи на
солидарност, изграждане
на доверие и участие на
обществеността.

Последователност от събитията

Координация

Комуникация

Задачи на обучението

•

•

•

Актуализиране на цялата
информация;

•

Доклад за предстоящите
разследвания.

Комуникация със / защита и
включване на семейството на
жертвата.

•

Информация и подкрепа за
семейството на жертвата.

Въпреки че срокът на 3-дневния
ултиматум ще изтече, всеки ден в
Интернет и медиите от похитителите се
разпространява ново съобщение с
изображения на страданията на
отвлечения.

•

Семейството на професора апелира по
телевизия и Интернет към похитителите
незабавно да освободят отвлечения .

•

Студенти организират мълчаливи бдения
- все повече граждани се присъединяват
към тези събития.

Тясно сътрудничество
между всички
заинтересовани органи.

Междувременно: Възраждане на объркването и шока
•

Четири часа след изтичането на
ултиматума мъртвото тяло на професора
е открито в малка гора извън града.

•

Радио и телевизионните станции
излъчват новината.

•

В Twitter и други интернет сайтове
новината се разпространява като пожар.
В дискусията за това дали по време на
действията, предприети от
правителството са били найподходящите се превръща в централен
въпрос.

•

Все повече журналистически и медийни
запитвания пристигнат в пресцентъра.
Провежда се пресконференция:

•

Тясно сътрудничество
между всички
заинтересовани органи.

Пресконференция:
• Потвърждение на смъртта,
съболезнования,
осъждане, предстоящото
разследване, послания на
доверие.

Симулиране на
пресконференция:
• Послания
•

Изявления

•

Интервюта.
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Последователност от събитията

Координация

Комуникация

Задачи на обучението

Етап 4 - (Тук х+ 4-5 ч.) Нормализация: Моля, обърнете внимание: Времето и продължителността на етапите варират в случай
на вземане на заложници / отвличане
•

Всички големи национални и
международни ежедневници пишат за
смъртта на жертвата.

•

Медиите съдържат много некролози и
репортажи.

•

Парламентът се събира за един час като
възпоменание.

•

Голяма част от хората се присъединяват
към студентите на тихите бдения.

•

Оценка на медийните
репортажи.

•

Актуализиране на
информацията;

•

Определяне на понататъшната комуникация
и действия.

•

Обявяване на помен.
Координация / включване
на семействата на
жертвите в плановете.

Обсъждане на символите и
актовете на публичен траур и
помена:

Етап 5 -(Тук: х +5- 6 д.)Основни функции за възстановяване и възвръщане на доверие Моля, обърнете внимание: Времето и
продължителността на етапите варират в случай на вземане на заложници / отвличане
•
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Провежда се помен, посетен от висши
политици.

•

Оценка на медийните
репортажи.

•

Актуализиране на
информацията, обявяване

Планиране на последваща
комуникация за
възстановяване на доверието.

Последователност от събитията

Координация

•

Един ден по-късно се провежда
погребението. То е ограничено до
членовете на семейството, но и
снимачни екипи се опитват да се
доближат до гробището.

•

Координация и
последващи действия

•

Виртуална книга за съболезнования е
създадена в Интернет.

•

Медиен репортаж за помена и
обобщение на хода на събитията от
последните дни.

•

Семейството на жертвата изисква
спешно залавянето и съдебното
преследване на извършителите.

•

Двама извършители са заловени.

•

Координиране на това кой
има водеща роля за
съобщаване на
резултатите от
разследванията.

Комуникация

Задачи на обучението

на помена.

•

Информация за
семейството, медиите и
обществеността.

•

Пресконференция.

Етап 6 - (Тук: х+ 7д. <) Научени уроци и връщане към нормалното Времето и продължителността на етапите варират в случай
на вземане на заложници / отвличане
•

Вниманието на медиите и дискусиите за
инцидента намаляват.

•

Оценка на вътрешните
разследвания и процедури.

•

Съобщава се, че съдебното дело на
извършителите ще се проведе в рамките
на следващия месец.

•

Вътрешен разбор:
потенциални области за
подобрение.

•

Закриване
пресконференцията или
информирането на
пресата: резюме на
събитията, статут на
разследванията и
издирването на
извършителите, приложени
мерки за сигурност.

