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ВМЕСТО УВОД
Елена Бангиева

В на ше вре ме хо ра та по цял свят изиск ва ме по ве че проз рач ност в управле-
нието. Повече ин фор ма ция за об щест ве ни те де ла. Повече тех но ло гии, за да е 
по-бър за писта та и ско рост та на но ви ни те, които дости гат до нас. Повече от-
зив чи вост от те зи, които ръ ко во дят, по ве че от кри тост. Ако мо же всич ко то ва да 
е вед на га и непре къс на то, ще е най-добре. И тъй ка то днес све тът е ин фор ма-
цион но гло ба лен, а пре хо дът към „ин фор ма цион но то об щест во“ е без ал тер на-
ти ва, то все ки, кой то е поел функ циите да бъ де ин сти ту циона лен PR, ще тряб ва 
да „вле зе“ в цен тро фу га та на огром но то ко ли чест во ин фор ма ция, с която 
разпо ла га, да я пред ста вя по най-яс ния и раз би раем на чин и за най-крат ко 
време.

Изследователят Стивън Хес го е де фи ни рал та ка: „Пресслужбите не са са мо 
зве но от дър жав на та ад ми нистра ция, ни то са са мо кри те рий за нейна та ефек-
тив ност. Те са за дъл жи те лен еле мент на граж дан ско то об щест во, не от мен на 
част от ре ла цията дър жа ва – граж да ни. Защото ед ва ли има не що по-естест ве но 
за ед но де мокра тич но управле ние от то ва непрестан но да оси гу ря ва ин фор ма-
ция за на чи ни те, по които употре бя ва власт та“.

Реформите в съ деб на та систе ма у нас не съм не но по па дат в спи съ ка на оне зи 
най-зна чи ми со циал ни въпро си, вър ху които през послед ни те го ди ни често се 
фо ку си ра изострен об щест вен ин те рес. Отвъд зло бод нев ни те и чисто пер со нал-
ни ка зу си, които въз буж дат ме дийно то лю бо питст во, ин те ре сът на об щест во то 
към съ деб на та власт, към на чи ни те, по които тя отстоява своята не за ви си мост 
и са мостоятел ност, към спе ци фи ка та в управле нието и ра бо та та на от дел ни те 
ор га ни на съ деб на та власт, се опре де ля от цен трал но то място, което пра во то 
заема в съв ре мен ния свят.

Държите в ръ це те си сбор ник, кой то по би ра в се бе си опи та и зна нията на 
дейст ва щи PR ек спер ти, от съ да и про ку ра ту ра та, с по ве че или с по-мал ко опит 
в област та на ин сти ту ционал ния PR. Сред нас има жур на листи, юристи, хо ра с 
дру ги про фе сии, но все ки един ав тор в то ва из да ние ви пред ла га своя опит, 
своите зна ния и прак ти чески съ ве ти, за да навле зе те по-бър зо в све та на публич-
ни те ко му ни ка ции. Имам при ви ле гията да съм в ре ди ца та на пър ви те, които се 
ос ме ли ха да по ло жат ос но ви те на взаимо дейст вието меж ду ме диите и то зи кон-
сер ва ти вен и сло жен сег мент на дър жав на та власт, как ва то е съ деб на та систе-
ма.

Историята на диало га меж ду тре та та и чет вър та та власт в България ни от-
веж да в да леч на та 1997 го ди на, ко га то пър ва та прав на непра ви тел ст ве на ор га-
ни за ция, съз да де на във Варна – ПИОР (Правна ини циати ва за обу че ние и разви-
тие), осъ щест ви проек та „Съдебната власт и ме диите – взаимо дейст вие за 
укреп ва не на об щест ве но то до ве рие“. Този фо рум събра за пър ви път в пряк 
де бат на ед на диску сион на ма са във Варна, в Пловдив и в София съ дии и жур на-
листи. Все още пом ня пър ви те ми ну ти на те зи де ба ти и напре же нието, което 
ви таеше във въз ду ха. Напрежение, което мо же ше да сре жем с нож. Миглена 
Тачева, Нели Куцкова, Капка Костова, Румен Ненков, Румен Георгиев, Васил 
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Чобанов, Душана Здравкова, съ дията от Върховния съд на Лос Анджелис 
Джудит Чърлийн и Джериан Хейслет – PR ек спер тът на съ щия съд, всич ки ние 
бях ме еки път, дръз нал да по ка же на две те стра ни, че има път меж ду нас. 
Американският мо дел на взаимо дейст вието меж ду съ да и ме диите ни по мог на 
да съз да дем и да пред ло жим на диску сия пър ви те регла мен ти на та зи не поз на та 
за оне зи го ди ни ко му ни ка ция. По то ва вре ме съ диите „го во ре ха“ са мо със съ-
деб ни те ак то ве, а ме диите си поз во ля ва ха лук са да от глеж дат съ деб ни ре пор те-
ри и да обу ча ват раз след ва щи жур на листи. Това бе ше вре ме то, в което жур на-
листи те има ха свои до ве ре ни съ дии и про ку ро ри (прак ти ка, която и се га е 
налична), но ор га ни те на съ деб на та власт ня ма ха свой глас. 

След ка то възприех ме пър ви те „уро ци“ за въз мож на та ко му ни ка ция меж ду 
съ да и об щ ност та на ме диите, за поч нах ме на „го ла по ля на“ през 1998 го ди на и, 
раз би ра се, пър во във Варна. Като пряк участ ник в еки па, наел се да про ме ни 
ста тук во то, съз да дох ме в Районен съд – Варна, пър вия мо дел на прес служ ба 
към съ да. Първата ни за да ча бе да осъ щест вим връз ки с ме диите, ка то пре-
доста вя ме нав ре мен на и обек тив на ин фор ма ция за ра бо та та на съ да. Заех се да 
пре одо ля вам не до ве рието на съ диите, за които не бе ше при съ що да об щу ват 
все кид нев но с един жур на лист, не за ви си мо от то ва, че се е заел да „играе“ в 
тех ния от бор. Не на пус нах жур на листи ка та, а pro bono ра бо тих през след ва щи-
те 4 го ди ни. Наложи ми се да „ско ча“ в най-дъл бо ки те во ди. Това бе ше вре ме то 
на пър ви те съ деб ни де ла сре щу рух на ли те фи нан со ви пи ра ми ди и „фа ра они те“. 
Близо 140 000 вло жи те ли от ця ла та стра на „по тъ на ха“ в под виж ни те пя съ ци на 
го ля ма та из ма ма, а по дан ни на Националната след ст ве на служ ба об щият раз-
мер на инкри ми ни ра ни те су ми бе 13 млрд. ле ва. Първите прескон фе рен ции в 
съ да, пър ви те ин тер вю та по конкрет ни съ деб ни ка зу си, пър ви те прес съ об ще-
ния, които из ли за ха от бъл гар ски съд, бя ха имен но по по вод на те зи де ла от ви-
сок об щест вен ин те рес.

Междувременно сдру же ние ПИОР и Американската асо циация на юристи те 
ABA/CEELI ини циира ха проект „Пресслужбата – мо дел на ме дий на по ли ти ка 
на съ деб на та систе ма“. Екип от жур на листи, ма гистра ти и PR ек спер ти от МП 
за поч нах ме ра бо та по уста но вя ва не то на пър ви те стан дар ти за взаимо дейст вие 
меж ду ор га ни те на съ деб на та власт и ме диите. През 2000 го ди на ав тор ски ко-
лек тив в състав Елена Бангиева, Роза Георгиева, Ирина Гъркова, Душана 
Здрав кова, Румен Георгиев, Румен Ненков, Васил Чобанов и Миглена Тачева 
съста вих ме пър вия „Пътеводител съ деб на власт – ме дии“, от пе ча тан в изд. 
„Сиби“. На прак ти ка то ва е и пър вият опит да регла мен ти ра ме ста ту та на го во-
ри те ля в ор га ни те на съ деб на та власт, да да дем пър ви те на со ки за съз да ва не на 
съ об ще ния за пре са та, да ра зяс ним на ра бо те щи те в съ деб на та систе ма как ви са 
ме дийни те пра ви ла, ос нов ни те ко му ни ка цион ни ка на ли и ин стру мен ти, да пре-
доста вим ме ха низ ми за за щи та при не ко рек т но отра зя ва не в пре са та чрез прак-
ти ка та на ЕС по Европейската кон вен ция за пра ва та на чо ве ка.

Проектът за вър ши с из клю чи тел ния про бив и наз на ча ва не то през 2001 го ди-
на на пър ви те 5-има слу жи те ли „Връзки с об щест ве ност та“ в съ ди ли ща във 
Варна, в Пловдив, Бургас, Велико Търново и в София. Мила Георгиева, 
Мариана Ки ре зиева, Цвета Боева, Милослава Георгиева, Виктория Лулева и 
Веселина Пав ло ва бя ха пър ви те наз на че ни на щат слу жи те ли „Връзки с об-
щест ве ност та“. 
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И се за поч на – обу че ния, обу че ния и пак обу че ния. ПИОР, Американската 
аген ция за меж ду на род но раз ви тие, Програмата за раз ви тие на съ деб на та 
систе ма и Дирекция „Публични ко му ни ка ции“ при ВСС напра ви ха въз мож но 
дейст ва щи те PR ек спер ти да натру па ме зна ния в област та на публич ни те ко му-
ни ка ции.

Последваха го ди ни на из клю чи тел но но ва тор ска по своята същ ност ра бо та в 
област та на съ деб ния PR. След наз на ча ва не то на още ня кол ко PR ек спер ти в 
сто ли ца та и в стра на та, с под кре па та на ре ди ца непра ви тел ст ве ни ор га ни за ции 
се ре али зи ра ха се рия от проек ти, до ве ли до съз да ва не то на обра зо ва тел ни, ин-
фор ма цион ни, пе чат ни и ви де ома те риали, които са ад ре си ра ни към конкрет ни 
це ле ви гру пи – уче ни ци, сту ден ти, граж да ни, потре би те ли на съ деб ноад ми-
нистра тив ни услу ги. Проведоха се пър ви те си му ли ра ни съ деб ни про це си, пър-
ви те дни на от во ре ни вра ти в съ да. Положихме ос но ви те на ед но от най-
устойчи ви те пар т ньор ст ва, които бъл гар ски те съ ди ли ща имат – то ва с учеб ни 
за ве де ния и уни вер си те ти. Създадохме раз но образ ни по вид и фор ма ин фор ма-
цион ни ма те риали в по мощ на граж да ни те. Заснеха се пър ви те обра зо ва тел ни 
до ку мен тал ни фил ми, които пред ста вят си му ли ра ни на ка за тел ни де ла или ра-
зяс ня ват как е устроена пра во раз да ва тел на та систе ма. Всеки един от те зи ме-
дий ни про дук ти, съз да де ни в пър ви те го ди ни на XXI век, бя ха изпол з ва ни 
непре къс на то с обра зо ва тел на цел. Сигурно за що то бях ме ед на ше па хо ра, но 
се учех ме един от друг. Черпехме от опи та на своите ко ле ги, рад вах ме се на 
постиг на ти те успе хи. Знаехме, че във все ки един мо мент мо же да раз чи та ме на 
ком пе тен тен съ вет или по мощ и пре одо ля вах ме с об щи уси лия проблем ни те 
си ту ации.

Едно от най-важ ни те уси лия, които ци ти ра ни те по-го ре обу ча ва щи непра ви-
тел ст ве ни ор га ни за ции и ин сти ту ции пред приеха след 2000 го ди на, бе обу че ние 
в област та на ко му ни ка циите за ад ми нистра тив ни ръ ко во ди те ли на съ ди ли ща и 
про ку ра ту ри. В се рия от се ми на ри в ця ла та стра на те бя ха обу ча ва ни в област-
та на ме диаз на нието. Видове ме дии, тех но ло гията им на ра бо та, спе ци фи ка та 
на жур на листи ческия ма те риал и ра бо та. Симулирахме тв и радиоин тер вю та с 
тях, и то в ре ал на та об ста нов ка на истин ски сту диа с ка ме ри и микро фо ни. Тази 
прак ти ка е из клю чи тел но цен на, за що то пол зи те от нея са в ня кол ко по со ки. На 
пър во вре ме ад ми нистра тив ни те ръ ко во ди те ли при до би ват зна ния и опит в ко-
му ни ка цията с ме диите. Учат се, че взаимо дейст вието с тях „ра бо ти“ за добро-
то име на съ да. И не на послед но място, за поч ват да це нят по ве че ра бо та та на 
PR ек спер та. 

От дъл го го диш на та си ра бо та в област та на публич ни те ко му ни ка ции на съ-
да зная, че за да бъ де успе шен слу жи те лят „Връзки с об щест ве ност та“, тряб ва 
да се пол з ва с до ве рието и под кре па та на своя ад ми нистра ти вен ръ ко во ди тел. 
Както и да го на ри ча ме – го во ри тел, пре са та ше или „Връзки с об щест ве ност-
та“, то зи спе циалист не е в състояние ни що да напра ви, ако не сре ща раз би ра-
не то и под кре па та на ръ ко вод ст во то на съ да (прокуратурата) и на це лия екип.

Днес, 23 го ди ни по-къс но, в област та на ко му ни ка цията меж ду ор га ни те на 
съ деб на та власт и ме диите има ня кол ко стра те ги чески по своята същ ност до ку-
мен та, как ви то са Комуникационната по ли ти ка на ВСС (2013), Комуника-
ционната стра те гия на съ деб на та власт (2014–2020), Медийната стра те гия на 
съ деб на та власт (2016), по ре ди ца по мощ ни прак ти чески по ма га ла за съ да и 
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про ку ра ту ра та, Наръчник за взаимо дейст вие меж ду ор га ни те на СВ и ме диите, 
пра ви ла, ин струк ции и ука за ния. 

Макар и не с тем по ве те, с които ни се иска, но при усло вията на рестрик ти-
вен бю джет послед ни те два ВСС напра ви ха въз мож но всич ки окръж ни съ ди ли-
ща в България и в го ле ми те ра йон ни съ ди ли ща да има наз на че ни или упъл но-
мо ще ни слу жи те ли „Връзки с об щест ве ност та“. Всички окръж ни и ра йон ни 
про ку ра ту ри имат своите го во ри те ли, а в 6-те апе ла тив ни про ку ра ту ри има наз-
на че ни слу жи те ли „Връзки с об щест ве ност та“. След 2007 го ди на та ки ва ек спер-
ти бя ха наз на че ни в мно го от ад ми нистра тив ни те съ ди ли ща в стра на та.

Националният ин сти тут на пра во съ дието (НИП) пое от го вор ност та да га ран-
ти ра после до ва тел но то обу че ние и при до би ва не то на ко му ни ка цион на ком пе-
тент ност как то на слу жи те ли те, които имат те зи функ ции, та ка и на дейст ва щи 
ад ми нистра тив ни ръ ко во ди те ли, на съ дии и про ку ро ри.

Настоящият сбор ник е след ва ща та не об хо ди ма крач ка към про фе сиона ли зи-
ра не то на ко му ни ка цията в ор га ни те на съ деб на та власт. Сборник, кой то съ дър-
жа конкрет ния опит, ква ли фи ка цията, уме нията и кре атив ност та на 12 дейст ва-
щи ек спер ти „Връзки с об щест ве ност та“ в раз лич ни съ ди ли ща и про ку ра ту ри в 
стра на та, на ди рек то ра на публич ни те ко му ни ка ции във ВКП, как то и на го во-
ри те ля на главния про ку рор на РБ. 

Извървяхме дъ лъг път, но ут вър дих ме един ни ко му ни ка цион ни ка на ли и ин-
стру мен ти, чрез които ор га ни те на СВ мо же да оси гу рят проз рач ност в публич-
на та ко му ни ка ция, ка то съ щев ре мен но спаз ват за ко ни те на Република Бълга-
рия, меж ду на род ни те стан дар ти и пре по ръ ки за пре доста вя не на ин фор ма ция. 

Междувременно под на тиска на но ви те тех но ло гии све тът доста бър зо 
навле зе в ера та на ди ги та ли зи ра не то на ко му ни ка циите. Съвременното вир ту-
ал но об щест во сиг на ли зи ра за нуж да та от но ви мо де ли на об щу ва не с ин сти ту-
циите на власт та. Модели, ба зи ра ни на мре жо ва та ко му ни ка ция и на ди ги тал-
ния език, мо де ли, свър за ни с из раз ни те сред ст ва на но ва та сре да. Става ду ма за 
на ба вя не на ин фор ма ция от пър воиз точ ни ка, без из кри вя ва не. За достъп на ин-
фор ма ция – бър зо и нав ре ме през ин тер нет.

Тази но ва об ста нов ка на ло жи и съ деб на та систе ма да пре де фи ни ра ос нов ни-
те ко му ни ка цион ни пра ви ла и по ня тия в кул ту ра та на ко му ни ка ция и в на чи на, 
по кой то взаимо дейст ва ме с ауди то рията. Тези про ме ни за лег на ха в Актуали-
зираната стра те гия за про дъл жа ва не ре фор ма та в съ деб на та систе ма, в Пътната 
кар та за изпъл не нието є, в Стратегия на Република България за въ веж да не на 
елек трон но управле ние и елек трон но пра во съ дие в сек тор „Правосъдие“ 2014–
2020 и Пътната кар та за изпъл не нието є.

Всяка услу га за пре доста вя не на ин фор ма ция в елек тро нен фор мат, свър за на 
с пра вопри ла га ща та систе ма, как то и елек трон ният об мен на юри ди ческа ин-
фор ма ция през ко му ни ка цион ни ка на ли ве че мо же да бъ де ка те го ри зи ра на ка то 
услу га в сфе ра та на елек трон но то пра во съ дие

Да се вър нем оба че на про ме ни те в тех но ло гич на та рам ка и на рас на ло то 
влияние на ин фор ма цията, които на ло жи ха поч ти ре во лю цион ни ме дий ни про-
ме ни. Интернет за ли чи вре ме то и раз стоянията. Няма тай ни, ня ма та бу та, ня ма 
въз раст, пол, за ня тие, ня ма срам и при тес не ния, но има в изо би лие и от дру го-
то – лъ жи, кле ве ти, оби ди, бе зот го вор ност и ано ним ност, която по ня ко га е 
убийст ве на, за що то е из вън за ко на. Традиционни ме дии, които не съз да до ха 
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своя ди ги тал на стра те гия – из чез на ха от па за ра. Вестници, ра диостан ции, те ле-
ви зии отстъ пи ха пред во ля та на on-line граж да ни те, овла де ли не по сил на та ле-
ко та на но ви те гло бал ни ме дии – Google, Apple, Yahoo, Facebook wikis, tagging, 
podcast, YouTube, AdSense-Google, flickr, e-Britanica, WordPress, blogger.com. 
Нарекоха ги „но ви те ме дии“. Те от своя стра на съз да до ха но ва ин те рак тив на 
ко му ни ка цион на сре да, но ви въз мож ности за раз го во ри, за от крит и пряк диалог 
меж ду раз лич ни ин ди ви ди и об щ ности по ак ту ал ни, зло бод нев ни те ми. 

Според про уч ва не на со циал ни те мре жи, напра ве но през 2018 го ди на, най-
ак тив ни потре би те ли на но ви те ме дии са мла де жи те на въз раст меж ду 16 и 24 
го ди ни, ка то 87,2% от тях изпол з ват ин тер нет все ки ден. 81,4% от потре би те ли-
те на гло бал на та мре жа я пол з ват за достъп до ин фор ма ция, че те не на он лайн 
вест ни ци, но ви ни, спи са ния или за тър се не и на ми ра не на ин фор ма ция от вся-
как во естест во. У нас най-по пу ляр ни и изпол з ва ни са Facebook, YouTube, 
WordPress, Foursquare, Google+ и Twitter.

И съ деб на та те ма ти ка вле зе сво бод но и ши ро ко в ин тер нет по ле то. Оказа се, 
че в България все ки раз би ра не са мо от фут бол, но и от ра бо та та на съ да и на 
про ку ра ту ра та. Общественият де бат за ре фор ми те в съ деб на та систе ма пре ми-
на в ди ги та лен ре жим. Много често без кон трол но, безприн цип но, без кри тич но, 
без на ка за но и ано ним но във Facebook и Twitter се появя ват ко мен та ри или 
оценки за ка зу си, които са в публич но то простран ст во. За добро или зло, мла да-
та ауди то рия, та зи, към която ор га ни те на съ деб на та власт на соч ва ме своето 
вни ма ние, своите обра зо ва тел ни програ ми и со циал ни проек ти, „жи вее“ в та зи 
но ва сре да и чер пи имен но от нея ин фор ма ция за ста ва що то в съ деб на та систе-
ма. 

Промените, ге не ри ра ни от тех но ло гич но то раз ви тие, на ло жи ха не об хо ди-
мост та от адек ват на от вет на ре ак ция от стра на на пра во раз да ва тел на та систе-
ма. Търсенето и внед ря ва не то на ин фор ма цион ни тех но ло гии в сфе ра та на пра-
во раз да ва не то поз во ли не са мо да се по добри ефек тив ност та на систе ма та, но 
до ве де до оп ти ми зи ра не на съ щест ву ва щи те ко му ни ка цион ни тех ни ки и ка на ли. 
В све та на гло бал ни те тех но ло гии пра во съд на та систе ма се зае да ко ри ги ра ця-
лост ния ко му ни ка ционен про цес. За да от го во ри на пре диз ви ка тел ст ва та на но-
во то вре ме. За да под ре ди приори те ти те и да по со чи по-ка те го рич но как во е 
място то и ро ля та на ор га ни те на съ деб на та власт в де мокра тич но то об щест во.

Новите ме дии бя ха те зи, които ни да до ха из клю чи тел ния шанс да про ме ним 
мо де ла на ко му ни ка ции. Уникалната ин те рак тив ност, която навле зе в жи во та на 
все ки един от нас, ни вка ра в нов ре жим на ин фор ма ционен об мен – без цен зу-
ри ра не и ма ни пу ли ра не, в пер ма нент на диало гич ност, с мо мен та лен и сво бо ден 
достъп до вся ка къв вид ин фор ма ция. Развитието на та зи но ва ин фо ре ал ност да-
де и на съ деб на та систе ма из клю чи тел ния шанс за про мя на към по-мо дер на ин-
сти ту ционал на ко му ни ка ция.

Наложи се да из ме ня ме в дви же ние ме дийна та по ли ти ка на съ деб на та власт, 
да ут вър ж да ва ме но ви ко му ни ка цион ни ка на ли и ин стру мен ти, които ни добли-
жа ват до но ва та ме дий на ре ал ност. И въпре ки пър во на чал на та си съпро ти ва, 
съ деб на та власт „вле зе“ във Facebook и Twitter. През 2019 го ди на по ве че от 10 
бъл гар ски съ ди ли ща, как то и ВСС имат своя Facebook стра ни ца. Това е опит, 
кой то се спо де ля и се прак ти ку ва от сто ти ци съ ди ли ща в ЕС.
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Но да се вър нем към сбор ни ка, ад ре си ран към те зи от вас, които ня мат ни ка-
къв опит в област та на ко му ни ка циите, или пък по ад ми нистра ти вен път имат 
въз ло же ни нес войст ве ни ко му ни ка цион ни за да чи. Без зна че ние да ли сте съ де-
бен слу жи тел, или съ дия, кой то ще поеме конкрет ни за да чи в област та на 
публич ни те ко му ни ка ции, след ва щи те ре до ве и стра ни ци ще ви бъ дат по лез ни.

Като спе ци фич на про фе сионал на дейност ин сти ту ционал ният PR от чи та ро-
ля та и зна че нието на всич ки ви до ве ме дии в съв ре мен но то ин фор ма цион но об-
щест во и чрез тях постоян но, ко рек т но и своев ре мен но ин фор ми ра об щест во то 
за на чи ни те, по които ед на ин сти ту ция упраж ня ва власт та.

След 2 де се ти ле тия ра бо та в област та на публич ни те ко му ни ка ции и на ин-
сти ту ционал ния PR имам усе ща не то, че ще се на ло жи да ви за поз ная с мно го-
ръ кия Шива. Не искам да ви пла ша, но зная, че шан сът за успех е на стра на та на 
под гот ве ни те. Затова да за поч ва ме поз нан ст во то ви с ин сти ту ционал ния PR в 
съ деб на та систе ма.

Ще ви се на ло жи да вли за те в ня кол ко ро ли – глав на и вто росте пен ни.
Да за поч нем с глав на та ро ля на ин сти ту ционал ния PR, кой то:
– Защитава по зи цията на съ да /про ку ра ту ра та в от но ше нията с ме диите. 
– Формира устойчи во об щест ве но мне ние, ка то за дъл бо ча ва ин те ре са към 

пра во съ дието.
– Насърчава проз рач ност та на ин сти ту цията за по-добро то раз би ра не на пра-

во раз да ва тел на та дейност от об щест во то.
– Осъществява всич ки ни ва на ко му ни ка ция в ин сти ту цията.
– Участва при взе ма не на стра те ги чески ре ше ния за ин фор ма цион на та по ли-

ти ка на ин сти ту цията.
– Познава всич ки стра те ги чески до ку мен ти, които регла мен ти рат ко му ни ка-

цията в ор га ни те на съ деб на та власт.
– Ползва регла мен ти ра ни ко му ни ка цион ни ка на ли и ут вър де ни стан дар ти за 

ко му ни ка ция.
– Изучава и поз на ва об щест ве ни те нагла си и оценки към ин сти ту цията.
– Коригира погреш на ин фор ма ция, да ва пре ценка ко га да се от го во ри на не-

га тив на публи ка ция. 
– Представя дейност та на ин сти ту цията на достъ пен и раз би раем език. 
– Работи за съз да ва не на ця лостен по ло жи те лен образ на съ да /про ку ра ту ра-

та.
– Превръща се в ак ти вен участ ник в еки па при въз ник ва не и отра зя ва не на 

кри зис на си ту ация.

Второстепенната ро ля на ин сти ту ционал ния PR е: 
– Да поз на ва тех но ло гията за ра бо та на пе чат ни те, елек трон ни те ме дии, 

аген циите, со циал ни те мре жи и ме дии.
– Да под по ма га публич ни те изя ви на съ диите /про ку ро ри те в ко му ни ка цията 

им с раз лич ни те ви до ве ме дии.
– Да ор га ни зи ра ежед нев на та ра бо та на прес служ ба та.
– Да е ав тор на прес съ об ще ния.
– Да е во дещ на прескон фе рен ции, които пре ди то ва е под гот вил.
– Да от го ва ря на ре ди ца въпро си, за да де ни към ин сти ту цията от пред ста ви-

те ли на ме диите.
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Всички оста на ли ро ли:
– Да ра бо ти в тяс но сътруд ни чест во и взаим но ува же ние с ръ ко вод ст во то на 

ин сти ту цията.
– Да е кон сул тант при опре де ля не по ли ти ка та на ин сти ту цията за връз ки те є 

с ме диите.
– Да е ръ ко во ди тел и ор га ни за тор на ме дий ни кам па нии. 
– Да е ак ти вен участ ник в еки па, кой то пла ни ра и осъ щест вя ва обра зо ва тел-

ни, со циал ни или ме дий ни проек ти на ин сти ту цията.
– Да сле ди, съх ра ня ва и ана ли зи ра публи ку ва ни / из лъ че ни жур на листи чески 

ма те риали, пос ве те ни на ра бо та та на ин сти ту цията. 
– Да да ва оценка / ана лиз за об щест ве ния от з вук на вся ко съ би тие, ор га ни зи-

ра но от ин сти ту цията.
– Да оси гу ря ва връз ка и взаимо дейст вие с дру ги прес служ би и ин сти ту ции. 

Да очер таем се га и най-важ ни те сфе ри на ко му ни ка цион на ком пе тент ност, 
която тряб ва да при до биете с прак ти ка та си на ек сперт или слу жи тел в сфе ра та 
на ин сти ту ционал ни те ко му ни ка ции в ор га ни те на съ деб на та власт:

– Необходимо е да има те поз на ния, свър за ни с на чи ни те и сред ст ва та за вер-
ти кал на и хо ри зон тал на ко му ни ка ция. 

– Да при те жа ва те уме ния и спо соб ност за це ле на со чен и ре зул та тен об мен 
на ин фор ма ция с дру ги ли ца, служ би и ин сти ту ции, и ви со ка сте пен на взаим но 
раз би ра не. 

– Да има те зна ния и уме ния за ра бо та в екип. 
– Да бъ де те ефек тив ни ко му ни ка то ри. 
– Да пре да ва те ин фор ма ция към вътреш на та и към външ ни те публи ки на 

систе ма та до то га ва, до ка то не бъ де раз бра на.
– Да вла деете на добро ни во меж ду лич ност на та ко му ни ка ция. 
– Да има те уме ния за съз да ва не на публич на реч.
– Да има те мно го добра го вор на и пис ме на кул ту ра.
– Добра IT гра мот ност, поз на ния по web ди зайн.
– Да при до биете ди ги тал на и ме дий на гра мот ност.
– Да има те зна ния по кри зис на ко му ни ка ция.
– Да спаз ва те сро ко ве те и обе ща нията, които сте да ли.

Не бър зай те. Не съм свър ши ла. Ще пов то ря още вед нъж, че ра бо та та на ин-
сти ту ционал ния PR и по-конкрет но на те зи, които ра бо тим в пра во раз да ва тел-
на та систе ма, е въпрос не са мо на ли чен из бор, на спе че лен конкурс или въз ло-
же на от ад ми нистра тив ния ръ ко во ди тел от го вор ност. Следващите ре до ве ня ма 
да ви ди те и в длъж ност на та си ха рак те ристи ка. 

Да, ние при до би ва ме зна ния, уме ния, ком пе тент ност и опит ност в про дъл же-
ние на го ди ни. Хубаво е, че мо жем да се учим цял жи вот. Но на ше то все кид не-
вие е въпрос на ак тив ност и на лич но от но ше ние към пря ка та ни ра бо та. На го-
тов ност да се ан га жи ра ме от въд оби чайни те си за дъл же ния. Как да го постиг-
нем? На пър во вре ме:

– Да се опи та ме да при до бием спо соб ност да разпоз на ва ме въз ник ва щи въз-
мож ности за по-успеш на ко му ни ка ция с раз лич ни об щ ности и да пред ла га ме 
ре ше ния за тях. 
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– Да се научим (след под хо дя що обу че ние по кри зи сен PR) да съ зи ра ме по-
тен циал ни риско ве, които би ха нав ре ди ли на ими джа на съ да, на про ку ра ту ра та, 
на от дел ни ма гистра ти или на систе ма та ка то ця ло.

– И да впрег нем це лия си ре сурс, заед но с кри зис ния екип на ин сти ту цията, в 
която ра бо тим, за да пре дот в ра тим ще ти те, да ми ни ма ли зи ра ме ефек та от до-
пус на ти греш ки и да го напра вим по всич ки пра ви ла на кри зис на та ко му ни ка-
ция. 

Това е на чи нът да бъ дем проак тив ни, без то ва да оз на ча ва не об мисле но 
втур ва не в дейст вия при все ки удо бен слу чай. Тук ще дам лю бим ци тат от Зиг 
Зиглър, ек сперт в сфе ра та на публич ни те и кор по ра тив ни ко му ни ка ции, кой то 
казва: „Вашето от но ше ние, а не вашите уме ния ще пре допре де лят успе хи те 
ви“.

Как мо жем да бъ дем ви со коефек тив ни в бит ност та си на PR, без то ва да ни 
стру ва де но нощ но при съст вие на ра бот но то място? Без вся как во съм не ние – 
проак тив ност та е пър вият от на ви ци те на ви со коефек тив ни те слу жи те ли. Кои 
са дру ги те по лез ни на ви ци?

– Предвидливост – за да знаем в как ва по со ка се дви жим и да пра вим не ща-
та, които са важ ни за ими джа на ин сти ту цията. Това изиск ва уси лие за на ми ра-
не на спе циали зи ра на ли те ра ту ра или обу че ние.

– Създаване на приори те ти и пла ни ра не. Целите ни поз во ля ват да има ме 
власт над все кид не вието. Дават ни сме лост, за да пре одо ля ва ме тур бу лен цията 
на огром ния обем ин фор ма ция, с която бо ра вим.

– Да тър сим „пе чал ба“, което оз на ча ва да възприема ме по ле то за ра бо та ка-
то място за сътруд ни чест во, а не ка то аре на за по бе да на вся ка це на.

– Емпатия – уме нието да слу ша ме и да раз би ра ме дру ги те, да ги опоз наем, 
за да ра бо тим заед но.

– Синергия – то ва ве че е не са мо на вик, но и ком пе тент ност за съв мест ни 
дейст вия, за ра бо та в екип. Умение, което ни поз во ля ва да це ним раз ли чията, да 
ба лан си ра ме не доста тъ ци те – на ши те и чуж ди те.

Възможно е из броено то до тук да ви се стру ва мно го. Любопитна съм оба че 
да раз бе ра как ви чув ст ва ще ви об зе мат, след ка то сте се за поз на ли със сбор ни-
ка. Той от де ля доста тъч но вни ма ние на стан дар ти те, пос ве те ни на ра бо та с ме-
диите. Ще научи те как да съз да ва те текст, го ден за публи ку ва не в ме диите, как-
ви са пра ви ла та за съз да ва не на ед на но ви на. Ще ви ди те то зи про цес през глед-
на та точ ка на съ да и на про ку ра ту ра та. Ако сте от на чи наещи в сфе ра та на ко-
му ни ка циите, не се стра ху вай те да пи та те и да иска те съ вет. Ще ми не вре ме, но 
ще за поч не те са мостоятел но да пи ше те но ви ни и да публи ку ва те ин фор ма цион-
ни ма те риали или прес съ об ще ния. 

Не са мо то зи сбор ник, но и пря ка та ви ко му ни ка ция с жур на листи те ще ви 
поз во ли да ги раз би ра те по ве че. Какво искат журналистите? Каква е тях на та 
глед на точка? И по вяр вай те, ма кар и да не ви се по лу чи из вед нъж (осо бе но ако 
не сте ра бо ти ли в сфе ра та на комуникациите), то зи про цес ще ви добли жи съв-
сем мъ нич ко до не обят ния и твър де ди на ми чен свят на ме диите. 

Важно е да знаете, че жур на листи те не са на ши вра го ве, а по-ско ро на ша та 
връз ка с об щест ве ност та. Ако не сте би ли в от бо ра на ме диите, тряб ва да се 
научи те да възприема те жур на листи чески те въпро си не ка то запла ха, а ка то 
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въз мож ност да по ка жем, че в съ деб на та систе ма ра бо тят про фе сиона листи, 
които взе мат своите ре ше ния по за кон и вътреш но убеж де ние.

Работата на ор га ни те на съ деб на та власт с ме диите е пре диз ви ка тел ст во, а 
за да се научим да ра бо тим с тях, тряб ва да се за поз наем с „дя во ла“, кой то е в 
де тайли те. Ние иска ме ме диите да пред ста вят обек тив но ра бо та та ни. Искаме, 
ако е въз мож но, да пред ста вят добри те прак ти ки и успе хи те, които пости га ме.

Журналистите от своя стра на искат от нас до бър ма те риал. Ще про че те те и в 
сбор ни ка – те тър сят исто рия, която да „граб не“ ауди то рията им. Азбучна исти-
на е, че ме диите преслед ват ма те риал, кой то ги про да ва по ве че. За съ жа ле ние, 
послед но то мно го често во ди до въз ник ва не на фал ши ви но ви ни.

Предизвикателството на ко му ни ка цията с ме диите ста ва още по-го ля мо и 
за ра ди огром на та па литра от сред ст ва за ма со во ос ве до мя ва не. Към тра ди цион-
ни те ме дии (пе чат, ра дио, тв), които ве че са в ди ги та лен ре жим, при ба вя ме и 
со циал ни те ме дии, които би ту ват в со циал ни те мре жи. Там пък все ки е ав тор, 
със своя по зи ция, свой ко мен тар или глед на точ ка към съ би тията, които из ли-
зат на об щест ве на та сце на, в то ва число и мно гобройни те сю же ти от пра во раз-
да ва тел на та систе ма.

Не би ва да се пла шим от го ля мо то мно го обра зие от ме дии. Лично аз пред-
по чи там да гле дам на та зи си ту ация ка то на мно го обра зие от въз мож ности, 
чрез които да пре дам посла ние, да изпра тя но ви ни или ин фор ма ция.

От пър ви те го ди ни на обу че нието ми ка то съ де бен PR съм за пом ни ла ед ни 
20 божи за по ве ди за връз ки с ме диите. С не по-мал ка си ла те са ва лид ни и днес. 
Ето ги:

– Ако не иска те да го ви ди те или чу ете в публи ка ции и пре да ва ния, не го каз-
вай те.

– Кажете най-важ но то в рам ки те на 30 се кун ди или 10 се кун ди по-мал ко.
– Пред ме дия не стре ляй те на сля по с ле ко мисле ни ко мен та ри.
– Не каз вай те „Не ко мен ти рам“.
– Не се под веж дай те по из ра за „не офи циал но“.
– Не бъ де те враж деб ни и не се кон ф рон ти рай те с ме диите.
– Не от го ва ряй те на въпро си, които ви вкар ват в ре жи ма „хи по те тич но“.
– Винаги съз да вай те впе чат ле нието, че сте го то ви да по мог не те.
– Ако ня ма те ме дий ни пра ви ла – съста ве те си.
– Не да вай те вид, че прикри ва те не що.
– Бъдете нащ рек със сни ма щи те жур на листи. Те ра бо тят непре къс на то.
– Не приемай те, че ин тер вю то с вас е приклю чи ло, до ка то не ви ди те гър ба 

на ре пор те ра и на опе ра то ра.
– Записвайте ин тер вю та та, които да ва те. Както и обе ща нията.
– Пазете се от тех ни ка та на из чак ва не. Репортерите зна ят, че мъл ча нието е 

не лов ко, и раз чи тат вие да го за пъл ни те.
– Пазете се от опре де ля не на край ни сро ко ве.
– Ако има те ло ши но ви ни и ако е въз мож но – съ об ще те ги в пе тък, след ве-

чер ни те но ви ни.
– Бъдете го то ви за свет ка вич но на шест вие на ме дии, осо бе но по де ла с ви-

сок об щест вен ин те рес.
– Не под хва щай те не нуж ни бит ки с ме диите. Те са обре че ни.
– Не да вай те ин тер вю та за таблоиди.
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– Не пра ве те га фо ве със за къс не ли но ви ни.

Към те зи не пи са ни пра ви ла, с го ди ни те опит при ба вих и ня кол ко свои:
– Всяко съ об ще ние ин фор ма ция или текст от съ да към ме диите тряб ва да из-

глеж да про фе сионал но.
– Планирам изпра ща не то на съ об ще ния и го съ обра зя вам с тех но ло гията на 

ра бо та на ме диите. Те имат гра фи ци.
– Стремя се към употре ба та на достъ пен, ясен и раз би раем език.
– Когато юри ди чески те тер ми ни са не из беж ни – обяс ня вам. Аудиторията на 

ме диите не се нуж дае от ад во кат, а от то ва да раз бе ре как во є каз ва ме.
– Не пре небрег вам ни коя ме дия. Общувам често с жур на листи те, за що то 

мъл ча нието не е зла то, ко га то си на об щест ве на та сце на.
– Не из ра зя вам лич но мне ние по съ деб ни ка зу си, не за ви си мо от то ва, че то 

мо же да бъ де пот вър де но на по-къ сен етап.
– Винаги връ щам обаж да не на ре пор те ри те. Без из клю че ние.
– Ако съм до пус на ла греш ка – приз на вам и ко ри ги рам. Незабавно.
– Научих се да каз вам „бла го да ря“ на добре ин терпре ти ра на съ деб на те ма, 

на ин тер вю, пре да ва не или до ри на кри ти чен ма те риал, ко га то се опи ра на обек-
тив ни фак ти.

– Репортерите мо гат да пи тат всич ко, до ри и то ва, за което ние не иска ме да 
го во рим. Важното е от го во рът да съ дър жа посла нието, за ра ди което оти ва ме на 
ин тер вю.

От из клю чи тел на важ ност е да пра вим раз ли ка меж ду на со ки те за връз ки с 
ме диите за съ да и за про ку ра ту ра та. Причина за то ва са раз лич ни те це ли на те-
зи ор га ни и ин фор ма цията, която вся ка ед на от две те ин сти ту ции пре доста вя на 
об щест ве ност та чрез посред ни чест во то на ме диите. Отчита се спе ци фич ният 
ха рак тер на съ от вет ния съ де бен ор ган, ета път на произ вод ст во то, раз лич на та 
сте пен на по ве ри тел ност, която е на ли це във вре ме то на до съ деб но то произ вод-
ст во, раз лич на та ро ля на съ да и на раз след ва щия ор ган. 

Прокуратурата след ва да от го ва ря за разпростра ня ва не то на ин фор ма ция по 
вре ме на до съ деб на та фа за (из клю че ние мо же да се до пус не при прес съ об ще-
ния за ЧНД по мер ки за не от кло не ние, които съ дът раз глеж да и той информира). 
Съдът пре доста вя но ви ни или ин фор ма ция от на ча ло то на съ деб но то произ вод-
ст во до обя вя ва не на поста но ве но то ре ше ние. Колкото до слу чаи, които ка са ят 
изпъл не нието на съ деб ни ре ше ния, по-добре е ин фор ма цията за тях да бъ де 
оста ве на на про ку ра ту ра та, чрез апе ла тив ни те прес служ би или чрез го во ри те-
ли те на та зи ин сти ту ция. 

Всеки един от ав то ри те в то зи сбор ник ще ви пред ста ви своя опит в ко му ни-
ка цията с ме диите, пре чу пен през те ма та, която ин терпре ти ра, и през глед на та 
точ ка на съ да и на про ку ра ту ра та.

Някои срав ня ват жур на листи ка та с банко ва та систе ма, за що то ос нов на та 
цен ност, на която се ба зи ра послед на та, е до ве рието. Същото е и в жур на листи-
ка та – до ве рието е ос но ва та, на която съ щест ву ват взаимо от но ше нията об щест-
во – ме дии – съ би тия. Доверието е клю чът и за пря ка та ра бо та на ин сти ту-
ционал ния PR в съ деб на та систе ма. Според из сле до ва те ли те „до ве рието към 
ин сти ту циите е про цес на во юва не за вя ра та на хо ра та. Вяра в поч те ност та, в 
ком пе тент ност та и от кри тост та на ин сти ту цията“. 
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Днес сме сви де те ли на за си лен ме диен ин те рес към пред ста вя не на ин фор-
ма ция от „кух ня та“ на съ деб на та систе ма. Всеки ден че тем, слу ша ме, гле да ме 
или „таг ва ме“ ма те риали, в които се обяс ня ва как функ циони ра систе ма та, как-
ви са ос нов ни те труд ности в ра бо та та на ма гистра ти те, как ви са тех ни те за дъл-
же ния, от го вор ности, как ва е на то ва ре ност та, как се во юва или отстоява не за-
ви си мост та, как се ар гу мен ти ра един или друг съ де бен ка зус или ре ше ние. 