Анализ и изводи:
• Управление на кризисните
комуникации
•

Инструменти и умения

•

Подготвителни мерки.
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10 Списък за кризисна комуникация и готовност при кризи
Следните списъци дават основен поглед върху най-важните действия, инструменти и
подготовка за кризисна комуникация след терористичните атаки.
Подобно на всички описания, забележки и указанията, дадени в настоящото
ръководство, тези списъци не са "готови за употреба" решения, защото всяка
организация има свои специални процедури и предпоставки.
Така че списъците, трябва да се използват като помощно средство за подготовка
ефективна комуникация при кризи и като практически модели за готовност при кризи и
кризисни комуникации.
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10.1 Анализ на готовността за комуникация при терористични кризи
Списък за анализ на готовността при кризи
Да

Не

Имате ли професионален екип за комуникация?
Този екип подготвен ли добре за работа на високо ниво на кризисна
комуникация?
Има ли опит в онлайн комуникацията / социалните медии?
Имате ли назначени говорители?
Има ли други служители, определени и подготвени за изграждане на помощния
екип?
Членовете на екипа за комуникация при кризи и говорителите на линия ли са 24
часа всеки ден? Колко бързо може да се присъединят към екипа по време на
празници, почивни дни или през нощта?
Списъците с данни за контакт пълни и актуални ли са?
Имате ли план за комуникация при кризи с процедури, разпределени
отговорности и начини на оповестяване при кризисна комуникация на високо
ниво?
Тези процедури актуализирани ли са и известни ли са на екипа за комуникация и
на този с разширени/ помощни функции?
Достатъчен ли е капацитетът на комуникационните канали и инструменти за
кризи на високо равнище?
Имате ли процедури, планове за действие или сценарии за:
•

Кризи на високо равнище?

•

Кризисна комуникация след терористични атаки?

Провеждате ли редовни обучения и срещи:
В рамките на екип за комуникация при кризи?
На екипа за управление при кризи?
С други кризисни екипи (например тренировки за бързо реагиране на местно или
национално равнище)?
Поддържате ли връзка с лицата, които са отговорни за управлението при кризи в
рамките на вашата организация?
Познавате ли хората, които са отговорни за управлението при кризи /
комуникация при кризи:
•

Във висшестоящите органи, националните кризисни комитети и
правителството?

•

В други организации (напр. спасителни и охранителни служби, болници)?
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Списък за анализ на готовността при кризи
Да

А те знаят ли кой е отговорен за кризисната комуникация във вашата
организация?
Отговорностите, методите на оповестяване и процедурите за координиране на
кризисната комуникация разпределени ли са между тези екипи?
Знаете ли ролята и задачите на организацията си в националните кризисни
планове за управление при кризи и комуникация след терористични атаки?
Поддържате ли близък контакт с:
•

Журналисти?

•

Експерти от различни области?

•

Политически партии?

•

Организации на жертви или други граждански организации?

•

__________________________________________?

(Попълнете, както е уместно)
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Не

10.2 Списък на екипа и задачите при кризисна комуникация
Екип за комуникация при кризи - основен екип (вземане на решения)
Отговорно лице

Заместник

Ръководител при кризисни ситуации
•

Ръководството на комуникацията при кризи

•

Вземане на решения

•

Трябва също така да бъде член на екипа за
управление при кризи

Координатор при кризи
•

Координация и обмен на информация и
дейности

•

Управление на проекти

•

Отговорник за съдържанието и плановете за
действие

Говорител
•

Официални изявления и интервюта

•

Отговаряне медийни запитвания

Асистент
•

Организационни задачи

(може да бъде повече от едно лице)

Екип за комуникация при кризи - помощен екип (информация и подкрепа)
Мониторинг и анализ на проблемите
Социални медии
Предложения - текстове
Предложения - планове за действие
Списъци за разпространение (непрекъсната
актуализация)
Гореща линия за пресата/ Електронна поща
•

Брифинг на екипа на горещата телефонна
линия (Въпроси и отговори, актуализации)

•

Събиране и / или изпълнение на искания

Обществена гореща линия
•

Брифинг на екипа на горещата телефонна
линия (Въпроси и отговори, актуализации)
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Екип за комуникация при кризи - основен екип (вземане на решения)
Отговорно лице

•

Събиране и оценяване на обратната
информация

Технически
•

Разширяване на капацитета на горещата
телефонна линия (обществената и за пресата )

•

Централни имейл акаунти

•

Достъп до сайта

•

Техническо оборудване: Мобилни телефони,
лаптопи с безжичен интернет / достъп до данни,
резервни батерии, зарядни устройства, камери,
диктофони, системи за конферентен разговор

•

Записаните съобщения с данни за контакт към
сайта и горещата телефонна линия номера за
цикъл на изчакване

•

Предпазни мерки за осигуряване на
комуникацията, ако обичайната комуникационна
инфраструктура е повредена

•

Значки / дрехи

Съоръжения
•

Работно помещение за екипа за комуникация
при кризи

•

Пресцентър в централния офис

•

Пресцентър на мястото на събитието

•

Помещение за пресконференции

Екип за комуникация при кризи - разширен екип (консултиране)
Определяне на отдели и експерти от области, като
например:
•

Психолози

•

Лекари

•

Адвокати

•

Представители на религиозни или етнически
общности

•

Комуникационни консултанти (разширен състав)