Без вся как во съм не ние, за ра ди цен трал но то място, което пра во то заема в 
съв ре мен ния свят, съ деб на та власт тряб ва да обяс ни цен трал на та ро ля на пра-
во съ дието и не го ва та зна чи мост. Тази за да ча не мо же да бъ де оста ве на на дру-
ги. Може да изпол з ва ме посред ни чест во то на ме диите, но во де ща та ро ля тряб-
ва да е на ша. Прозрачността и от кри тост та са от ре ша ва що зна че ние за из граж-
да не то на об щест ве но то до ве рие в пра во съд на та систе ма.

Ето за що до ве рието е пър вият мост, кой то свър з ва съ деб на та систе ма с ме-
диите. Доверието в пра во съ дието у нас е един от клю чо ви те въпро си за ця ла та 
ни пра во раз да ва тел на систе ма, но в част ност е и не из мен на цел на все ки един, 
кой то вли за в ро ля та или ра бо ти в област та на ин сти ту ционал ния PR. Ако се га 
тръг ва те по то зи път, тряб ва да знаете, че про це сът на пе че ле не на до ве рие е 
път без край. За не го се ра бо ти все ки ден. 

Личният ми жур на листи чески опит, как то и то зи в област та на публич ни те 
ко му ни ка ции ми да ва убе де ност та, че без кри тич но то, ком пе тент но и про фе-
сионал но наблю де ние на ме диите и тех ни те спра вед ли ви пре тен ции за проз рач-
ност в ра бо та та на съ ди ли ща та и про ку ра ту ра та, ре фор ми те в съ деб на та власт 
ня ма ше да се случ ват ви ди мо. Медиите са не из мен на част от вся ка де мокра тич-
на систе ма. Всеки, кой то се кач ва на об щест ве на та сце на, знае, че взаим ният 
кон трол меж ду изпъл ни тел на та, за ко но да тел на та и съ деб на та власт дейст ва са-
мо ако об щест ве ност та я на ка ра да ра бо ти. И за да мо же ра бо та та на ор га ни те 
на съ деб на та власт да ста не достояние на об щест ве ност та, са не об хо ди ми про-
фе сионал ни, ин фор ми ра ни и дей ни жур на листи, които са се пос ве ти ли на те ма-
та за вър хо вен ст во то на за ко на.

Нещо по ве че. Медиите са те зи, които мо гат да по ка жат ре зул та ти те от ре-
фор ми те и про ме ни те, из вър ш ва ни от и във съ деб на та власт. Много често ме-
диите са те зи, които пра вят опи ти (по ня ко га некомпетентно) да обяс нят на об-
щест во то да ден съ де бен акт и заед но с то ва да изпъл нят в из вест на сте пен кон-
трол ни функ ции по от но ше ние на дейност та на пра во съд на та и пра во раз да ва-
тел на систе ма. Случвало се е с „лю без но то съ дейст вие“ на по ли ти чески фи гу ри 
ме диите да из да ват при съ ди, да сла гат ети ке ти или да спо де лят с ауди то рията 
си цвет но и ши ро коекран но СРС, до ри пре ди да са влез ли ка то до ка за тел ст ве ни 
сред ст ва в съ да. 

По та зи при чи на от из клю чи тел но зна че ние за ця ла та пра во раз да ва тел на 
систе ма е да вле зем в ре жим на постоян но и ко рек т но взаимо дейст вие с пред-
ста ви те ли те на сред ст ва та за ма со ва ин фор ма ция. Наличието на стан дар ти и на 
регла мент за то ва взаимо дейст вие под по ма га про це са на фор ми ра не на обек-
тив на об щест ве на пред ста ва за съ да и про ку ра ту ра та ка то ин сти ту ции, на то ва-
ре ни с от го вор ност та да ре гу ли рат об щест ве ни те от но ше ния чрез ефек тив но 
при ла га не на за ко но ви те нор ми. Ето за що ко му ни ка циите меж ду об щест во то и 
пра во съ дието се нуж даят от посред ни чест во то и пар т ньор ст во то на сво бод ни те 
ме дии.
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Всички въпро си, свър за ни с по добря ва не на проз рач ност та, достъ па до пра-
во съ дие, яс но та та на съ деб ния език, ко му ни ка тив ност та на съ деб ни те ак то ве, 
взаимо дейст вието на ор га ни те на съ деб на та власт с външ ни те за съ да об щ-
ности и в част ност с ме диите, се уреж дат от Конституцията на Република 
България, от ЗСВ, как то и от Комуникационната стра те гия на съ деб на та власт 
2014–2020 го ди на. Последният до ку мент по соч ва всич ки външ ни це ле ви гру пи, 
с които съ дът и про ку ра ту ра та взаимо дейст ват, регла мен ти ра връз ки те им с 
тях, по соч ва конкрет ни те мер ки и дейности за ин фор ми ра не на об щест ве ност та 
от нос но дейност та им, раз ра бот ва не то на обра зо ва тел ни програ ми и пре доста-
вя не то на спе ци фич на ин фор ма ция. 

Комуникационната стра те гия на съ деб на та власт пре по ръч ва на сър ча ва не 
об ме на на ин фор ма ция на съ да с ме диите чрез про веж да не на съв мест ни фор ми 
на обу че ния за ра зяс ня ва не на пра ви ла та за ра бо та и прак ти ки те на вся ка ед на 
от про фе сиите как то в съ деб на та систе ма, та ка и в жур на листи ка та. Взаим ното 
опоз на ва не е по-пре кият път към до ве рието. 

За да се под гот вим за та зи ко му ни ка ция, ще ми нем по пъ тя на ус воява не на 
ос нов ни те ко му ни ка цион ни ка на ли и ин стру мен ти, опи са ни под роб но как то в 
стра те ги чески те до ку мен ти, в съ пътст ва щи те ги ука за ния, на ръч ни ци и пра ви-
ла, та ка и в настоящия сбор ник. Привилегията на то ва из да ние е, че е съ обра зе-
но с мно го ли ка та прак ти ка на дейст ва щи PR ек спер ти в ця ла та стра на – как то 
на на ционал но, та ка и на ре гионал но ни во. И още – пре дим ст во то на настоящия 
сбор ник е и в глед ни те точ ки на съ да и на про ку ра ту ра та към ос нов ни те ко му-
ни ка цион ни за дъл же ния на ин сти ту ционал ния PR.

В заклю че ние:
Доколко ин сти ту ционал ният PR в ор га ни те на съ деб на та власт е за дъл жен да 

се обръ ща към об щест ве ност та и да тър си в нея раз би ра не и под кре па на 
дейност та и по ли ти ки те на ин сти ту циите, гла вен кри те рий за из бор на ос нов ни-
те ко му ни ка ци он ни ка на ли и ин стру мен ти, които все ки един от вас ще напра ви 
в своята пря ка ра бо та, тряб ва да бъ де за кон ност та и об щест ве ният ин те рес. 

Институционалните ко му ни ка ции, про веж да ни в ор га ни те на СВ, след ват и 
ня кол ко ос нов ни прин ци па: 

– Законосъобразност;
– Равнопоставеност; 
– Прозрачност; 
– Изграждане на до ве рие; 
– Консенсусност. 
Отчитайки фак та, че ин сти ту ционал ни те ко му ни ка ции се про веж дат чрез 

сред ст ва та за ма со ва ко му ни ка ция, които по своя ха рак тер са об щест ве ни ка на-
ли за ко му ни ка ция, ин сти ту ционал ният PR в ор га ни те на съ деб на та власт е за-
дъл жен да съх ра ня ва чисто та та на те зи ка на ли. И да бъ дем постоян ни в уси-
лието за пе че ле не на об щест ве но ува же ние към съ деб на та власт, за под кре па и 
ут вър ж да ва не вър хо вен ст во то на за ко на.
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Глава I
КАКВО Е НОВИНА

Раздел 1. Гледната точка на съда

Борислава Радоева
Отговорът на въпро са „Какво е но ви на“ е на пръв поглед ле сен – вся ка ин-

фор ма ция, която е но ва, не е из вест на на об щест во то, но пря ко или кос ве но за-
ся га хо ра та и има от но ше ние към тех ния жи вот. И тъй ка то в на шия слу чай ще 
го во рим за съ да, адап ти ра ме де фи ни цията към не го. Иначе ка за но, но ви на от 
глед на точ ка на съ да ще бъ де вся ка но ва ин фор ма ция, свър за на с де ла та, които 
съ дът раз глеж да, как то и та ка ва, която ка сае ра бо та та на съ диите, а в ня кои 
слу чаи – и слу жи те ли те. Разбира се, всич ко то ва са мо и един ст ве но при усло-
вие, че ин фор ма цията е от но си ма към об щест во то и пред ставля ва по ли ти чески, 
со циален или ико но ми чески ин те рес за не го.

1. Какво се съ об ща ва и как се фор му ли ра
Новините, които един съд е длъ жен да съ об ща ва постоян но – най-ве че чрез 

съ об ще ния, публи ку ва ни на ин тер нет стра ни ца та на съ да, мо же да бъ дат раз де-
ле ни в три ос нов ни гру пи:

1.1. Първа гру па: Съобщения за пред стоящи съ би тия – де ла за раз глеж да не 
по съ щест во, как то и мер ки за не от кло не ние, които са об щест ве но зна чи ми или 
към които е за явен ин те рес от сред ст ва та за ма со ва ин фор ма ция (СМИ). Тук 
въз ник ва въпро сът кои де ла са об щест ве но зна чи ми. За та ки ва се смя тат всич ки 
оне зи, при които има:

– под съ дим или постра дал, кой то заема от го вор но слу жеб но по ло же ние в 
дър жав на ин сти ту ция и из вър ше но то от не го е свър за но с ра бо та та му;

– под съ дим или постра дал от част на струк ту ра, която е от въз ло во зна че ние 
за дър жа ва та;

– публич ни лич ности;
– ли ца, участ ва щи в ОПГ или тран с гра нич на престъп ност;
– ли ца, под съ ди ми за престъпле ния, из вър ше ни публич но или по на чин и със 

сред ст ва, опас ни за жи во та на мно го хо ра;
– за явен ме диен ин те рес въпре ки лип са та на из броени те по-го ре бе ле зи.

Пример:
„10.10.2018 г.
10,00 ча са – ВНОХД № 3444/2017 г. – Калоян В., под съ дим за от вли ча не и 

па леж в Ботевград – 6 с-в“.
Съобщението, публи ку ва но на стра ни ца та на съ да в гра фа „Дела по съ щест-

во“, съ дър жа всич ки не об хо ди ми бе ле зи, по които мо же да бъ де просле де но при 
на ли чие на об щест вен, респек тив но ме диен ин те рес. В не го е по со че на да та та, 
ча сът, но ме рът на де ло то, как то и съ деб ният състав, кой то пред стои да за се да ва 
по не го. Посочено е и пър во то име на под съ ди мия, как то и ини циал на фа ми-
лията му в съ от ветст вие с но ви те изиск ва ния на Закона за за щи та на лич ни те 
дан ни. Такава е прак ти ка та на публи ку ва не и на стра ни ца та на ВКС.
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1.2. Втора гру па: Съобщения за из гот вен окон ча те лен акт по об щест ве но 
зна чи ми де ла с по соч ва не на но ме ра на въпрос ни те де ла с цел от кри ва не на 
стра ни ца та на съ да и пъл но за поз на ва не с ра бо та та на ма гистра ти те и тех ни те 
мо ти ви за из гот вя не на окон ча тел ния акт по конкрет ния слу чай. Също и съ об-
ще ния, съ дър жа щи ин фор ма ция от опре де ле нията на съ да по мер ки за не от кло-
не ние в слу чай на не об хо ди мост (ако напри мер се ока же, че въпре ки при съст-
вието в съ деб на та за ла ме диите та ка и не са раз бра ли как во е опре де лил съ дът, 
как то и при чи ни те, по ра ди които го е направил).

Пример:
27.11.2017 г.
Тричленен състав на Апелативния съд – София, се произ не се по ВНЧД 

1420/2017 г. и от ме ни опре де ле ние на СГС, с което на ос но ва ние чл. 440, ал. 1 
НПК във вр. с чл. 70 НК е поста но ве но услов но пред сроч но ос во бож да ва не на 
осъ де ния Йосиф Й. от из тър пя ва не на оста тъ ка от об що то на ка за ние. По си ла та 
на то ва той оста ва в зат во ра. Определението на САС е окон ча тел но.

1.3. Трета гру па: Прессъобщения, от но си ми към ра бо та та на съ да, която 
пред ставля ва ин те рес за СМО. Те не са свър за ни с конкрет ни де ла или мер ки, 
но се явя ват важ ни как то за съ да, та ка и за СМО. Основната им цел е да ин фор-
ми рат об щест во то за на чи на на ра бо та на ин сти ту цията, как то и за ма гистра ти-
те, които ра бо тят в нея.

Пример:
13.06.2018 г.
„Съдия Бистра Николова е но вият за мест ник-пред се да тел на Апелативния 

съд – София. Съдийската ко ле гия на Висшия съ де бен съ вет гла су ва с пъл но 
еди но ду шие наз на ча ва не то є на поста. Предложението за то ва бе напра ве но от 
Даниела Дончева – ад ми нистра ти вен ръ ко во ди тел – пред се да тел на Апелатив-
ния съд – София. Кандидатурата на съ дия Николова е под кре пе на от Общото 
събра ние на съ диите от Апелативния съд – София.

Съдия Николова има по ве че от 24 го ди ни юри ди чески стаж. Била е съ де бен 
кан ди дат и млад ши съ дия в Окръжния съд – Варна, съ дия в Районния съд – 
Варна, съ дия в Окръжния съд – Варна, за мест ник-пред се да тел и ръ ко во ди тел на 
тър гов ското от де ле ние на ОС – Варна, в пе риода 2004–2009 г. В на ча ло то на 
2014 г. е ко ман ди ро ва на в Апелативния съд – София, къ де то е ра бо ти ла до 
встъп ва не то є в длъж ност „съ дия“ в Апелативния съд – София, на 18.05.2016 г. 
От 4.10.2017 г. тя изпъл ня ва функ циите на ръ ко во ди тел на тър гов ска ко ле гия.“

Повечето съ об ще ния за СМО на пръв поглед не се от на сят пря ко към съ-
диите. На прак ти ка оба че те не се от на сят са мо до тол ко ва, до кол ко то се съста-
вят и публи ку ват от слу жи те ля „Връзки с об щест ве ност та“ или ма гистра та, на-
то ва рен с та зи от го вор ност от съ от вет ния съд. Всичко оста на ло е от но си мо към 
тях и ин сти ту цията, която пред ставля ват, не за ви си мо от фак та, че име на та им 
мо же да бъ дат про пус на ти от ме диите и за ли че ни в публи ку ва ни те тех ни съ деб-
ни ак то ве. Именно по та зи при чи на е не об хо дим кон так тът със слу жи те ля 
„Връзки с об щест ве ност та“ и съ дейст вието от стра на на съ диите в слу чай на 
нуж да.
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2. Достъпност на ин фор ма цията
Под „достъп ност“ не би ва да се раз би ра са мо въз мож ност та он зи, кой то от-

ва ря сай та на съ да, да про че те в не го ин фор ма цията, която го ин те ре су ва. От 
из клю чи тел на важ ност е т.нар. че тив ност на тек ста, кой то се публи ку ва – то ва 
не е сля по след ва не на фор му ла. Фактологията след ва да се съ об щи та ка, че да 
съ дър жа ос нов но то от слу чи ло то се, но и да бъ де раз би раема и за сред но гра-
мо тен потре би тел. Добре е да се има пред вид, че в послед ни те го ди ни не мо-
жем да го во рим за мно го ви со ки изиск ва ния към ре пор те ри те, отра зя ва щи ра-
бо та та на съ деб на та власт в ме диите. В то зи сми съл съ об ще нията на съ да след-
ва да бъ дат под не се ни просто и яс но и за тях, за да достиг нат във ве рен и из-
дър жан ва риант и до слу ша те ля /з ри те ля /чи та те ля.

Най-добро то, което мо же да бъ де напра ве но при вся ка къв тип но ви ни, вклю-
чи тел но и та ки ва за съ да, е да се съ об ща ват крат ко и та ка, все ед но че се раз каз-
ва – и то на глас – на бли зък чо век, кой то не е за поз нат с юри ди ческа та наука. 
Иначе ка за но – не об хо дим е „пре вод“ на юри ди чески те тер ми ни, съ об ще нието 
след ва да е яс но и не на послед но място – в не го да се из бяг ва су хо то ци ти ра не 
на чле но ве и али неи. Те мо же и често е добре да бъ дат по со че ни ка то до пъл не-
ние към ос нов но то съ об ще ние.

2.1. Да пол з ва ме „обър на та та пи ра ми да“
В прин ци пи те на за пад на та жур на листи ка, за ло же ни в пра ви ла та на аме ри-

кан ска та аген ция Асошиейтед прес (АП), то зи вид под на ся не на ин фор ма ция се 
на ри ча „прин цип на обър на та та пи ра ми да“. То е от но си мо най-ве че към вест ни-
кар ския тип пи са не, но в не го има доста тъч но сход ст ва с пи са не то на съ об ще-
ния от съ да и точ но по та зи при чи на го по соч вам за при мер. Най-об що то зи 
прин цип се свеж да до след но то: в пър вия ред от ин фор ма цията се съ об ща ва 
най-важ но то, а под роб ности те се под реж дат след то ва по сте пен та на тях на та 
важ ност. В исто ри чески аспект ме то дът да ти ра от вре ме то на Гражданската 
вой на меж ду Севера и Юга през 1861 г. Поради бър зи на та, с която ко респон-
ден ти те е тряб ва ло да пре да ват ин фор ма циите си по те легра фа, се е на ла га ло в 
пър ви те ре до ве да се из ло жи съ щи на та на съ об ще нието, а под роб ности те – ако 
има вре ме и ако те легра фът не бъ де пре къс нат от бойни те дейст вия.

Този прин цип е про ве ре но ве рен и след ва да бъ де спаз ван при под на ся не на 
ин фор ма ция – той е по ле зен за хо ра та, които очак ват ин фор ма цията, и ни ко га 
ня ма да на не се вре да на съ об щи те ля на ин фор ма ция. Отделно от то ва мо же би 
е съв сем под хо дящ за се гаш на та си ту ация на чести ата ки сре щу съ деб на та 
власт в България, които изиск ват ре ак ция ка то по вре ме на вой на, ако и да 
изпол з вам хи пер бо ла в слу чая.

В съ що то вре ме съ об ще нията на съ да ня ма как и не би ва да из глеж дат ка то 
крат ка и удар на вест ни кар ска публи ка ция. Задължителните ориен ти ри към тях 
са по соч ва не то на конкрет ния съд, от кой то произ ли за ак тът, съста вът на съ да, 
ви дът акт, с кой то той се е произ не съл, на чи нът, по кой то го е напра вил, как то и 
послед ст вията, които то зи акт би имал.

Пример:
1.06.2017 г.
„С ре ше ние от 1 юни 2017 г. по ВНЧД № 621/2017 г. трич ле нен състав на 

Апелативния съд – София, от ме ни опре де ле ние на Софийския град ски съд от 5 
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май 2017 г. С не го бе поста но ве но пред сроч но услов но ос во бож да ва не на 
Любомир Д. от из тър пя ва не на оста на ла та част от на ка за нието, на ло же но му по 
НОХД № 4529/2010 г. на СГС, при до би ло из вест ност ка то де ло то „Наглите“.

Решението на Апелативния съд – София, е окон ча тел но и не под ле жи на об-
жал ва не и про тести ра не. Препис от не го ще бъ де изпра тен на на чал ни ка на зат-
во ра в София и Софийската град ска про ку ра ту ра за све де ние и изпъл не ние.“

2.2. Кое и как обяс ня ва ме до пъл ни тел но
Работата на жур на листи и граж да ни е да пи тат, ра бо та на съ да е да да де то-

чен, ясен и про фе сиона лен от го вор. Отново ще се вър на към уни вер сал ни те 
пра ви ла от ре пор тер ския на ръч ник на АП, а имен но – от го во ре те на въпро си те 
как во, кой, къ де, ко га, за що и как. Имайте пред вид, че те зи пра ви ла са съз да де-
ни на ба за та на из след ва не за то ва как во тряб ва да съ дър жа ед на но ви на, за да 
бъ де под не се на про фе сионал но, да е по лез на и достъп на за об щест во то. В съ-
що то вре ме не ви на ги е не об хо ди мо в съ об ще нието на ин сти ту цията, при 
поиска но уточ не ние или обяс не ние, да при съст ват от го во ри те на всич ки те зи 
въпро си. В не го мо же да бъ дат из бра ни един или два от те зи еле мен ти и те да 
са точ но те зи, които пред ста вят ос нов на та кар ти на по слу чая, по кой то се пра ви 
съ об ще нието.

За съ да да ва не то на от го во ри на въз ник на ли въпро си след ва да ста ва по 
уста но ве ния ред, т.е. чрез офи циал ни съ об ще ния, съгла су ва ни с ма гистра ти, 
има щи от но ше ние към конкрет ния слу чай, как то и с ръ ко вод ст во то на съ да. В 
про ти вен слу чай съ диите риску ват да изпад нат в обяс ни те лен ре жим пред все ки 
пред ста ви тел на СМО, кой то не е чул, не е раз брал, за къс нял е за де ло то или 
пък просто иска ко мен тар от съ дията.

Понякога обяс не ния от съ да са на ло жи тел ни по ра ди слож ност та на ма те-
рията, с която ма гистра ти те ра бо тят. Обясненията по ма гат за то ва но ви на та да 
стиг не „чиста“, без вну ше ния и без не раз би раем ба ласт до своите ад ре са ти. 
Това съ що след ва да бъ де напра ве но по офи циал ния ред – би ло то с уст но или 
пис ме но съ об ще ние, което за дъл жи тел но е об съ де но и съгла су ва но с ма-
гистрат, ра бо тил по конкрет ния слу чай. В съ що то вре ме е добре да ста не яс но, 
че слу жи те лят „Връз ки с об щест ве ност та“ не мо же и не би ва при вся ко за пит-
ва не да пре раз каз ва опре де ле ния и ре ше ния на съ да, най-ве че за що то поч ти 
всич ки де ла се гле дат при от кри ти вра та и все ки заин те ре со ван мо же да просле-
ди слу чаите, към които проявя ва ин те рес. Бълването на съ об ще ния, към които 
до ри на чи наещи те ре пор те ри не проявя ват ин те рес, не го во ри за от кри тост и 
достъп ност на ин фор ма цията, а за стре меж към от чи та не на дейност. В съ що то 
вре ме е не до пусти мо „спестя ва не“ или от каз на ин фор ма ция по слу чаи, които 
са се пре вър на ли в зна ко ви за об щест во то и са те ма на по-го ля ма та част от 
СМО.

Пример:
„По по вод за явен ин те рес към де ло, по което е би ла иска на ек стра ди ция на 

тур ския граж да нин Абдуллах Бююк, съ об ща ва ме след но то: иска не за ек стра ди-
ция за тур ския граж да нин Абдуллах Бююк е би ло изпра те но на бъл гар ска та 
дър жа ва на 15 фев ру ари 2016 г. от стра на на Анадолската глав на ре публи кан ска 
про ку ра ту ра – гр. Истанбул. В та зи връз ка на тур ския граж да нин е би ла на ло-
же на вре мен на мяр ка „за дър жа не под стра жа“, която е би ла пот вър де на от съда.
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На 9 март 2016 г. Софийският град ски съд е от ка зал ек стра ди ция на ли це то. 
С ре ше ние от 28 март 2016 г. Софийският апе ла ти вен съд е пот вър дил ре ше-
нието на СГС. След то ва тур ският граж да нин Абдуллах Бююк е бил ос во бо ден 
от ареста.

Решението на САС мо же да бъ де от кри то на сай та на съ да, по ВНОХД 
№ 264/2016 г.“

2.3. Капанът „ли чен кон такт и емо ция“
Ще напра вя ед на вмет ка за всич ки съ дии, които под дър жат лич ни кон так ти с 

жур на листи, та ки ва, които имат же ла ние да се из ка жат сво бод но, без да са об-
съ ди ли то ва със свои ко ле ги, ръ ко вод ст во или слу жи те ля „Връз ки с об щест ве-
ност та“, как то и та ки ва, които би ват „хва на ти“ от ре пор те ри напри мер на ули-
ца та или в ко ри до ра на Съдебната па ла та и ата ку ва ни с въпро си.

Ако сте на пъл но на яс но с ко го го во ри те, как во точ но иска те да съ об щи те и 
сте убе де ни в обек тив ност та на чо ве ка от сре ща, има те пъл но то ос но ва ние и 
сво бо да да съ об щи те или ко мен ти ра те слу чай, по кой то сте ра бо ти ли, или та-
къв, кой то ка сае съ да. Това съ че та ние на фак то ри оба че е труд но пости жи мо. В 
слу чай че има те как ви то и да би ло ко ле ба ния, е по ве че от си гур но, че ще вле зе-
те най-ве че в соб ст ве ния си ка пан, приемай ки жур на листа за чо век, с ко го то 
има те ли чен кон такт, и ще из го во ри те не що, за което по-къс но ще съ жа ля ва те. 
Затова за па зе те при съст вие на ду ха не за ви си мо от то на от сре ща (не се ласкай-
те, но и не се ядосвайте), бла го да ре те за вни ма нието, по мо ле те за мал ко вре ме 
и изпол з вай те офи циал ния ред за от го во ри на поста ве ни те въпро си. Този ред 
ос вен си гур ност но си със се бе си и не об хо ди ма та ин сти ту ционал на те жест.

2.4. Какво опро вер га ва ме
Отговорът на то зи въпрос е ле сен – не вер ни публи ка ции и съ об ще ния. Само 

та ки ва оба че, които се от на сят до ин сти ту цията и съ диите в про фе сиона лен 
аспект. Трудното е просле дя ва не то на всич ки СМО, как то и на пър воиз точ ни ка 
на не вяр на та ин фор ма ция.

Първото е все по-проблем но, за що то ре дом с тра ди цион ни те ра дио, те ле ви-
зия и вест ни ци, които са доста на брой, от дав на кра чат – и то често с ед ни гър ди 
напред – ин фор ма цион ни те аген ции. В съ що то вре ме ве че съ щест ву ват „ед но-
лич ни“ ин фор ма цион ни аген ции, т.е. та ки ва, които се управля ват и спис ват от 
един чо век – ос нов на та част от ин фор ма цията в тях са публи ка ции от дру ги ме-
дии, къ де пре пе ча та ни, къ де с ле ка на ме са от аген цията /чо ве ка. Вън от то ва 
пол з ва не то на ин тер нет и ком пютри напра ви ко пи ра не то на ин фор ма ция лес но 
и достъп но за все ки. Част от ме диите имат въ ве де на за щи та от ко пи ра не на 
публи ку ва на та в елек тро нен вид ин фор ма ция, но та зи за щи та съ що не е осо бе-
но на деж д на.

Иначе ка за но, рискът ед на не вяр на ин фор ма ция мно го бър зо да се раз про-
стра ни и да бъ де публи ку ва на от го ля ма част от ме диите е на пъл но ре ален. В 
то зи слу чай жур на листи чески опит и усет е осо бе но по ле зен за слу жи те ли те 
„Връз ки с об щест ве ност та“. По пра ви ло опро вер же ние се пуска офи циал но, на 
елек трон на та стра ни ца на съ от вет ния съд, осо бе но в слу чай че не вяр на та ин-
фор ма ция е по пад на ла в по ве че от ед на ме дия. Отделно от то ва опро вер же нието 
се изпра ща за дъл жи тел но и на пър воиз точ ни ка на не вяр на та ин фор ма ция.
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Важно е опро вер га ва не то да се пра ви са мо с по соч ва не на фак ти, без опит 
ме дията, до пус на ла вол но или не вол но греш ка та, да бъ де уяз ве на и на зи да ва на. 
В съ об ще нието тряб ва да при съст ват всич ки въз мож ни еле мен ти, по каз ва щи 
яс но не го ва та досто вер ност – да та, място и участ ва щи ли ца.

Същият под ход се при ла га и в слу чай че не вяр на та ин фор ма ция е публи ку ва-
на напри мер в ма лък про вин циален вест ни к/ ра дио /те ле ви зия, кой то обек тив но 
не мо же да има сил но влияние вър ху хо ра та или пък ня ма доста тъч но рейтинг. 
Изясняването на фак ти те оба че и под на ся не то им на хо ра та е от из клю чи те лен 
ин те рес как то на съ да ка то ин сти ту ция, та ка и на об щест во то.

Друг ва жен еле мент на ед но опро вер же ние е то нът, с кой то то се пра ви. 
Добре е да се пом ни, че опро вер же нието е от име то на ин сти ту цията. Прак ти-
ката мо же да ви сблъска с не добро на ме ре ни и не поч те ни жур на листи, хо ра, 
чиято ос нов на цел е да ви про во ки рат „да из ле зе те от ко жа та си“. Но съ об ще-
нията, как то и ра бо та та на съ да, са в име то на поч те ни те хо ра, които за щастие, 
ви на ги са по ве че от не поч те ни те. Затова и то нът във вся ка къв вид съ об ще ния 
на съ да ви на ги след ва да бъ де обек ти вен и добро на ме рен. Думи от раз го вор ния 
език, как то и та ки ва, из ра зя ва щи от но ше ние, в не го ня мат място.

За фи нал ще се вър на от но во към уво да на лю би мия ми ре пор тер ски на ръч-
ник на АП и по-точ но към ду ми те на ре дак цион ния им ди рек тор от 90-те го ди ни 
Алън Гулд: „Ние тряб ва да про дъл жим по все ки въз мо жен на чин да ра бо тим за 
по-добро пи са не, ка то поста вя ме уда ре ние вър ху яс но та та и „све жест та“. Ние 
ня ма ме ня как ва ма ги ческа фор му ла и ни ко га не е има ло та ка ва. Преди всич ко 
ста ва въпрос за стре ме жа на все ки от нас да постиг не най-добро то, на което е 
спо со бен, т.е. да не се при ми ря ва с шабло на, да не възприема най-лес ния и мър-
зе лив под ход към те ма та, а да ра бо ти над тек ста си, за да го напра ви спо ред 
въз мож ности те си мак си мал но ясен и раз би раем“. Не мисли те ли, че ка за но то 
от г-н Гулд ва жи с пъл на си ла и за пи са не то в съ да?

Раздел 2. Гледната точка на прокуратурата

Малина Александрова
Новина е все ки нов аспект в ра бо та та на про ку ро ри те, сле до ва те ли те и съ-

деб ни те слу жи те ли, която мо же да ку му ли ра об щест ве но то вни ма ние. С то зи 
най-общ из раз се обоб ща ват всич ки аспек ти от ра бо та та на Прокуратурата на 
Република България (ПРБ). Дали ста ва въпрос за за поч на ло раз след ва не, или за 
приклю чи ло та ко ва, за от дел ни аспек ти от дейност та по раз след ва не то, за ек-
стра ди ции, за меж ду на род на прав на по мощ, за за ба вя не на сро ко ве, за вне сен 
или нев не сен про тест при оправ да тел на при съ да от съ да, за меж ду на род ни те 
до го во ри и по се ще ния на ръ ко вод ст во то на ПРБ, за из гот вя не на вътреш но ве-
дом ст ве ни ак то ве, за спаз ва не на разпо ред би те на Етичния ко декс – всич ко, 
свър за но с про ку ра ту ра та, при ко ва ва об щест ве но то вни ма ние.

Новината след ва да съ дър жа рек ви зи ти те, които да я пра вят зна чи ма за пуб-
ли ка та. Условието да има не посред ст ве но влияние вър ху жи во та на хо ра та не е 
за дъл жи тел но, доста тъч но е са мо да е не поз на та за тях към мо мен та на съ об-
ща ва не то є. Медиите имат ос нов на цел да ин фор ми рат своите потре би те ли, да 
пред ста вят яс но и ко рек т но но ви нар ския по ток. Взаимодействието с жур на-
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листи те по ма га за ут вър ж да ва не на обек тив на об щест ве на пред ста ва за спе ци-
фич на та дейност на про ку ра ту ра та.

Когато но ви на та се разпростра ня ва чрез офи циал ни из точ ни ци – ръ ко вод ст-
во то, ад ми нистра тив ни те ръ ко во ди те ли, го во ри те ли те или наблю да ва щи те про-
ку ро ри, то га ва де ба ти те в публич но то простран ст во се от на сят за дейст вия, 
които ве че са се слу чи ли или пред стоят в обоз ри мо вре ме. Те са съ обра зе ни с 
разпо ред би те на Конституцията, НК, НПК, ЗСВ, ЗЗКИ, ЗЗЛД, ЗДОИ и всич ки 
дру ги от но си ми нор ма тив ни ак то ве.

Прокурорът, кой то е го во ри тел или ад ми нистра ти вен ръ ко во ди тел, или 
наблю да ващ про ку рор, при об щу ва не с ме диите тряб ва да при те жа ва ко му ни ка-
тив ни уме ния, за да под дър жа добри от но ше ния с граж да ни те и жур на листи те. 
Самоконтролът, сдър жа ност та и по зи тив но то от но ше ние при осъ щест вя ва не то 
на кон так ти те са га ран ция за успеш на та му ра бо та. За то ва се изиск ва ви сок 
про фе сиона ли зъм, де тайл но поз на ва не на нор ма тив на та уред ба, за дъл бо че но 
поз на ва не на ка зу са, по кой то се пре доста вя ин фор ма ция, бе зупреч на ре пу та ция 
в об щест во то.

Известяването на об щест ве ност та се из вър ш ва чрез пе риодич ни бри фин ги, 
ин тер вю та и прес съ об ще ния. Диапазонът на пре доста вя на та ин фор ма ция се съ-
обра зя ва из ця ло с ин те ре си те на раз след ва не то. От дру га стра на оба че, про ку-
ра ту ра та има от го вор ност та да за щи та ва об щест ве ния ин те рес, а част от то зи 
ин те рес е пра во то на об щест во то да знае. Информацията, която се пред ста вя, 
след ва да е вяр на, адек ват на, за чи та ща достойн ст во то на граж да ни те, убе ди тел-
на и под не се на по под хо дящ на чин. По та зи при чи на е на ло жи тел но да се из бяг-
ва юри ди ческа та тер ми но ло гия и стрик т но да се при дър жа ме към фак ти те, въз 
ос но ва на които се гра ди об ви ни тел на та те за.

Когато оба че ста ва въпрос за „фал ши ва но ви на“ – тоест не вяр на или не пъл-
на та ка ва – то опро вер же нието или обяс не нието на фак ти те ста ва аб со лю тен 
им пе ра тив. В мо мент, в кой то со циал ни те мре жи мъл ниенос но разпростра ня-
ват вся ка ин фор ма ция, без оглед на нейна та истин ност, ин сти ту ционал ният 
под ход често из глеж да тро мав или неефек ти вен. Особено опас ни са но ви ни те с 
из точ ник т.нар. ин ф лу ен съ ри – хо ра с мно жест во после до ва те ли в со циал ни те 
мре жи, които офор мят об щест ве но то мне ние. Когато по до бен „ин ф лу ен сър“ 
бъ де под ве ден от свой на деж ден из точ ник и разпростра ни не вяр на та ин фор ма-
ция, вре ме то за ре ак ция ряз ко се скъ ся ва. Тъй ка то на после дък сме сви де те ли 
на мно жест во та ки ва слу чаи, опро вер же нието на фал ши ва но ви на се из вър ш ва с 
мо би ли зи ра не на це лия ав то ри тет на за сег на та та стра на. Това от не ма вре ме ви 
ре сурс и ан га жи ра в пъл на сте пен как то ръ ко во ди те ля на ин сти ту цията, та ка и 
ек спер ти те по публич на ко му ни ка ция.

Докато разпростра не нието на „истин ска та но ви на“ ста ва по уста но вен 
строен ред – ин фор ма цията се изпра ща по мейл до всич ки ре дак ции и се публи-
ку ва на сай та на ПРБ, то про ти востоене то на „фал ши ви те но ви ни“ изиск ва друг 
под ход. На пър во място, след ва да се уста но ви из точ ни кът на разпростра не ние 
и да се поиска опро вер же ние или уточ не ние. Когато та ко ва бъ де от ка за но или е 
не въз мож но да се осъ щест ви (напри мер ако из точ ни кът е со циал на мрежа), то 
след ва опро вер же нието да бъ де из гот ве но във вид на офи циален от го вор и да се 
изпра ти до всич ки ме дии. Множество жур на листи публи ку ват офи циал ни те от-
го во ри и в про фи ли те си в со циал ни те мре жи.
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Когато да де на фра за бъ де из ва де на от кон тек ста на ма гистра та и по то зи на-
чин є бъ де при да де на не вяр на стойност, то га ва е за дъл жи тел но да се пред ста ви 
пъл ният ци тат от из каз ва не то, за да спрат спе ку ла циите.

Ако на пад ки те са лич ност ни, то те не след ва да под ле жат на офи циал но 
опро вер же ние. Препоръчителният под ход в слу чая е да се за па зи хлад нокръ вие 
или да се изпол з ват „външ ни го во ри те ли“ за не утра ли зи ра не на на пад ки по от-
но ше ние на вън шен вид или ли чен жи вот на ма гистра та, или да се по зо вем на 
нор ми те от Етичния ко декс. Начинът, по кой то ще се про ти во дейст ва на не вяр-
на или оскър би тел на ин фор ма ция, не след ва да е със съ щи те ме то ди и език.

По от но ше ние на съ деб на та власт, и в част ност ПРБ, е ка те го рич но не вяр но 
твър де нието, че „ня ма ло ша рекла ма“. За раз ли ка от всич ки дру ги сфе ри в об-
щест ве ния жи вот, връз ки те с об щест ве ност та в про ку ра ту ра та не мо гат да бъ-
дат неяс ни, из кри вя ва щи исти на та или двус мисле ни, за що то лес но мо же да бъ-
дат опро вер га ни и то ва би кост ва ло ав то ри те та на ин сти ту цията. Те тряб ва да 
бъ дат под не се ни при стрик т но спаз ва не на разпо ред би те от за ко на и за чи та не 
пра ва та на всич ки стра ни, за сег на ти от дейст вията на про ку ра ту ра та. Често PR 
ек спер ти те ци ти рат по пу ляр ния из раз на Оскар Уайлд – „един ст ве но то по-ло шо 
не що на све та от то ва да го во рят за теб е то ва да не го во рят за теб“. Съотнесено 
към дейност та на про ку ра ту ра та, то зи из раз би зву чал ка то „един ст ве но то по-
ло шо от то ва да не го во рят за теб е да пи тат как ва е при чи на та да не го во риш“. 
Изявленията на про ку ра ту ра та, без зна че ние от фор ма та им, се от ли ча ват с ак-
ту ал ност, атрак тив ност и об щест ве на зна чи мост. Те тра ди цион но се рад ват на 
зна чи те лен ме диен ин те рес. Когато оба че съ щест ву ват про це су ал ни рестрик-
ции или кла си фи ци ра на ин фор ма ция, или дипло ма ти чески от но ше ния, които 
мо гат да бъ дат застра ше ни от пре доста вя не то на ин фор ма цията, ПРБ за паз ва 
мъл ча ние с всич ки след ва щи от по доб но по ве де ние послед ст вия. Едва по-къс но, 
ко га то ин те ре сът ве че не е та ка „го рещ“, мо же да се обяс нят при чи ни те за въз-
дър жа не то от пре доста вя не на ин фор ма ция, без оба че да се навли за в де тай ли.

В но ви нар ски аспект осо бе но неприятен е мо мен тът за про ку ра ту ра та, ко га-
то сви де те ли по лу ча ват ам не зия или по раз лич ни при чи ни до ка за тел ст ва по де-
ло то би ват за гу бе ни или сче те ни за не год ни. Тогава ме диите тъл ку ват случ ва-
що то се ка то не добра и непро фе сионал на ра бо та на про ку ро ра. Няма об що ва-
лид но про ти во дейст вие на по доб ни слу чаи, но най-важ но то е да се за па зи хлад-
нокръ вие. В слу чая той след ва да из брои пред приети те от не го дейст вия по за-
кон, без ек спли цит но да съ об ща ва за по ре ди ца та от съ би тия, които не за ви сят 
от не го ва та ра бо та.

По от но ше ние на про ку ра ту ра та съ щест ву ват но ви ни, които са „лес ни“ за 
съ об ща ва не, и та ки ва, които изиск ват спе ци фич на под го тов ка за пред ста вя не то 
им. За „лес ни“ се счи тат но ви ни те, които въз дейст ват емо ционал но на зри те ля /
чи та те ля /слу ша те ля. Като „труд ни“ се счи тат но ви ни те, които на ла гат под роб-
но опи са ние на дейст вия от фак ти ческа и прав на слож ност, осо бе но ко га то спе-
ци фич на та за отра съ ла тер ми но ло гия не мо же да бъ де из бег на та на пъл но. При 
та ки ва но ви ни ня ма ме иден ти фи ци ра не на публи ка та ни то с из вър ши те ля, ни то 
с жер т ва та. В по доб ни слу чаи е добре PR ек спер ти те да се под гот вят с при ме ри 
за по доб ни слу чаи в чуж би на, за да мо гат и са ми те жур на листи да обяс нят на 
своята публи ка ма ща ба на из вър ше но то.
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Желанието на ме диите да се ин фор ми рат за ра бо та та на про ку ра ту ра та в ни-
ка къв слу чай не след ва да бъ де раз глеж да но през приз ма та на нез д ра во лю бо-
питст во. Медиите вър шат своята ра бо та да съ об ща ват но ви ни и ин те ре сът им 
не е про дик ту ван от раз лич ни ин те ре си из вън пре ки те им слу жеб ни за дъл же-
ния.

Във все ки един от но ви нар ски те аспек ти, свър за ни с ра бо та та на про ку ра ту-
ра та, след ва да се съблю да ва прин ци път на рав но поста ве ност при да ва не на ин-
фор ма ция за ме диите. Изключения се пра вят един ст ве но в слу чаите, в които 
конкрет на ме дия е за да ла въпрос – то га ва от го во рът след ва да е на со чен са мо 
към нея.