•

___________________________________

Брифинг и участие на експерти в обучения или
семинари
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Заместник

10.3 Списък на процедури за сигнализиране и начини на оповестяване
Процедури за сигнализиране и начини на оповестяване- определящи насоки
Отговорно лице

Канал

Какви насоки за начини на оповестяване / информиране
има вашата организация като цяло?
Кой отговаря за сигнализиране на екипа за комуникация
при кризи? Как се постига това?
Кой още трябва да бъде информиран от екипа за
кризисни комуникации (разширено сигнализиране/
помощен екип)?
От кого екипа за комуникация при кризи получава
първоначалната и текущата информация за това какво
се е случило и какви действия са планирани?
На кого докладва екипът за комуникация при кризи? Кой
има обща ръководна роля в управлението на кризи?
Кой одобрява комуникационната стратегия и плановете
за действие?
Кой преглежда съдържанието на комуникацията
(проверка на качеството)?
Кой одобрява съдържанието на комуникацията?
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10.4 Списък за ситуационен анализ
Списък за ситуационен анализ
Какво се случи?
Колко души са ранени / убити?
Кои са извършителите?
Какви щети са причинени?
Има ли все още риск за сигурността?
Имало ли е предварителни предупреждения или дефекти в сигурността?
Какви са последствията от атаката върху:
•

Населението

•

Отделните хора

•

Известните лица

•

Инфраструктурата

•

Сигурността

Какви спасителни операции са били започнати?
Трябва ли гражданите да бъдат информирани за някакви специални правила на поведение
или действия (например кръводаряване, мерки за сигурност, трафик)?
Кои са целевите групи и какви са комуникационните им изисквания?
•

Жертви / семейства на жертвите

•

Медии (местни, национални, международни, информационни агенции)

•

Население

•

Други органи

•

Политици и политически партии

•

Организации (например на жертвите, религиозни, политически)

•

Служители / колеги

•

Други_________________________________

Какви са основните комуникационни въпроси по отношение на атаката?
Кой друг се занимава с управлението при кризи и / или комуникация при кризи?
Кои са потенциалните играчи, които също ще се включат в комуникацията и с кого трябва да се
координира комуникацията?
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10.5 Списък за мониторинг
Мониторинг и анализ на проблемите
Обща отговорност: ______________ [Попълнете
име]

Отговорно лице

Канал

Външни услуги за мониторинг:
__________________________________________
[Попълнете данни за контакт, подгответе брифинг и дръжте
формуляра на разположение]

Печатни медии
Радио /Телевизия
Онлайн
Политически и правителствени теми
НПО / граждански организации
Извършителите и техните поддръжници
Вътрешна обратна връзка
Друго________________________
Социални медии
Анализ на проблемите и резюмиране
Разпределение на резюметата до
Екип за комуникация при кризи
Екип за управление при кризи
Други участващи органи / кризисния екип
Друго______________________________
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10.6 Списък за комуникация на един глас
Списък за комуникация на един глас и инструменти
Отговорни
Проект

Основни послания
Недетайлизирано изявление
Информация за пресата
Въпроси и отговори
•

Основни въпроси и отговори

•

Извадка за обществената гореща линия

•

Извадка за горещата линия за пресата

Основна информация
Уеб сайт / специализиран скрит сайт
Съобщение за печата
Изявления
Радио / телевизия / онлайн съобщения и видео клипове
Определяне на терминология и данни за контакт на
служителите в
•

Таблото за разпределение

•

Служители с връзка с гражданите

Изображения
Символи
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Преглед

Одобрение

10.7 Списък за кризисна комуникация с жертвите и техните семейства
Кризисна комуникация с жертвите и техните семейства
Отговорни
Инструменти
/ канали

Изпълнение

Участващи

Идентифициране и данни за контакт (само за
вътрешно ползване)
Първоначална информация, съболезнования

Лични

Мерки за защита (психологически, а ако е необходимо
и медийна подкрепа и обучение)
Актуализиране на информацията за
•

Ситуацията

•

Резултатите от разследването

•

Мерките за комуникация,

Участие в дейности, например в помена
Друго__________________________________
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10.8 Списък за кризисна комуникация с други целеви групи (шаблон)
Кризисна комуникация с _____________[ Попълнете целевата група]
Отговорни
Инструменти
/ канали

Списъци за разпространение / канали
Основни послания
Базова информация
Послания на осъждане
Информация за контакт, горещи телефонни линии,
интернет страници, пресцентър
Указания за безопасност
Указания за поведение
Указания за движение
Актуализиране на информация / съобщения за
предстоящи
•

Изследвания

•

Спасителните операции

•

Възстановяване на основните функции

•

Последствия

Покана за пресконференция
Информация / покана за помен
Извлечени поуки, анализ
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Изпълнение

Участващи