Но най-важ ният прин цип, кой то след ва не из мен но да бъ де спаз ван, е прин ци-
път на от кри тост та в диало га с жур на листи те и граж да ни те. Този прин цип мо же 
да бъ де укреп ван с пе риодич ни сре щи с уче ни ци, сту ден ти, жур на листи и граж-
да ни, ос вен с кон вен ционал ни те ме то ди на публич на та ко му ни ка ция. Откри-
тостта и проз рач ност та, пре доста вя не то на на деж д на ин фор ма ция са един ст ве-
ният га рант за до ве рието на об щест во то в про фе сионал ни те дейст вия на дър-
жав ни те ин сти ту ции. Нито опи ти те за про во ка ция, ни то „не удоб ни те“ въпро си, 
ни то „фал ши ви те но ви ни“ са оправ да ние за отстъпле ние от то зи прин цип. Или, 
как то гла си ед на ла тин ска сен тен ция – Fundamentum est iustitiae fides – 
Основата на спра вед ли вост та е до ве рието.

Раздел 3. Фалшивите новини. Истина или лъжа

Борислава Радоева
Имаме го лям проблем. Това накрат ко мо же да бъ де ка за но за фал ши ви те но-

ви ни. Те не са не що, появи ло се днес, но в послед на та го ди на броят им на раст ва 
ла ви но образ но, а об щест во то, ка то краен по лу ча тел на но ви ни от ме диите, е то-
тал но обър ка но и де зо риен ти ра но. Вместо фак ти то по лу ча ва лъ жи и вну ше ния. 
Най-често те са свър за ни с по ли ти чески и ико но ми чески ин те ре си на от дел ни 
су бек ти или це ли гру пи хо ра. В опре де ле ни слу чаи мо же да за ся гат меж ду на-
род ни от но ше ния и стре ме жи за на ла га не на външ но по ли ти чески влияния. И 
ако пре ди го ди ни го во рех ме ос нов но за про па ган да, осъ щест вя ва на през ме-
диите, днес ве че го во рим за раз ра бо тен ме ха ни зъм за де зин фор ма ция и про ми-
ва не на съз на нието на крайния потре би тел, т.е. об щест во то.

Корените
Допреди 10–20 го ди ни по доб но не що пре диз вик ва ше гняв и ре ак ция пър во в 

жур на листи ческа та гил дия и след то ва в об щест во то, тъй ка то са ма та гил дия 
има ше про фе сионал ния реф лекс да „из чист ва“ по доб ни явле ния, съ об ща вай ки 
за тях на съ що то то ва об щест во. Типичен при мер е фал ши во ин тер вю от края 
на ме сец април 1999 г. с пър вия пре зи дент на от къс на ла та се от ня ко гаш на 
Югославия ре публи ка Хърватия Франьо Туджман. То е публи ку ва но със загла-
вие „Милошевич е бо лен чо век, вни ма вай те в България“ и е пус на то после до ва-
тел но във вест ни ци те „Нощен труд“ и „Труд“. Съдържа приз на ния на пре зи ден-
та Туджман, че Милошевич е „един истин ски шо ви нист“, че е „твър доглав на-
циона лист“ и „пре ди да се за яде с вас, ще изпра ти войски те си към Албания“. 
Внушения, които към он зи мо мент на ин тен зив но разпа да не на ня ко гаш на 
Юго славия, не посред ст вен съ сед на България, ня ма как да оста вят бъл гар ско то 
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об щест во без раз лич но към то га ваш ния сръб ски пре зи дент Слободан Милоше-
вич. Малка под роб ност е, че по съ що то вре ме се случ ват и бом бар ди ров ки те на 
НАТО над бив ша Югославия, ръ ко во де на от Милошевич. Апропо – то га ваш ни-
те управ ни ци на България на прак ти ка ста ват съ участ ник в тях, тъй ка то Бъл-
гария раз ре ша ва по ле ти на бом бар ди ро ва чи те на НАТО в не бе то ни.

Да се вър нем оба че на „ин тер вю то“ на Туджман. Към он зи мо мент вест ни-
ци те „Нощен труд“ и „Труд“ са соб ст ве ност на гер ман ска та ме дий на гру па 
„Вестдойче Алгемайне Цайтунг“ (ВАЦ), която при те жа ва не мал ко пе чат ни ме-
дии в България. Германските из да те ли у нас твър дят, че бъл гар ски те жур на-
листи, ра бо те щи в тех ни те ме дии, спаз ват меж ду на род ни про фе сионал ни жур-
на листи чески стан дар ти и пре тен ди рат да са ета лон на жур на листи ка та у нас.

Какви оба че са фак ти те: за ав тор на „ин тер вю то“ е по со чен Иван Ненов. 
Оказва се, че та къв жур на лист не съ щест ву ва. Тогавашният гла вен ре дак тор на 
в. „Нощен труд“ Пламен Каменов обя вя ва, че име то е псев до ним на сътруд ник 
на вест ни ка в Хърватия, чието име пър во на чал но не се съ об ща ва. Скандалът 
оба че за поч ва вед на га след публи ку ва не то на ин тер вю то в два та вест ни ка и е 
гран диозен.

Проправителственият загреб ски „Виестник“ ре аги ра не за бав но – тър си връз-
ка с ка би не та на пре зи ден та Туджман, от къ де то са ка те го рич ни, че „ин тер вю то 
на пре зи ден та Туджман е пъл на лъ жа и из мисли ца“. Тогавашният гла вен ре дак-
тор на „Труд“ Тошо Тошев обя вя ва, че за поч ва про вер ка по слу чая. Няколко 
дни по-къс но тя приключ ва със заклю че ние, че ин тер вю то е из мисле но от на ча-
ло до край, а вътреш но то раз след ва не разпоз на ва под ав то ра бъл га рин от за пад-
ни те покрайни ни на име Тодор Петров, кой то сътруд ни чел на из да нията на 
ВАЦ у нас. Това е офи циал но съ об ще но от ре дак циите на два та вест ни ка.

„Не от го ва рям за ре дак цион на та по ли ти ка на вест ни ци те“, е то га ваш ният 
ко мен тар на упра ви те ля на гер ман ска та ВАЦ за България д-р Петер Щерцинг. 
Главният ре дак тор на „Нощен труд“, кой то пър ви е от пе ча тал фал ши во то ин-
тер вю, по да ва остав ка. В офи циал но обяс не ние глав ният ре дак тор на по-ти раж-
ния от два та вест ни ка – „Труд“ – Тошо Тошев, се из ви ня ва после до ва тел но на 
пре зи ден та Туджман, на хър ват ския посла ник у нас то га ва Мате Мещерович, 
как то и на чи та те ли те на вест ни ка. Тошев за паз ва поста си и оста ва гла вен ре-
дак тор на „Труд“. Така слу ча ят приключ ва, а об щест во то по лу ча ва нав ре мен на 
ин фор ма ция за скан да ла и фал ши во то ин тер вю бла го да ре ние на ре ак цията на 
загреб ския вест ник, офи циал ни те власти в Хърватия, как то и на ма те риали те в 
ня кол ко бъл гар ски из да ния, които не са соб ст ве ност на ВАЦ.

Към 1999 г. все още го во рим за еди нич ни слу чаи на публи ку ва не или съ об-
ща ва не на фал ши ва ин фор ма ция. Освен то ва об щест во то е ин фор ми ра но за то-
ва, слу ча ят не оста ва без послед ст вия, а жур на листи ческа та гил дия го посре ща 
„на нож“. За нея към он зи мо мент то ва е не до пусти ма проява.

Фейк нюз
Към днеш на да та кар ти на та се е про ме ни ла тол ко ва драстич но, че ве че има 

ма со во употре бя ва на чуж ди ца за постоян но за ли ва щи те ни фал ши ви но ви ни – 
„фейк нюз“. За из ми на ли те от 1999 г. ве че бли зо 20 го ди ни об щест во то е поста-
ве но в си ту ация все по-труд но да раз гра ни ча ва фал ши ви от ре ал ни но ви ни. 
Журна листическата гил дия е се риоз но ра зе ди не на, ка то стан дар ти те оста ват 
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по же ла тел ни, а об щу ва не то в ин фор ма цион ния об мен често се свеж да до взаим-
ни об ви не ния за разпростра не ние на „фейк“ или об служ ва не на по ли ти ко-ико-
но ми чески ин те ре си.

1. Защо да се па зим от „фейк“
Това, което фал ши ви те но ви ни при чи ня ват, спо кой но мо же да бъ де на ре че но 

раз стройст во на съз на нието по ня кол ко при чи ни: вместо ин фор ма ция фал ши ва-
та но ви на но си де зин фор ма ция. Иначе ка за но, тя обър к ва своя по лу ча тел, тъй 
ка то не съ дър жа фак ти, а не вер ни твър де ния, гар ни ра ни обил но с вну ше ния. 
Освен то ва фал ши ва та но ви на често пла ши. В нея е ин фил три ра на за ка на – то-
ва, което че те те /чу ва те /гле да те, е мно го при тес ни тел но, до ри в мо мен та да не 
си да ва те смет ка. Може да се слу чи точ но на вас и ни кой не мо же да го пре дот в-
ра ти. Фалшивата но ви на често пре тен ди ра да е „пър ва“, „из клю чи тел на“, 
„ексклу зив на“, което ка ра чи та те ля /з ри те ля /слу ша те ля да я тър си и до ри при 
ко ле ба ния от нос но истин ност та є посте пен но възприема по ве че то от нея ка то 
100 % вяр на и под гот ве на спе циал но за гру пи хо ра ка то не го, които да са „по-
ин фор ми ра ни“. Това често се пости га с те ории на кон спи ра цията, ка то в съ що-
то вре ме „но ви на та“ поч ти ви на ги съ дър жа фраг мен тар ни, но вни ма тел но под-
бра ни ре ал ни фак ти, из вест ни от по-ра но, което ка ра потре би те ля на ин фор ма-
цията да я възприема ка то истин ска на прин ци па „аз по ве че то го знаех пре ди, 
ама се га ми ста на яс но всич ко“. В ра фи ни ра ния ва риант пък фал ши ва та но ви на 
мо же да е до 90 % вяр на. А всъщ ност с оста на ли те 10 % вни ма тел но под не сен 
„фейк“ да об служ ва 100 % опре де лен – как то ве че ка зах ме, най-често по ли ти ко-
ико но ми чески ин те рес.

Да се опа зим от фал ши ви но ви ни, съв сем не е лес на ра бо та, тъй ка то към 
днеш на да та ин фор ма цион ният по ток е свое обра зен пъ зел, в който част от 
състав ки те ня мат ни що об що с ме дии. Социалните мре жи все кид нев но ста ват 
част от бър зо то и лес но фор ми ра не на окон ча тел ни мне ния, при съ ди, ху ли и от-
кро ве ни кле ве ти, пред ста вя ни ка то не опро вер жи ми исти ни. Медиите от своя 
стра на често при бяг ват до „услу ги те“ на мне ния от съ щи те те зи мре жи, за да 
„под прат“ те за, която раз ви ват. Отделно от то ва у нас съ щест ву ват ме дии, съз-
да де ни имен но за да ма ни пу ли рат об щест ве но то мне ние, ре ду вай ки ин фор ма-
цион ни съ об ще ния с фал ши ви но ви ни. Вече е факт и пър вият спи сък на сайто ве, 
които са съз да де ни са мо за пуска не на фал ши ви но ви ни. Факт е и пър вият сайт, 
кой то пред ста вя гро теско во и с уме ре на до за ху мор фал ши ви но ви ни ка то ре ал-
ни, с из рич на та уго вор ка, че то ва са „но ви ни те днес, как ви то мо же ха да бъ дат 
утре“. Става въпрос за сай та „Не! Новините“. На то зи етап оба че той има ос-
нов но раз вле ка тел на функ ция.

2. Ориентирай се сам, ако мо жеш
На 6 ок том в ри 2018 г. в обрасла с храсти мест ност на парк в Русе, бли зо до 

кея на р. Дунав, е от крит труп на мла да же на. Тя е бру тал но уби та, ка то пре ди 
то ва е из на си ле на. Оказва се, че то ва е 30-го диш на та Виктория Маринова, 
която е ад ми нистра ти вен ди рек тор на ру сен ска те ле ви зия. Само 72 ча са, или 
три дни по-къс но, на 9 ок том в ри власти те съ об ща ват офи циал но за за ла вя не то 
на убиеца на Виктория Маринова – 21-го диш ният ром Северин Красимиров, 
кой то употре бил нар ко ти ци и пил през ця ла та нощ пре ди убийст во то. За зла 
участ в то ва състояние срещ нал Виктория в пар ка, уда рил я в гла ва та, из на сил-
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вал я и накрая я уду шил. После из трез нял и из бя гал в Германия при май ка си. 
Признал за сто ре но то и съ жа ля вал, каз ва тя.

Трите дни до за ла вя не то на убиеца оба че се прев ръ щат в истин ски кош мар 
за близ ки те на Виктория Маринова не са мо за ра ди спо ле тя ла та ги тра ге дия, а и 
за ра ди не овла дя ема та над пре ва ра за пуска не на фал ши ви но ви ни за нея и нейна-
та смърт. Кошмар и за об щест во то, което вместо ин фор ма ция по зло ве щия 
слу чай по лу ча ва не виж дан по рой от не вер ни твър де ния, вну ше ния, ка те го рич ни 
мне ния на хо ра, не поз на ва щи как ви то и да би ло фак ти за и око ло уби та та мла да 
же на. Социалните мре жи пре ли ват от на со че ни по доз ре ния, въз му ще ния и убе-
де ност, че ед ва ли не власт та в сго вор с ма фията е уби ла Виктория, и то за ра ди 
то ва, че е би ла раз след ващ жур на лист.

Първоначално уби та та Виктория е обя ве на за „раз след ващ жур на лист“ в 
сай та „Бивол“. Там е опи са но и че „послед но то є пре да ва не е би ло пос ве те но 
на краж ба та на сто ти ци ми лиони ев ро от фи нан си ра ни от Европейския съ юз 
проек ти в стра на та. Цитирани са ней ни ду ми в края на пре да ва не то.

„Именно през „Биволъ“ но ви на та за убийст во то дости га до две влиятел ни 
ор га ни за ции – „Репортери без гра ни ци“ и ОCCRP (Проект за раз след ва не на ор-
га ни зи ра на та престъп ност и корупцията). Темата по па да в Politico, кой то е из-
клю чи тел но влияте лен в Брюксел. Не за къс ня ват публи ка ции в ре ди ца за пад ни 
ме дии, ев ро пейски по ли ти ци и ор га ни за ции из ли зат с остри по зи ции, ба зи ра ни 
най-ве че на пър во на чал ни те съ об ще ния. Фактите се гу бят в пре во да. 
Заглавията, че „раз след ващ жур на лист, ра бо тил по ко руп ция и из ма ми с ев ро-
фон до ве, е звер ски убит“ не за къс ня ват“, ще на пи ше след убийст во то сед мич-
ни кът „Капитал“.

Междувременно исте рията око ло слу чая в България дости га връх на точ ка. 
Ето ня кол ко от загла вията на на ционал ни и чуж ди ме дии по зло ве щия слу чай:

7.10.2018 г. – „Биволъ“ – Последното пре да ва не на жесто ко уби та та 
Виктория Маринова #ОСТАВКА#МАФИЯ#ВЪЗМЕЗДИЕ#ДжиПиГейт#GPGate

7.10.2018 г. – „ПИК“ – Зверски из на си ли ха и уби ха шеф ка на те ле ви зия
7.10.2018 г. – „Блиц“ – Злокобна запла ха за на си лие под СНИМКА на уби та-

та Виктория Маринова в де ня на бру тал но то престъпле ние?
7.10.2018 г. – „Труд“ – Криминалисти за уби та та жур на лист ка: Не пом ним в 

Русе да е има ло та ко ва бру тал но престъпле ние
8.10.2018 г. – „Медиапул“: МВР и про ку ра ту ра та: Не под це ня ва ме ни то ед на 

вер сия за убийст во то на жур на лист ка та. Случаят отек на по це лия свят, иска се 
раз след ва не под ев ро пейски кон трол

8.10.2018 г. – „Дневник“: Загубена е вя ра та, че дър жа ва та е спо соб на да раз-
крие убийст во то на Виктория Маринова, смя тат от БСП

9.10.2018 г. – „24 ча са“: Шефът на ООН при тес нен за убийст во то на 
Виктория Маринова

9.10.2018 г. – „Вашингтон пост“: Убийството на бъл гар ска жур на лист ка 
пов ди га въпро са за сво бо да та на сло во то

3. Емблема. На дъ но то
Започват бде ния в раз лич ни гра до ве на стра на та в па мет на „раз след ва ща та 

жур на лист ка“. Постоянно се мул типли ци ра уж връз ка на убийст во то є с „не ин 
ре пор таж за скан дал с об щест ве ни по ръч ки“. В аген ции и со циал ни мре жи се 
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бъл ват дан ни за огро мен фи нан сов ре сурс, с кой то разпо ла гал бив шият є 
съпруг, но тя не по лу чи ла ни що и след раз во да си тръг на ла „го ла ка то пуш ка“. 
Не е по ща де но и 6-го диш но то де те на уби та та – ос вен че те ле ви зион ни те во де-
щи без спир но пов та рят във всич ки из да ния на но ви ни те си през де ня и нощ та 
как Виктория е бру тал но уби та и не кол кократ но из на си ле на, аген ции съ об ща-
ват, че де те то е „ру мън ска граж данка, която има са мо две име на“. Убитата му 
май ка от „раз след ващ жур на лист“ се прев ръ ща в „щу ра ку пон джий ка, вър-
шеела не умор но из ресто ран ти те с жи ва му зи ка“. В со циал ни те мре жи се вих-
рят лю ти спо ро ве да ли Виктория е уби та точ но за ра ди послед но то раз след ва не 
за ко руп ция, или за още по-се риоз ни не ща, до които е стиг на ла. Освен то ва 
има ла бо гат лю бов ник със се риоз ни ико но ми чески ин те ре си, про цеж да се ня къ-
де из аген циите.

От агенция Франс прес (AFP) тър сят за ко мен тар соб ст ве ни ка на „Биволъ“ 
Асен Йорданов, кой то твър ди, че ме дията им е има ла ин фор ма ция, че жур на-
листи те є са под запла ха за ра ди раз след ва не то, на което обръ ща вни ма ние и 
Маринова. „Смъртта на Виктория, бру тал ният на чин, по кой то бе ше уби та, е 
ек зе ку ция. Има за цел да слу жи за на зи да ние, не що ка то пре дупреж де ние“, каз-
ва Йорданов пред AFP.

Иначе ка за но, чуж ди те ме дии ос вен раз но по соч на ин фор ма ция за Виктория и 
нейна та смърт по лу ча ват и ди рек т ни твър де ния от соб ст ве ник на ме дия, че 
нейно то убийст во е „ек зе ку ция за на зи да ние“ и „не що ка то пре дупреж де ние“. 
Не е нуж но да ко мен ти ра ме как се отра зя ва по доб но не що на обли ка на 
България пред све та.

Трагичната участ на мла да та же на ще се пре вър не в ем бле ма на фабри ку ва-
не то на фал ши ви но ви ни у нас, не въз мож ност за безпристраст но съ об ща ва не на 
фак ти и успеш ни опи ти за охул ва не на стра на та ни на вън. Разбира се, „но ви ни-
те“, пред ставля ва щи спе ку ла ции, по доз ре ния, кон спи ра тив ни те ории и вну ше-
ния, по лу ча ват меж ду на ро ден от з вук. Изведнъж ге не рал ният секре тар на ООН 
Антонио Гутериш за явя ва, че е при тес нен за убийст во то на Маринова и очак ва 
заклю че ния на раз след ва не то, въпре ки че от убийст во то са от ми на ли ед ва 48 
ча са. И пак по съ що то вре ме по сол ст во то на САЩ в София пред ла га съ дейст-
вие на бъл гар ски те власти, за да мо же ло из вър ши те лят на престъпле нието да 
бъ де изпра вен пред пра во съ дието. Брюксел съ що пред ло жи по мощ за 
безпристраст но раз след ва не на убийст во то. Би Би Си, „Файненшъл таймс“, 
„Гардиан“, „Политико“, „Фокс нюз“, Си Ен Ен и „Ал Джазира“ ко мен ти рат слу-
чая. Той е срав нен с убийст ва та на жур на листи те Дафне Галиция в Малта, Ян 
Куцияк в Словакия и Ким Вал в Швеция.

Заместник-пред се да те лят на Еврокомисията Франс Тимерманс ко мен ти ра в 
„Туитър“, че е „шо ки ран“ и че „от но во смел жур на лист па да в бор ба та про тив 
ко руп цията и за исти на та. Българските власти тряб ва не за бав но да изпра вят от-
го вор ни те пред съ да“. Еврокомисарят по пра во съ дието Вера Йоурова пред ла га 
по мощ та на ев ро пейски те аген ции.

Три дни по-къс но ос нов на та част от кар ти на та на звер ско то убийст во ве че е 
яс на и фак ти те се раз ми на ват драстич но с то но ве те из го во ре ни и изпи са ни лъ-
жи и вну ше ния.

На из вън ре ден бри финг в сгра да та на Министерския съ вет на 10 ок том в ри 
сутрин та, ча со ве след за ла вя не то на убиеца в Германия, ми нистър-пред се да те-
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лят Бойко Борисов, в при съст вието на глав ния про ку рор Сотир Цацаров и вът-
реш ния ми нистър Младен Маринов, го во ри гнев но:

„Българи напра ви ха та ка през те зи ня кол ко дни, че за България да се го во ри 
ка то за Малта и за Словакия, да си очер нят дър жа ва та по най-бру та лен и га ден 
на чин, да се рад ват, ако България бъ де в све тов ни те но ви ни с не га тив на ин фор-
ма ция, и то за най-теж ко престъпле ние – на па де ние на раз след ващ жур на лист“, 
ка за Борисов и се обър на към Запада: „Знам, че в Брюксел се га доста хо ра ме 
гле дат, аз умиш ле но не раз го ва рях с тях през те зи дни, за що то очак вах, че то ва, 
което са ни учи ли – не са мо на пра во съ дие, раз след ва не, дейст вия на по ли цията, 
да не се об ви ня ва ни кой до ка те го рич но то до ка за тел ст во, че то ва е ви нов ни-
кът. Те ни раз си па ха от ту итъ ри.“

След реч та ми нистър-пред се да те лят ка ни посла ни ци те на сре ща във връз ка с 
ве че раз ра зи ла та се кам па ния сре щу България по по вод убийст во то на Викто-
рия Маринова. Част от ев ро пейски те по ли ти ци из три ват посто ве те си в туитър. 
Останалите млък ват. Извинения за гру бост та си и не до мисле но то участие в 
мръс на та кам па ния сре щу България не под на ся ни кой.

На 11.10.2018 г. във в. „Труд“ из ли за ко мен тар на ко респон ден та на вест ни-
ка от Атина. Той е със загла вие „Бог да прости Виктория Маринова, а тя на 
нас! Начинът, по кой то бе изпол з ва на смър т та є, е не виж да но дъ но“.

Какво тряб ва да знаем, ко га то тър сим исти на та в но ви ни те

1. Който пла ща, той по ръч ва му зи ка та
Немалко жур на листи се ше гу ват по меж ду си, че ако иска те яс но та по фак ти-

те, е доста тъч но да знаете кой е ре ал ният соб ст ве ник на ме дията, която че те те /
гле да те /слу ша те. Разбира се, у нас той често не мо же да бъ де от крит ни то в ка-
ре та та на вест ни ци те, ни то в гра фа „за нас“ на аген циите, ни то в офи циал ни те 
дан ни за соб ст ве ност на те ле ви зиите. Дали и ко га то ва ще бъ де въз мож но, на 
то зи етап у нас не е яс но, въпре ки че ве че има стъп ки в по со ка ос вет ля ва не на 
ре ал ни соб ст ве ни ци на ме дии. Все пак за соб ст ве ни ка на ед на ме дия мо же да се 
ориен ти ра те доста тъч но добре по две не ща – пър во: по как ви те ми съ от вет на та 
ме дия ни ко га не взе ма от но ше ние; по как ви заема край ни по зи ции и пра ви про-
дъл же ния по те ма та, как то и как ви рекла мо да те ли има. Невинаги оба че и то ва е 
из ця ло опре де ля що, уста но ве но то от вас след ва да бъ де под реж да но и пре це ня-
ва но в ком плект.

2. Време за просле дя ва не
Друг на чин, кой то от не ма по ве че вре ме и изиск ва систем но сле де не на но ви-

ни и ме дии, е съ поста ви тел ният ме тод. Подобно на мно го дру ги не ща, у нас и 
ме диите са ка то ця ло раз де ле ни на две гру пи, които се про ти во поста вят по меж-
ду си. Често за фак ти те в ед на но ви на мо же те да се ориен ти ра те, срав ня вай ки 
ма те риали по ед на и съ ща те ма на две ме дии, които са от про ти во поста вя щи те 
са гру пи. Неизменно в но ви на та ще ви ди те, че има не ща, които се пов та рят – 
то ва са т.нар. не оспо ри ми фак ти. Може да се по лу чи и дру га кар ти на – ед на та 
гру па ме дии пуска ед но ста но ви ще по опре де ле на ак ту ал на те ма, дру га та гру па 
пуска оба че са мо про ти во по лож но то ста но ви ще. Подобен слу чай има ше в края 
на ноем в ри 2018 г. във връз ка с пис мо на Съюза на съ диите в България (ССБ) 
по по вод конкрет но де ло на Специализирания на ка за те лен съд (СНС) и послед-



33Какво е новина

вал от го вор на съ дия по съ що то де ло, кой то се раз гра ни чи от за щи та та на име-
то му от стра на на ССБ.

Пресяването на на чи на, по кой то са да де ни под роб ности те и де тайли те по 
опре де лен слу чай във вся ка ед на ме дия, би могло да ви да де до бър ориен тир ос-
вен за фак ти те и за по со ка та на ра бо та на съ от вет на та ме дия, по зи циони ра ни в 
раз лич ни те квад ран ти на по ли ти ко-ико но ми ческа та ко ор ди нат на систе ма, ако 
мо же да си поз во лим та зи ма те ма ти ческа тер ми но ло гия.

3. Подбирайте ви да ме дия с оглед на то ва, което тър си те
Винаги имай те пред вид спе ци фи ка та на ме дията, за да от криете то ва, което 

ви е нуж но ка то ин фор ма ция, без да се обре ме ни те с ба ласта на вну ше нията и 
от кро ве ни те „фейк нюз“.

3.1. Бърза ин фор ма ция
Определено пал ма та на пър вен ст во то от към бър зи на дър жат елек трон ни те 

аген ции и то ва е на пъл но обяс ни мо пред вид на чи на, по кой то пре да ват ин фор-
ма цията през ин тер нет. За „бър зи“ но ви ни, или т.нар. лийд на но ви на, след ва да 
бъ дат сле де ни имен но те. Там оба че тряб ва да вни ма ва те с про дъл же нието на 
но ви на та, тъй ка то стре ме жът за пър вен ст во при под на ся не на де тайли те не ряд-
ко во ди да публи ку ва не на непро ве ре ни твър де ния.

3.2. Жива връз ка
Неслучайно ве че ня кол ко го ди ни те ле ви зиите все по-често прак ти ку ват „жи-

ва връз ка“ от място то на съ би тието. Предвид мощ та на те ле ви зията, която ви 
да ва звук и кар ти на, от жи ва та връз ка мо же да научи те мно го, до ри поч ти всич-
ко, сти га тя да е напра ве на ка чест ве но. Тя е пред по чи та на и от потре би те ли те 
на ин фор ма ция, тъй ка то от жи ва връз ка мо же да раз бе ре те как во се случ ва, къ-
де, как и по ня ко га и за що. Внимание – тук оба че съ що мо же те да бъ де те заблу-
де ни. Винаги имай те пред вид, че ре дак цион на та по ли ти ка мо же да е при чи на за 
опре де ле но по зи циони ра не на ка ме ра та, из лъч ва не са мо на ня кои кад ри и тър-
се не на мне ние са мо от опре де ле ни хо ра.

Живата връз ка от ра диото отстъп ва на та зи по те ле ви зията, но от нея съ що 
мо же те да раз бе ре те и съпре жи веете но ви на та и да чу ете как то ре ал ния шум на 
ули ца та и ин то на цията на ре пор те ра (която мно го често е ориен тир за по со ка та 
на под на ся не на новината), та ка и ти ши на та на паузи те, които по ня ко га го во рят 
по ве че от ду ми те или ви ко ве те на участ ни ци те.

3.3. Искам ця ла та кар ти на!
Плътността на кар ти на та по ед на но ви на мо же да до биете от вест ни ци те – 

там ос вен но ви на та, с нейна та пре дисто рия, в кон цен три ран ва риант ще от-
криете и ко мен тар по те ма та или ана лиз на съ би тието. Недостатъкът на вест ни-
ка е, че днеш ният вест ник мо же да се ока же стар още та зи сутрин. Иначе ка за-
но, раз ви тието на но ви на та ве че е напред на ло се риоз но, за да че те те не ща, 
които са би ли но ви на в 19 ча са пре диш на та ве чер, ко га то зат ва ря и вест ни кът. 
Неговата си ла оста ват ин тер вю та та, ана ли зи те и ко мен та ри те. Неслучайно те 
са и „вис шият пи ло таж“ в жур на листи ка та, тъй ка то ка чест ве на та им напра ва 
изиск ва се риоз на ба за зна ния и остро пе ро. И да ва наисти на ця ла та кар ти на на 
ед но съ би тие.
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И ви на ги, ко га то ви под на сят но ва ин фор ма ция, мисле те. Имайте пред вид 
спе ци фи ка та на вся ка ед на ме дия и по тен циал на та въз мож ност – вол но или не-
вол но – да бъ де те под ве де ни и ма ни пу ли ра ни. Било то от звук, едър шрифт, 
сним ка, ка ме ра, по зи циони ра на по опре де лен на чин. Винаги вни ма вай те в кар-
тинка та, за що то мо же пък да по лу чи те ед на шо ки ра ща за вас исти на. Това е и 
го ле  мият чар на ме дията. И се ста рай те да възприема те без пред ва ри тел на 
нагла са и емо ция, за що то то ва из кри вя ва кар ти на та.

Модерната сен честа про фе сия „трол“
„Мненията и ко мен та ри те са зат во ре ни“ – пред по ла гам, че все ки е сре щал 

то зи над пис в аген ция, сайт или про фил по не вед нъж в жи во та си. Какво ид ва да 
по ка же то ва? Че не ряд ко мне нията и ко мен та ри те, публи ку ва ни под един ма те-
риал, мо же да раз ко ле ба ят че тя щия от нос но на пи са но то и до ри да пре обър нат 
мне нието му за не го. Понякога то ва се случ ва от добре и ар гу мен ти ра но на пи-
сан ма те риал, друг път ко ли чест во то на ко мен та ри те, които са в ед на и съ ща 
по со ка, съ що може да ока же влияние вър ху фор ми ра не то на край но ста но ви ще 
у потре би те ля на ин фор ма ция. Онези, които „по ръч ват му зи ка та“, добре зна ят 
то ва. Именно за то ва най-често ико но ми чески гру пи ров ки и пар тии при бяг ват 
до услу ги те на т.нар. тро ло ве.

Тук е място то да от бе ле жим, че до мо мен та у нас то ва е не що, което всич ки 
зна ят, но ни кой не мо же да до ка же, че се прак ти ку ва пла те но и за мно го хо ра 
до ри се е пре вър на ло в про фе сия. Сенчеста, раз би ра се, за що то офи циал но та-
ка ва про фе сия не съ щест ву ва.

Трябва да се приз нае, че ориен та цията за то ва кой е трол и кой – не, ос вен в 
слу чаите на край ни на па де ния и за щи ти на пар тий на те ма ти ка, е мно го труд на. 
На пър во място то ва се обусла вя от фак та, че за България ка то стра на с по-тем-
пе ра мент ни хо ра и нез ря ла де мокра ция, гар ни ра на с пост то та ли та ри зъм, мне-
нията на об щест во то често са раз де ле ни на две. Логично те са про ти во по лож ни 
по не мал ка част от ин фор ма цията и за щи та та на крайности те е ярост на, т.е. съ-
щест ву ва ре ал на та опас ност отстра не ният ко мен та тор да бъ де при поз нат ка то 
трол и обрат но. Все пак има ня кои не ща, по които те са раз ли чи ми. Ако не обре-
ме не ният и мислещ чо век се опи ра на фак ти те в ко мен та ри те си, то тро ло ве те 
пол з ват мал ка част от фак ти те и гар ни рат обил но ко мен та ри те си с опре де ле-
ния, срав не ния и епи те ти. Троловете оба че съ що имат йе рар хия и тя е до ло ви ма 
за про фе сионал ния потре би тел на но ви ни. Добрият трол не про ме ня мне нието 
си ни ко га, но в наслаг ва не то на ар гу мен ти в под кре па на своята те за из кар ва 
все по ве че де тай ли за смет ка на епи те ти. Този вид гра да ция се явя ва доста убе-
ди тел на за потре би те ли те на но ви ни. Ако оба че ко мен та тор про ме ни мне нието 
си на ба за та на фак ти, а до ри и на вну ше ния, бъ де те си гур ни, че то ва не е трол. 
Къде е обяс не нието? В па ри те. Просто тро ло ве те по лу ча ват па ри, за да во дят 
об щест ве но то мне ние в ед на или дру га по со ка. Трябва да се от бе ле жи, че из-
клю чи тел но бър зо то раз ви тие и навли за не в жи во та на ин тер нет и т.нар. со-
циал ни мре жи са иде ал на та поч ва за раз ви тие на тро ло ве. Ако успеете да офор-
ми те кар ти на та на но ви на та оба че и не приема те не ща та твър де лич но, в не мал-
ко слу чаи тро ло ве те мо же и да ви раз ве се ля ват. В край на смет ка част от ро ля та 
на крал ския шут в исто ри чески план е насле де на от ня кол ко гру пи про фе сии 
към днеш на да та. Да, тро ло ве те са ед на от тях.
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Като заклю че ние мо жем да ка жем, че все пак чо век из би ра да ли да знае 
исти на та и да ли мо же да си я поз во ли. Въпреки мно го то „фейк“, въпре ки про-
фа ни за цията на све та, за която фи ло со фи те от дав на пре дупреж да ват, фак ти те 
мо же да бъ дат достояние на все ки, кой то ги тър си. Недостатъците на мо ре то от 
ин фор ма ция често мо же да се ока жат пре дим ст ва, тъй ка то в мо ре то има за 
всич ки, до ри и за оне зи, които не мо гат да плу ват. Но при всич ки по ло же ния, 
пре ди да тър си те ин фор ма ция, е добре да има те зна ния. Само те га ран ти рат 
пра вил на та по со ка. Ще за вър ша със зна ме на тел на ми съл на ве ли кия испан ски 
фи ло соф Хосе Ортега и Гасет – „Както око то раз би ра меж ду ко ле ба нията на 
ефи ра, та ка ду ша та на все ки от де лен чо век из би ра меж ду исти ни те. Същото е с 
ду ша та на все ки на род и на вся ка епо ха“.
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Глава II
КОМУНИКАЦИОННИ КАНАЛИ И ИНСТРУМЕНТИ,  

ИЛИ КАК ИНФОРМИРАМЕ МЕДИИТE 

Начини за информиране на медиите (прессъобщение, брифинг, 
пресконференция, интервю за телевизия (радио) печатна медия/

интернет медия

Елена Бангиева, Илка Катрева

I. Прессъобщение
Палитрата от въз мож ности да бъ дат ин фор ми ра ни ме диите е огра ни че на в 

рам ки те на прес съ об ще ние, бри финг, прескон фе рен ция, ин тер вю за елек трон-
ни те или пе чат ни те ме дии. Всички въз мож ни фор ми за то ва се съгла су ват с ад-
ми нистра тив ния ръ ко во ди тел на съ да /про ку ра ту ра та с ак тив на та по зи ция на ек-
спер та по връз ки те с об щест ве ност та.

Автор на прес съ об ще нието е ек спер тът „Връзки с об щест ве ност та“ (ВО) 
или слу жи те лят, упъл но мо щен да изпъл ня ва та ка ва функ ция в съ да, а в про ку-
ра ту ра та то ва са ек спер ти те ВО към апе ла тив ни те про ку ра ту ри. В съ деб на та 
систе ма, къ де то лип с ват ек спер ти по връз ки те с об щест ве ност та, прес съ об ще-
нието е за дъл же ние на го во ри те ля.

1. Общи изиск ва ния
Публичен до ку мент за пред ста вя не на ин фор ма ция (новини) за дейност та на 

ин сти ту цията или за те ма, която пред ставля ва ин те рес за об щест во то.
Това е най-изпол з ва ният на чин да достиг не ин фор ма цията по да ден слу чай 

или съ би тие до сред ст ва та за ма со во ос ве до мя ва не за раз след ва не, до съ деб но 
произ вод ст во, раз глеж да не на иска не за опре де ля не мяр ка за не от кло не ние на 
об ви ня ем, вна ся не на об ви ни те лен акт в съ да от про ку ра ту ра та, насроч ва не на 
де ло в съ да, за хо да на съ деб но то за се да ние, при произ на ся не на при съ да, про-
тест сре щу произ не се на при съ да от про ку ра ту ра та, изпъл не ние на вляз ла в си ла 
при съ да и др. Чрез прес съ об ще нието се пре да ва но ви на или се съ об ща ва за съ-
би тие.

Задължителните „атри бу ти“ на та зи фор ма са загла вието, след ва но от текст, 
кой то се пи ше по струк ту ра та на обър на та та пи ра ми да. Какво оз на ча ва то зи 
чисто жур на листи чески тер мин? В пър во то из ре че ние тряб ва да бъ де ка за на 
най-важ на та ин фор ма ция. То е во де що и съ дър жа но ви на та, по вод за на пис ва-
не то на прес съ об ще нието.

Прессъобщението тряб ва да съ дър жа ясен от го вор на след ни те въпро си: 
кой, как во, къ де, ко га, за що (с как ва цел). Поредността на от го во ри те мо же 
да е раз лич на в за ви си мост от то ва кое е най-важ но то (водещото) в нея.

Стилът на съ об ще нието – ясен, с въз мож но най-къ си фра зи, на достъ пен, 
раз би раем език, ка то се из бяг ва спе ци фич на та прав на тер ми но ло гия или про фе-
сиона лен жар гон.

Обемът – не по ве че от стра ни ца (мак си мум стра ни ца и по ло ви на, ако се на-
ла га пред ста вя не на мно го фак ти и данни).
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Заглавие – съста вя се след из гот вя не на съ об ще нието и съ дър жа есен цията 
(новината), пред ста ве на с не по ве че от 10 ду ми.

Увод – най-важ на та част от съ об ще нието. Едно или две из ре че ния, с които 
се съ об ща ва но ви на та.

Изложение – пред ста вя не на ця ла та ин фор ма ция с де тай ли.
Ясен, разпоз на ваем фи нал – мо же да съ дър жа ек спо зе на во де ща та но ви на, 

а ако е за те ку щи де ла – да уточ ня ва да ли има послед ващ съ де бен кон трол.
Разпространение – на бланка на ин сти ту цията, съ дър жа да та, ли це за кон-

такт и кон так т на ин фор ма ция. Прессъобщенията дости гат до ме диите по елек-
трон ни те по щи на жур на листи те и из да нията. Задължително се под дър жа и ак-
ту али зи ра преслиста та пе риодич но.

Кой е су бек тът на но ви на та, която пре да ва ме чрез прес съ об ще нието? Какво 
се е слу чи ло? Тези два въпро са са най-съ щест ве ни те за но ви на та.

Пример:
Заглавие: Разследван за нар ко разпростра не ние от Девня е с мяр ка за не-

от кло не ние „задържане под стра жа“ по иска не на Окръжната про ку ра ту ра 
във Варна, ува же но от съ да

С опре де ле ние на Варненския окръ жен съд днес, 15 ноем в ри 2018 г., е взе та 
мяр ка за не от кло не ние „задържане под стра жа“ на Йордан Й. от Девня, 
раз след ван за при те жа ние на ви со ко риско ви нар ко тич ни ве щест ва. Съдът е 
на ме рил, че събра ни те до мо мен та до ка за тел ст ва обос но ва ват пред по ло же-
нието, че об ви ня емият е из вър ши тел на деянието, за което е привле чен към 
от го вор ност. Богатата му съ деб на биогра фия и лип са та на постоянен ад рес 
мо ти ви рат пър ва та съ деб на ин стан ция да стиг не до из во да, че е ре ал на опас-
ност та Йордан да се укрие от на ка за тел но преслед ва не или да из вър ши 
престъпле ние.

Девненецът е привле чен ка то об ви ня ем за разпростра не ние на 18 па кет че-
та, съ дър жа щи ам фе та ми нопроиз вод ни, как то и за дър жа не без раз ре ши-
тел но на ви со ко риско ви нар ко тич ни ве щест ва. Той е бил по со чен ка то про да-
вач на дро га от не го ва клиен т ка. Нещо по ве че. На 12 ноем в ри 2018 г. при ру-
тин на по ли цейска про вер ка в Девня бил спрян млад мъж. Установено би ло, че 
той управля ва МПС след употре ба на нар ко тич ни ве щест ва. При разпи та 
ста на ло яс но, че нар ко ти ци те са за ку пе ни от Йордан, кой то бил из вестен с 
пря ко ра Професора. За управле ние на МПС след употре ба на нар ко ти ци 
Районната про ку ра ту ра в Девня е обра зу ва ла до съ деб но произ вод ст во сре щу 
шофьо ра.

При пред прието то пре тър с ва не на до ма на по со че ния ка то разпростра ни-
тел на нар ко тич ни ве щест ва Йордан по ли цията от кри ла кол би, бу тил ки и 
дру ги при над леж ности за произ вод ст во на ам фе та ми нопроиз вод ни със сле ди 
от нар ко тич ни ве щест ва. Предстои спря мо не го Окръжната про ку ра ту ра 
във Варна да пов диг не об ви не ние и за произ вод ст во на ам фе та ми ни.

Определението на Окръжния съд – Варна, с което е взе та мяр ка за не от-
кло не ние „задържане под стра жа“ на Йордан Й. от Девня, раз след ван за 
при те жа ние на ам фе та ми ни, мо же да бъ де об жал ва но пред Варненския апе-
ла ти вен съд.
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Произволно из бра ният при мер по каз ва, че от го во ри те на за дъл жи тел ни те 
въпро си, за които ста на ду ма по-го ре, мо же да не бъ дат да ва ни в съ ща та после-
до ва тел ност. За конкрет ния слу чай про ку ра ту ра та ве че е съ об щи ла. Сега ак цен-
тът па да вър ху въпро са КАКВО е ста на ло, а имен но – об ви ня емият за нар-
копрестъпле ние е с мяр ка за не от кло не ние „задържане под стра жа“ по ува же но 
от съ да иска не на про ку ра ту ра та. Така че и загла вието, и во де що то из ре че ние 
по каз ват в раз ви тие слу чая с об ви ня емия Йордан Й., тоест КАКВО е ста на ло. 
Новината е, че нар ко разпростра ни те лят е за дър жан под стра жа.

Въпросите КОГА, КЪДЕ, КАК и ЗАЩО на ми рат от го во ри в прес съ об ще-
нието. Посочване на пря ко ра на за дър жа ния не е пра ви ло. Това е свое обра зен 
„жест“ към ме диите, които оби чат да зна ят пря ко ри те на за дър жа ни те ли ца. 
Опитните жур на листи сле дят опре де ле ни фи гу ри от кри ми нал ния свят и под-
дър жат ар хив на престъпле нията, които са из вър ши ли.

Описан е и ме ха низ мът на уста но вя ва не на об ви ня емия. Спрян за про вер ка е 
ав то мо бил, чий то шофьор управля ва след употре ба на нар ко ти ци и съ що ще 
бъ де об ви ня ем, но в ра йон на та про ку ра ту ра. В гра фа та „под роб ности“ в края на 
прес съ об ще нието ста ва яс но, че ци ти ра ният об ви ня ем ще се сдо бие и с дру го 
об ви не ние – за произ вод ст во на дро га. Оттам пък ид ва и проз ви ще то му 
Професора.

Изводи:
– Прессъобщението съ дър жа НОВИНА, ка то в не го се от го ва ря на въпро си-

те КОЙ, КАКВО, КЪДЕ, КОГА, ЗАЩО и КАК.
– Заглавието е за дъл жи тел но и съ дър жа но ви на та.
– Текстът се пи ше ка то обър на та пи ра ми да – пър во то из ре че ние съ дър жа во-

де ща та ин фор ма ция, вся ко след ва що да ва под роб ности.
– Стилът е стан дар тен, без епи те ти и ква ли фи ка ции.
– Авторът на прес съ об ще нието, те ле фо ни те за връз ка, имейлът и длъж ност-

та му са за дъл жи тел ни и се поста вят след тек ста на съ об ще нието. То се изпра-
ща вър ху бланка, която съ дър жа ло го то, гра фич ния знак, ад ре са и те ле фо ни на 
ин сти ту цията.

2. Видове съ об ще ния за пре са та 

2.1. Съобщения за конкур си, кад ро ви про ме ни и наз на че ния, как то и 
за те ку щи дейности

След про веж да не на конкурс и из бор на ръ ко во ди те ли на ор га ни на СВ или 
на ма гистра ти се из гот вя прес съ об ще ние, което съ дър жа но ви на та, крат ка про-
фе сионал на биогра фия и при постиг на то съгла сие – сним ка на но воиз бра ния 
ръ ко во ди тел или ма гистрат. Възможно е и да се ор га ни зи рат ме дий ни изя ви по 
публич но то му представяне.

Съобщенията за пла ни ра ни и осъ щест ве ни дейности, проек ти или програ ми 
се съгла су ват с ръ ко во ди те ля на ин сти ту цията. Публикуват се на ин тер нет 
стра ни ца та и ако е на лич на – и на Facebook стра ни ца та на ин сти ту цията.

2.2. Съобщения за пред ста вя не на ста тисти чески дан ни от ор га ни те на 
СВ

Може да бъ де пре доста ве на ин фор ма ция за:
– брой де ла, постъ пи ли и ре ше ни през съ от вет ния пе риод;
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– сред носта тисти ческа на то ва ре ност на от дел ния ма гистрат;
– брой постъ пи ли жал би за бав ност по чл. 217а ГПК;
– брой и вид проек ти, програ ми и ини циати ви, в които съ дът е участ вал;
– за дъл жи те лен ак цент в то зи вид съ об ще ния е ана ли зът на пред ста ве ни те 

дан ни.

2.3. Съобщения за ра бо та по проек ти, но во въ ве де ния, участие в се ми
на ри и кон фе рен ции, сре щи и по се ще ния и др.

Съдържат клю чо ви ду ми и посла ния, под чер та ва щи зна чи мост та на проява-
та, с оглед на по добря ва не ра бо та та на ин сти ту цията с раз лич ни външ ни за 
систе ма та об щ ности и уси лията за по ви ша ва не на об щест ве но то до ве рие в нея.

2.4. Съобщения за те ку щи пре писки и де ла. (виж „Спе ци фич ни изиск ва-
ния“) 

3. Специфични изиск ва ния за прес съ об ще ния от съ да

3.1. Съобщения за насро че ни за раз глеж да не де ла
Практиката по каз ва, че на ка за тел ни те де ла от общ ха рак тер пред ставля ват в 

най-го ля ма сте пен об щест вен ин те рес. Прессъобщенията за насро че ни де ла съ-
дър жат ин фор ма ция за то ва пред кой съд се раз глеж да де ло то, да та та и на чал-
ния час на съ деб но то за се да ние, стра ни те по де ло то (без да се иден ти фи ци рат 
фи зи чески те лица):

– за НОХД – ре зю ме на диспо зи ти ва, пред ви де но от за ко на на ка за ние;
– за на ка за тел ни де ла от частен ха рак тер – да та та, на чал ния час на съ деб но-

то за се да ние и ин фор ма ция в рам ки те на поз во ле но то от за ко на;
– за въз зив ни де ла – кой об жал ва или про тести ра пър воин стан цион ния съ де-

бен акт (ре ше ние, при съ да, определение) и на как во ос но ва ние; ре зю ме на 
диспо зи ти ва на об жал ва ния съ де бен акт;

– за граж дан ски де ла – ищец, от вет ник, пред мет на спо ра.

3.2. Съобщения с ин фор ма ция за хо да на де ло то
Представители на ме диите мо гат да при съст ват при раз глеж да не на де ла при 

от кри ти вра та. Журналистите не разпо ла гат ви на ги с не об хо ди мо то вре ме за 
то ва и не при те жа ват спе ци фич ни те поз на ния, които да им поз во лят да вник нат 
в съ дър жа нието, в ню ан си те и прав ни те после ди ци от про це су ал но то по ве де ние 
на стра ни те по де ло то. При спаз ва не на всич ки рестрик ции на за ко на в съ об ще-
нието тряб ва да се пред ста вят дейст вията на съ да при про веж да не на съ деб но то 
след ст вие в тях на та ло ги ческа та после до ва тел ност и уси лията за уста но вя ва не 
на обек тив на та исти на.

Ако де ло то се от ла га?
Посочват се при чи ни те – за ко но ви те разпо ред би, на ос но ва ние на които съ-

дът е длъ жен да от ло жи раз глеж да не то на де ло то и да насро чи но во съ деб но за-
се да ние (с кур сив се ци ти ра тек стът от закона).

3.3. Прессъобщения за поста но ве ни съ деб ни ак то ве
Съобщението съ дър жа ин фор ма ция на достъ пен и раз би раем език от диспо-

зи ти ва на поста но ве на та при съ да, ре ше ние или опре де ле ние. Посочва се в ка къв 
срок и пред кой съд под ле жи на об жал ва не или про тести ра не съ от вет ният съ де-
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бен акт. Може да се ци ти ра и тек стът на за ко на, въз ос но ва на кой то е поста но-
вен той.

За по ве че яс но та и при проявен ин те рес от стра на на ме диите, по на ка за тел-
ни де ла тек стът мо же да бъ де до пъл нен с крат ка ин фор ма ция за хо да на съ деб-
но то след ст вие (наз на че ни, из слу ша ни и приети ек спер ти зи, брой на разпи та ни 
сви де те ли, ек спер ти, ве щи ли ца, за иска не то на про ку ра ту ра та, ста но ви ще то на 
граж дан ския ищец и частен об ви ни тел (ако има такъв), за те за та на за щи та та и 
под съ ди мия.

Предоставянето на въз мож ност жур на листи те да се за поз на ят с мо ти ви те 
към съ деб но ре ше ние би съ дейст ва ло за по ви ша ва не на до ве рието в пра во раз-
да ва тел ни те ин сти ту ции и би до ка за ло, че съ дът поста но вя ва съ деб ни те си ак-
то ве на ба за та на пре доста ве ни те до ка за тел ст ва въз ос но ва на за ко на и вътреш-
но то си убеж де ние. Определен ка зус мо же да пред ставля ва об щест вен ин те рес 
про дъл жи тел но вре ме, което обусла вя не об хо ди мост та ме диите да изяс ня ват 
пост фак тум ар гу мен ти те за поста но вя ва не на съ от вет ния съ де бен акт. За да бъ-
дат спа зе ни разпо ред би те от нос но достъ па до де ла та, жур на листи те мо гат спе-
циал но да се за поз на ят с мо ти ви те на съ да при поста но вя ва не на опре де лен съ-
де бен акт след публи ку ва не то му в ЦУБИПСА.

В слу чаите, ко га то под съ ди мият е оправ дан, е на ло жи тел но да се да де пуб-
лич ност на оправ да тел на та при съ да.

При из гот вя не на съ об ще ния за приклю чи ли ад ми нистра тив ни и граж дан ски 
де ла, на ред с ин фор ма цията от диспо зи ти ва, накрат ко мо же да бъ дат пред ста ве-
ни ста но ви ща та на стра ни те и тех ни те про це су ал ни пред ста ви те ли, как то и ня-
кои под роб ности от об стоятел ст ве на та част на поста но ве ния акт, при спаз ва не 
рестрик циите на за ко на и след пред ва ри тел но съгла су ва не със съ дията доклад-
чик, с оглед на ох ра ня ва не на ин те ре си те на граж да ни те.

4. Специфични изиск ва ния за прес съ об ще ния от про ку ра ту ра та
Прессъобщение по конкре тен по вод (пре писка, де ло или др.) се из ра бот ва от 

ек спер та „Връзки с об щест ве ност та“ при апе ла тив ни те про ку ра ту ри въз ос но ва 
на на лич ни те дан ни и съ образ но за ко на. При поиск ва не се пре доста вя на го во-
ри те ля на съ от вет на та про ку ра ту ра. Говорителят пре це ня ва ка къв обем ин фор-
ма ция след ва да бъ де пре доста вен на об щест во то съ образ но за ко на, за да чи те и 
прин ци пи те на Медийната стра те гия на ВКП и ста но ви ще то на наблю да ва щия 
про ку рор.

Текстът на прес съ об ще нието се изпра ща по елек тро нен път на e-mail ад ре са 
на от дел „Връзки с об щест ве ност та“ в ад ми нистра цията на глав ния про ку рор, 
съгла су ва се с го во ри те ля на глав ния про ку рор и по не го во ука за ние се публи-
ку ва на сай та на про ку ра ту ра та.

4.1. Отказ за да ва не на ин фор ма ция се пра ви за:
– фак ти, об стоятел ст ва и дан ни по пре писки и до съ деб ни произ вод ст ва, за 

които ин фор ма цията е дър жав на или дру га за щи те на от за ко на (съгл. чл. 136, 
ал. 2 на ЗСВ), или про ти во ре чи на разпо ред би за по ве ри тел ност на ин фор ма-
цията;

– в слу чай че да ва не то на ин фор ма ция и огла ся ва не то на све де ния ще осу-
етят, застра шат, затруд нят или до ри са мо ще за ба вят ра бо та та по раз след ва не-
то.
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4.2. Резервираност:
– да не се из ла гат или уни жа ват за сег на ти те ли ца – фак ти от лич ния жи вот 

на граж да ни те, об стоятел ст ва, ув реж да щи ин те ре си те на ли ца та и тях на та ре-
пу та ция;

– да не се на зо ва ват, без да е не об хо ди мо, име на та на граж да ни те или дан ни, 
които би ха спо мог на ли за раз кри ва не на са мо лич ност та им;

– при не пъл но лет ни те ли ца име на не се по соч ват;
– по пра ви ло сним ки не се пре доста вят.

4.3. Ограничения в съ дър жа нието на ин фор ма цията, пре доста вя на от 
про ку ра ту ра та:

– пре доста вя не на ин фор ма ция са мо от нос но то ва на как ва фа за е раз след ва-
не то;

– не се пра вят прог но зи за из хо да на раз след ва не то;
– не се да ват оценки на до ка за тел ст ве ния ма те риал;
– при да ва не на ин фор ма ция се съблю да ва прин ци път за про пор ционал ност 

и за не ви нов ност;
– не до пусти ми са изявле ния, които би ха оста ви ли впе чат ле ние за по ли ти-

ческа ан га жи ра ност или пристраст ност.

4.4. Свободно пре доста вя не на ин фор ма ция от про ку ра ту ра та:
– под роб ности от престъпле нието – ко га, как во деяние, с как ви после ди ци и 

постра да ли е из вър ше но;
– раз мер на при чи не ни те ще ти;
– ме ха ни зъм на деянието;
– пред по ла гаема про дъл жи тел ност на де ло то до не го во то приключ ва не.

5. Технология за разпростра не ние на прес съ об ще нието. Общи изиск ва
ния

След из гот вя не на тек ста PR ек спер тъ т/ го во ри те лят пред ста вя съ об ще нието 
за пре са та за одобре ние и приема не от ръ ко вод ст во то на ин сти ту цията (или ако 
има ут вър де ни дру ги вътреш ни правила), за да бъ де разпростра не но в ме диите 
и публи ку ва но в уеб сай та или ФБ стра ни ца та на ин сти ту цията;

Съобщението се разпростра ня ва на бланка на ин сти ту цията, със загла вие, 
съ дър жа ние, ли це за кон такт и кон так т на ин фор ма ция – тел. – слу же бен и GSM, 
e-mail, уебстра ни ца.

След пре ценка и ако е на ли чен из клю чи те лен об щест вен ин те рес, ко му ни ка-
цион ни те струк ту ри в съ ди ли ща та и про ку ра ту ра та изпра щат съ об ще нието на 
ВСС/ВКП, за да бъ де публи ку ва но в тех ни те уеб сайто ве или фейсбук стра ни ца-
та на съвета;

Съобщение за пре са та се изпра ща ед нов ре мен но по e-mail до всич ки ре дак-
ции на пе чат ни те ежед нев ни ци, до он лайн из да нията и ра дио- и те ле ви зион ни те 
стан ции, как то и до ин фор ма цион ни те аген ции без как ва то и да е дискри ми-
нация;

Всички пис ме ни ма те риали, из гот ве ни в ре зул тат на дейност та на ек спер та 
„Връзки с об щест ве ност та“ или на ли ца та, упъл но мо ще ни да изпъл ня ват ко му-
ни ка цион ни функ ции, които след ва да бъ дат изпра те ни на ме диите, пре ми на ват 
през го ре по со че ни те стъп ки.
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Анализът на об стоятел ст ва във връз ка с жур на листи ческа публи ка ция или 
ма те риал, из лъ чен от ефир ни ме дии, се из вър ш ва от ръ ко вод ст во то на ин сти ту-
цията заед но с PR ек спер та /го во ри те ля. Той мо же да до ве де до заклю че нието, 
че от глед на точ ка на ин те ре си те или ав то ри те та на ин сти ту цията, или в от го-
вор на об щест ве ния ин те рес, е це ле съ образ но по то зи по вод да се ор га ни зи ра 
бри финг или да се публи ку ва изявле ние за ме диите. Често те зи две ко му ни ка-
цион ни фор ми се про веж дат в син х рон и се ор га ни зи рат и при съ би тия, за които 
е не об хо ди ма бър за и обек тив на ре ак ция от стра на на ин сти ту цията, на со че на 
към публич но то простран ст во.

II. Изявление за ме диите

2.1. Организационни стъп ки на изявле ние за ме диите:
– Вземане на ре ше ние за изявле ние за пре са та (след ана лиз на публи ка ция 

или събитие);
– Изяснява се фор ма та на разпростра не ние – чрез разпра ща не на тек ста 

(аудио запис) на изявле нието или чрез пред ста вя не то му на бри финг:
– Установяване на те ма та /пред ме та, кой то след ва да бъ де гла вен обект на 

изявле нието;
– Изготвяне на схе ма ти чен текст на изявле нието с под чер та ва не на ос нов но-

то посла ние;
– Нанасяне на поправ ки, вна ся не на евен ту ал но поиска ни из ме не ния и при да-

ва не на окон ча тел на фор ма на изявле нието за ме диите;
– Одобряване на окон ча тел ния текст от ръ ко вод ст во то на ин сти ту цията;
– Размножаване на тек ста на изявле нието за ме диите в не об хо ди мия брой ек-

зем пля ри в за ви си мост от прог ноз ния брой участ ни ци, ако се ор га ни зи ра бри-
финг;

– Определяне на ли це, което ще пот вър ди изявле нието за пре са та: то ва мо же 
да бъ де ръ ко во ди те лят на съ да /про ку ра ту ра та, го во ри те лят или дру го ли це, по-
со че но от ръ ко вод ст во то;

– Раздаване на тек ста на изявле нието на всич ки участ ни ци в бри фин га /прес-
кон фе рен цията в края на пред ста вя не то му пред ме диите.

2.2. Изявление за ме диите с изпре вар ващ ха рак тер:
Прави се с оглед на пред ста вя не на пред ставля ва щи ин те рес съ би тия, които 

се пред виж да да се про ве дат под еги да та на ин сти ту цията.

2.3. Изявление за ме диите с пояс ни те лен ха рак тер
За пред ста вя не на съ би тия, които ве че са се слу чи ли или са в про цес на 

изпъл не ние. Събития, които мо гат да имат пря ко отра же ние вър ху ре пу та цията 
на ин сти ту цията.

2.4. Указания за пра ве не на изявле ния:
Ако изявле нието за ме диите се пра ви пред тях (на брифинг), не се до пуска 

жур на листи те да за да ват въпро си.
Изявлението се пра ви ви на ги от офи циален пред ста ви тел на съ да /про ку ра ту-

ра та.
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Изявления мо же да бъ дат напра ве ни на жи во или да бъ дат пред ста ве ни ка то 
аудио-ви зу ален за пис, напра вен в ин сти ту цията. Аудиозаписът се публи ку ва и 
на уеб сай та (ФБ) на ин сти ту цията.

Ако ръ ко во ди те лят на ин сти ту цията же лае по соб ст ве на ини циати ва и в ин-
те рес на ав то ри те та и не за ви си мост та на ин сти ту цията да из ра зи по зи ция или 
да напра ви изявле ние „на жи во“ в ме дия, то той ак цен ти ра вър ху ос нов но то 
посла ние на достъ пен и раз би раем език. Без дъл ги фра зи или слож ни из ре че-
ния. Да се из бяг ва, до кол ко то е въз мож но, употре ба та на спе циали зи ра ни прав-
ни тер ми ни, които мо же да изиск ват „пре вод“ на ежед нев ния, раз го во рен език. 
Правещият изявле ние от име то на ин сти ту ция от ор га ни те на СВ тряб ва 
да е за поз нат пред ва ри тел но и ви на ги да дър жи смет ка за ни во то на слу
ша ща та /гле да ща ауди то рия, пред ставля ва на от „ма со вия слу ша те л/з ри
тел“.

Не се пре по ръч ва на пред ста ви те ли те на съ ди ли ща та или про ку ра ту ра
та да пра вят на роч ни изявле ния из вън се да ли ща та на ин сти ту циите – на 
ули ца та, на об щест ве но място или на дру го място из вън ин сти ту циите. За 
изявле ния или бри финг, които са крат ки фор ми за пре доста вя не на ин фор ма ция, 
мо же да се изпол з ват стъл би ща та или фоайе та та на съ деб ни те сгра ди.

III. Брифинг
Ефективно сред ст во за фор ми ра не и под дър жа не на диалог с ме диите. Както 

при та зи фор ма на об щу ва не с ме диите, та ка и при прескон фе рен циите е за дъл-
жи тел на по ка на та. Тя се изпра ща с имейл до жур на листи те и из да нията, в кой то 
са по со че ни ча сът, място то, те ма та на бри фин га и име то на то зи, кой то ще го-
во ри пред жур на листи те. Часът на бри фин га за дъл жи тел но се съ обра зя ва с вре-
ме то, което е не об хо ди мо на жур на листи те да пристиг нат на съ би тието.

3.1. Брифингът не е прескон фе рен ция
Той е атрак тив на фор ма (осо бе но за елек трон ни те медии) за пред ста вя не на 

конкрет на ра бо та на ин сти ту цията. Чрез не го се га ран ти ра ми ни мал но не об хо-
ди мият стан дарт на проз рач ност и публич ност в дейност та на ин сти ту цията.

На бри фин га но ви на та се съ об ща ва от ад ми нистра тив ния ръ ко во ди тел на 
съ да или го во ри те ля на про ку ра ту ра та. Позволени са ня кол ко въпро са на ме-
диите, но са мо по те ма та, на която е обя вен бри фин гът.

Обикновено по во дът за бри финг на про ку ра ту ра та е важ на но ви на, свър за на 
с престъпле нието или с лич ност та на об ви ня емо ли це. За съ да по во дът мо же да 
бъ де съ би тие, ре ак ция във връз ка с въз ник на ла кри зис на си ту ация, приклю че но 
с на пи са ни мо ти ви де ло от го лям об щест вен ин те рес.

Брифинг не се да ва за обик но ве ни краж би, за шо фи ра не след употре ба на ал-
ко хол и дру ги „по-обик но ве ни“ престъпле ния. При та зи фор ма на об щу ва не 
меж ду пред ста ви те ли те на съ деб на та систе ма и ме диите не се под гот вя пред ва-
ри тел но ек спо зе по те ма та. Това оба че не из ключ ва пра во то на ин сти ту цията да 
по да де прес съ об ще ние след бри фин га. Не всич ки ме дии са успе ли да при съст-
ват и не всич ки при съст ва щи са успе ли ко рек т но да за пи шат ка за но то им. 
Последващото прес съ об ще ние ще бъ де в пол за на ме диите, без да иг но ри ра да-
де ни те от го во ри на са мия бри финг от ад ми нистра тив ния ръ ко во ди тел или го во-
ри те ля на съ деб на та ин сти ту ция.
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3.2. Кой участ ва в бри фин га:
– Представител на ин сти ту цията, по со чен от ръ ко во ди те ля, или са мият той. 

Това е ли це то, което пред ста вя чрез ек спо зе ак ту ал ни те фак ти, ин фор ма цията, 
дан ни те:

– PR ек спер тът на съ да /го во ри те лят на про ку ра ту ра та.

3.3. Технология:
– Продължителност – от 20 до 30 ми ну ти – in brief – накрат ко;
– След уста но вя ва не на прак ти ка за да ва не на бри фин ги не е не об хо ди ма по-

ка на или на пом ня не;
– Допустими са са мо уточ ня ва щи въпро си. Контролът за тях се въз ла га на 

PR ек спер та или го во ри те ля, кой то во ди бри фин га;
– Достъп до бри фин га имат всич ки жур на листи.

IV. Право на от го вор и пра во на поправ ка. Пояснение

4.1. Правото на от го вор и пра во то на поправ ка са ком по нен ти на пра
во то на ин фор ма ция.

Правото на от го вор и пра во то на поправ ка произ ти чат от член 12 от 
Всеобщата декла ра ция за пра ва та на чо ве ка. Същата разпо ред ба се съ дър жа и в 
член 17 от Европейската кон вен ция за за щи та на пра ва та на чо ве ка и ос нов ни те 
сво бо ди. С оглед на спаз ва не то на пра ва та или ре пу та цията на дру ги те в 
член 19 от та зи кон вен ция се по соч ва, че сво бо да та на сло во то мо же да бъ де 
пред мет на из вест ни огра ни че ния, които оба че тряб ва да бъ дат из рич но уста-
но ве ни със за кон.

4.2. Правото на от го вор да се раз глеж да от мо рал на глед на точ ка. Всяко 
ли це (фи зи ческо ли це, част ноправ но или публич ноправ но юри ди ческо лице), 
което смя та, че не го ва та ре пу та ция е уро не на от из лъч ва не то на непра вил ни, 
не пъл ни, пре ду бе де ни или лъж ли ви твър де ния, има пра во на от го вор. От прав-
на глед на точ ка спаз ва не то на пра во то на от го вор е за дъл же ние, чието на ру ша-
ва не мо же да има прав ни послед ст вия.

4.3. Правото на от го вор в сфе ра та на ра диото и те ле ви зията е пред ви де но в 
член 14 от Закона за ра диото и те ле ви зията.

В етич ни те и про фе сионал ни пра ви ла на ме диите се по соч ва, че:
– Всяка но ви на / ин фор ма ция тряб ва непре мен но да бъ де про ве ре на от още 

два раз лич ни из точ ни ка, които след ва да пот вър дят пър вич ния из точ ник; ако 
но ви на та / ин фор ма цията не е пот вър де на, пре по ръ чи тел но е жур на листът да не 
про дъл жа ва по-на та тък с опи ти те си за съм ни тел на публи цисти ка;

– Ако но ви на та / ин фор ма цията се от на ся до две или по ве че дейст ва щи ли ца, 
за дъл жи тел но е да се вле зе във връз ка с всич ки участ ни ци, да се ре гистри рат 
безпристраст но всич ки глед ни точ ки на всич ки стра ни, осо бе но ако тех ни те ста-
но ви ща взаим но си про ти во ре чат;

– В си ту ации ка то та зи, по со че на в под точ ка b), е за дъл жи тел но сти лът на 
пред ста вя не да бъ де не утра лен, стро го опи са те лен, без су бек тив ни под сказ ки 
или накло ня ва не на вез ни те в пол за на ед на от стра ни те.

Възможно е пред ста ви тел на ме диите съз на тел но да се от кло ни до ри са мо от 
ед но от го ре по со че ни те пра ви ла и да про дъл жи с опи ти те за публи цисти ка, ос-
но ва на на из точ ни ци, които впослед ст вие мо гат да се ока жат не досто вер ни. 
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Възможно е дейност та на пра во съ дието да бъ де пред ста ве на по не ко рек тен и 
не обек ти вен на чин и да се из ло жи на риск пра вил но то ин фор ми ра не на об щест-
во то. Възможно е и да се дискре ди ти рат опре де ле ни ма гистра ти чрез ата ки и 
лъж ли ви об ви не ния в ко руп ция, не ком пе тент ност и не добро съ вест ност.

В та ки ва си ту ации е за дъл жи тел но ко му ни ка цион на та струк ту ра на съ ди ли-
ща та и про ку ра ту ра та да ре аги ра не за бав но чрез PR ек спер та /го во ри те ля, ка то 
се из гот ви и из лъ чи пра во на от го вор.

4.4. Стилът на пра во на от го вор
Институционален (официален), да се из бяг ва об ви ни те лен тон или тон на 

иро нич но пре въз ход ст во по от но ше ние на твър де нията в съ от вет ния жур на-
листи чески ма те риал.

Всеки еле мент от кри ти ка та да бъ де обо рен с обек тив ни, на деж д ни и про ве-
ри ми ар гу мен ти, та ка че тек стът на пра во то на от го вор да не се пре вър не в спи-
сък на отри ча ния.

Правото на от го вор не тряб ва да се прев ръ ща в ата ка, на со че на сре щу ав то-
ра на ста тията или публи ку ва ла та я пе чат на ме дия. Необходимо е да се на со чи 
вни ма нието към обор ва не с ар гу мен ти на аспек ти те, счи та ни за не обос но ва на, 
безпред мет на кри ти ка. От та зи глед на точ ка пра во то на от го вор тряб ва да се 
счи та за „част“ от публич но про веж дан диалог, чрез кой то се да ва от го
вор на глед ни точ ки, ос но ва ни на не вер ни или погреш ни пред постав ки.

4.5. Текстът на пра во то на от го вор
Не пре ви ша ва по обем то зи на съ от вет ния жур на листи чески ма те риал.
Ако публи цисти чен ма те риал е из лъ чен от ра дио-те ле ви зионен опе ра тор, е 

не об хо ди мо да се по тър си и оси гу ри въз мож ност за пра во на от го вор на за сег-
на то то ли це / ин сти ту ция в съ щия те ле ви зионен или ра диофор мат и по въз мож-
ност в съ щия ча со ви пояс.

Ако обект на ме дий на ата ка е ма гистрат от съд или про ку ра ту ра, счи та се, че 
той са мият има пра во да поиска не за бав но лич но опро вер же ние в ме дията, 
която го е из лъ чи ла. Засегнатият ма гистрат или ин сти ту ция от ор га ни те на СВ 
мо же да от пра ви иска не за за щи та на не за ви си мост та, безпристраст ност та и 
про фе сионал на та ре пу та ция до ВСС.

4.6. Организационни стъп ки (процедура) за упраж ня ва не то на пра во на 
от го вор

– Внимателен ана лиз на ма те риала от ме дията с под чер та ва не на ци ти ра ни те 
аспек ти, които са в про ти во ре чие с фак ти ческа та исти на;

– Ръководителят на съ да или про ку ра ту ра та взе ма, заед но с PR ек спер та /го-
во ри те ля, ре ше ние за из гот вя не на пра во на от го вор;

– Скицира се от го вор на до пус на ти те в публи ка цията /ма те риала греш ки, не-
вяр на та ин фор ма ция или об ви не нията, вклю че ни в публи ку ва ния / из лъ чен ма те-
риал. Текстът се пи ше „огле дал но“ (от го во ри те /про ти во ре чията ще бъ дат 
вмък на ти в съ щия ред, как то греш ки те или не вяр на та информация);

– Окончателният текст се пред ста вя за одобре ние от ли ца та, от го вор ни за 
взе ма не то на ре ше нията;

– След одобре нието му от го во рът се пре да ва са мо на ме диите, които са из-
лъ чи ли счи та ния за не ко рек тен или кле вет ни чески ма те риал;
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– Незабавно след пре да ва не то му на ме дията тек стът с пра во то на от го вор 
се публи ку ва в уеб сай та на ин сти ту цията (и на ФБ стра ни ца та, ако е налична), 
за да се пре дот в ра ти пре небрег ва не то му от съ от вет на та ме дия;

– Ако се ин терпре ти ра те ма или фак ти от де ло /пре писка от го лям об щест вен 
ин те рес, пра во то на от го вор се изпра ща за ин фор ма ция на ВСС, на ВКП, с ко-
пие и до ВКС;

– Наблюдение на публи ка цията / из лъч ва не то. Архив.

4.7. Право на поправ ка. Пояснение
Печатна ме дия мо же да публи ку ва ма те риал за пре са та, съ дър жащ не вяр на, 

не ко рек т на или не пъл на ин фор ма ция по ра ди не доста тъч на ин фор ми ра ност или 
не ком пе тент ност от стра на на ав то ра.

При по ло же ние че добро съ вест ност та на ав то ра не мо же да бъ де поста ве на 
под въпрос, ин сти ту цията чрез PR ек спер та /го во ри те ля и с одобре нието на ръ-
ко во ди те ля на съ да /про ку ра ту ра та мо же да публи ку ва пояс не ние с цел попра-
вя не и до пъл ва не на пред ста ве на та на об щест ве ност та ин фор ма ция.

За раз ли ка от прес съ об ще нието, пра во то на от го вор или изявле нието за ме-
диите, пояс не нието има пунк ту ален ха рак тер, факт, кой то го кла си фи ци ра в 
ка те го рията на пра во то на поправ ка с всич ки произ ти ча щи от то ва послед ст-
вия.

Разликата меж ду пояс не нието и пра во то на от го вор се състои в то ва, че 
пояс не нието съ дър жа по-ско ро спи сък на фак то ло ги чески или пе чат ни греш ки. 
Аспект, кой то не на ма ля ва по ни ка къв на чин не го ва та по лез ност ка то ра бо тен 
ин стру мент на PR ек спер та /го во ри те ля.

Текстът на пояс не нията е с не утра лен, безпристрастен тон, конкрет но към 
аспек ти те, опре де ле ни ка то погреш ни, неяс ни или не пъл ни, без дру ги ко мен та-
ри или оценки на те ма та, ав то ра или ме дията.

V. Пресконференция
Най-често изпол з ва но то сред ст во за съз да ва не на но ви ни и пред ста вя не на 

по ли ти ки. Организира се при усло вие че ин сти ту цията има на ме ре ние да пред-
ста ви важ но съ об ще ние (новина) от го лям об щест вен ин те рес. Ако ня ма те как-
во да ка же те на ме диите, не ор га ни зи рай те прескон фе рен ции. На ни ко го не му е 
прият но да му гу бят вре ме то.

5.1. Общи изиск ва ния
Пресконференцията е офи циал ният на чин за ко му ни ки ра не с ме диите, кой то 

е оправ дан са мо ко га то се случ ва или се пла ни ра важ но съ би тие, или те ма та е 
от ши рок об щест вен ин те рес. Пресконференцията не е ед но по соч на ко му ни ка-
ция с ме диите, а пряк диалог с тях по за да де на та те ма под фор ма та на въпро си 
и от го во ри.

Пресконференцията не е бри финг за пре са та.
Не ор га ни зи ра ме прескон фе рен ция, ако ня ма ос но ва тел ни при чи ни (събития) 

и те ми (важ ни проек ти, важ ни ре ше ния, за ся га щи съ щест ве на част от об щест-
во то, пред ста вя не на важ ни въпро си, кри зис ни си ту ации и др.).

В про ку ра ту ра та обик но ве но прескон фе рен ции се да ват след го диш ни те от-
че ти. Те са скуч ни за ме диите, пъл ни са с циф ри и жур на листи те не ги оби чат. 
Ако оба че мо же те да го во ри те на ба за та на циф ри те за тен ден ции в престъп-
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ност та, то ва мо же да ги заин три гу ва. Опитайте се да не го во ри те с мно го числа. 
Тях съ об ща вай те са мо за илюстра ция и при срав не ние с пре диш ни от чет ни пе-
риоди. Обобщете тен ден циите за пе риода, кой то се от чи та, и напра ве те из во ди-
те.

Ако прескон фе рен цията се да ва по по вод на приклю чи ло (с на пи са ни 
мотиви) де ло от из клю чи тел но ви сок об щест вен ин те рес – при мер но под съ ди-
мият е кмет, пред се да тел на об щин ски съ вет, ми нистър, дър жа вен слу жи тел на 
ви сок пост, та зи диало гич на фор ма ме дии – съ деб на систе ма е най-под хо дя ща.

5.2. Кога ор га ни зи ра ме прескон фе рен ция
Само ако има по ло жи те лен от го вор на след ни те въпро си:
– Основният ак цент (темата) доста тъч но ак ту ален и об щест ве ноз на чим ли е 

за об щест во то, за съ да или про ку ра ту ра та, за да привле че вни ма нието на ме-
диите;

– Дейността (темата), която се пред виж да да бъ де пред ста ве на на прескон-
фе рен ция, пред ставля ва ли те ма от осо бе но зна че ние за съ щест ве на част от 
граж да ни те (на мест но или на ционал но равнище);

– Изисква ли пред ло же но то съ би тие под роб ни обяс не ния, които мо гат да 
пре диз ви кат въпро си от жур на листи те, има ли но ва ин фор ма ция или но ви ста-
но ви ща във връз ка с не го, които мо гат да пред ставля ват ва жен ин те рес от глед-
на точ ка на ме диите.

5.3. Технология за ор га ни зи ра не и про веж да не на прескон фе рен ция:

Подготовка на прескон фе рен цията:
5.3.1. Ясно уста но ве но посла ние, което иска ме да пре да дем чрез прескон фе-

рен цията;
5.3.2. Избор на мо мен та (да та, ден, час). 
Ако из бра ният мо мент се конку ри ра с дру ги съ би тия, пред ставля ва щи ин те-

рес за ме диите, прескон фе рен цията мо же да се про ва ли. Препоръчителният ин-
тер вал през сед ми ца та са дни те в сре да та (втор ник, сря да и четвъртък), а ча со-
вият пояс е меж ду 10,00–13,00 ч., та ка че да се оста ви на жур на листи те вре ме 
да под гот вят ин фор ма цията (пи са не на ста тии, ко мен тар, под бор на сним ки и 
ви део кад ри (синхрони) и на зву ков фон и т.н.).

При кри зис ни си ту ации те зи пре по ръ ки не се спаз ват. Следва се про то кол за 
дейст вие при кри за, а прескон фе рен ция се ор га ни зи ра вед на га след от шу мя ва не 
на кри зис на та си ту ация.

Датата на прескон фе рен цията тряб ва да бъ де из бра на доста тъч но добре. Тя 
не тряб ва да се конку ри ра с дру ги важ ни об щест ве ни съ би тия, тъй ка то част от 
жур на листи чески те еки пи ще бъ дат в не въз мож ност да при съст ват, ще жер т ват 
дру го то съ би тие или ва ша та прескон фе рен ция. Имайте го тов ност при мол ба на 
ре пор те ри те да от ло жи те за по-къ сен час съ би тието.

5.3.3. Мястото на про веж да не
Помещението се из би ра спо ред прог ноз ния брой по ка не ни ме дии и/ или 

гости. То тряб ва да съ от ветст ва на ре пу та цията на ин сти ту цията от ор га ни те на 
СВ, която има ме на ме ре ние да пред ста вим. Аудиторията тряб ва да мо же яс но 
да чу ва от вся ко ед но място в по ме ще нието. Следва да се оси гу ри място за ра-
дио- и/ или те ле ви зион ни ин тер вю та след прескон фе рен цията. Ако ин сти ту цията 
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ня ма спе циал но по ме ще ние за ме дий ни изя ви (пресцентър), то се из би ра та ко-
ва, което има сим во ли на дър жав ност та и на ин сти ту цията;

5.3.4. Изготвяне на спи сък с по ка не ни те
Канят се без дискри ми на ция всич ки жур на листи от ме диите, вклю че ни в 

мейлинг листа та на ко му ни ка цион на та струк ту ра на съ ди ли ща та и про ку ра ту-
ра та, не за ви си мо да ли са цен трал ни или ре гионал ни ме дии;

5.3.5. Изготвяне и изпра ща не на по ка на до ме диите
В тек ста се по соч ват те ма та, днев ният ред на прескон фе рен цията, участ ни-

ци те, да та та, място то и пред ви де ният на ча лен час.
Изпращат се он лайн или по фак са най-мал ко 24 ча са пре ди пред ви де на та да-

та на прескон фе рен цията и не по ве че от 7 дни пре ди то ва. Препоръчително е 
по ка на та да бъ де изпра те на 48–72 ча са пре ди опре де ле ния час за прескон фе рен-
цията.

5.3.6. Изготвяне на до ку мен та цията (комплект ма те риали за ме диите)
 (вж. по-до лу „ком плект ма те риали за ме диите“) и из гот вя не на по мощ ни 

ма те риали (гра фи ки, табли ци и др.) 
5.3.7. Изготвяне на из каз ва ния и под го тов ка на пред ста ви те ли те на съ да 

или про ку ра ту ра та, които ще участ ват в прескон фе рен цията (ръ ко во ди те-
лят на ин сти ту цията, го во ри те лят или дру ги ли ца, опре де ле ни от ръководст-
вото) 

Изказването да бъ де под гот ве но, да не се че те, да бъ де адек ват но за ауди то-
рията, конкрет но ка то съ дър жа ние, да има опре де ле на цел и да се вмест ва в 
отре де но то вре ме.

5.4. Технология на про веж да не на прескон фе рен ция:
5.4.1. Откриване на прескон фе рен цията
В опре де ле ния час во де щият на прескон фе рен цията (PR експертът/гово ри-

телят), при ветст ва дош ли те, пра ви крат ко встъ пи тел но из каз ва не (не по ве че от 
2 минути), пред ста вя ос нов ни те участ ни ци и им да ва ду ма та, за да пред ста вят 
ос нов ни те те ми. Темите се пре зен ти рат съ образ но възприетия под ход – чрез 
из каз ва не, пре зен та ция или дру га пре зен та цион на фор ма (не по ве че от 15–25 
минути).

Официалното ек спо зе на ръ ко во ди те ля на зве но то в съ деб на та систе ма тряб-
ва да бъ де крат ко, яс но, с от кроява не на но ви на та, ста на ла по вод за прескон фе-
рен цията. Предвидете доста тъч но вре ме за въпро си те на жур на листи те. Отго-
ворете им!

5.4.2. Въпроси и от го во ри (макс. 20 минути) 
Водещият при кан ва жур на листи те да за да ват въпро си и опре де ля кол ко 

въпро са има пра во да за да де все ки жур на лист (един или два). Дава ду ма та на 
жур на листи те, посред ни чи на връз ка та меж ду ос нов ни те го во ри те ли на 
прескон фе рен цията и ауди то рията и не до пуска опи ти за от кло ня ва не от те
ма та.

5.4.3. В края на прескон фе рен цията во де щият бла го да ри на всич ки за 
участие то. Ако пред ва ри тел но е уго во ре но с ме дия /ме дии изявле ние или ин тер-
вю на ос нов ния участ ник – се оси гу ря ва въз мож ност за про веж да не то му.

5.5. Преглед на ре ак циите на прескон фе рен цията, разпростра не ни от пре са-
та, он лайн ме диите, ра диото и те ле ви зията.
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Прегледът включ ва съз да ва не на ар хив на из лъ че ни те ма те риали в ме диите, 
загла вието на ма те риала, ав то ра, стра ни ца та (програмата), кра тък от къс от ма-
те риала. PR ек спер тъ т/ го во ри те лят мо же да из гот ви доклад за оценка на отра-
зя ва не то на прескон фе рен цията в ме диите: пости га не на це ли те (на пъл но, 
частич но, непостигнати). Тези до ку мен ти пред ставля ват до сието на прескон фе-
рен цията, което се пре да ва на ръ ко вод ст во то на съ да /про ку ра ту ра та и се съх ра-
ня ва в ар хи ва на ко му ни ка цион на та струк ту ра.

5.6. Какво съ дър жа ком плек тът ма те риали за ме диите?
Комплектът ма те риали се раз м но жа ва спо ред броя на участ ни ци те плюс ня-

кол ко ре зер в ни ко пия и е не об хо ди мо да съ дър жа:
– Поканата за прескон фе рен цията;
– Списък на участ ни ци те (ос нов ни те говорители) – име на, длъж ност;
– Резюме на ос нов на та те ма /и на прескон фе рен цията.
Съществуват спо ро ве ко га да бъ дат раз да де ни ма те риали те, под гот ве ни от 

прес цен тро ве те за прескон фе рен цията. Мненията се де лят по рав но. Ако бъ дат 
раз да де ни пред ва ри тел но, част от жур на листи те мо гат да си тръг нат вед на га, 
осо бе но ако ня мат въпро си или „го нят“ и дру ги съ би тия. Ако бъ дат раз да де ни 
след прескон фе рен цията, те мо гат да послу жат на жур на листи те за точ ност при 
ци ти ра не на по-го лям обем от ин фор ма ция. Ако поз на ва те добре жур на листи те 
и ме диите, за които ра бо тят, ще мо же те да пре це ни те пра вил но в кой точ но мо-
мент да им пре доста ви те ре зю ме то на ос нов на та те ма

VI. Интервюта и участия в ра дио, в тв пре да ва ния, за пе чат или дру га 
ме дия

Интервюто е най-сил но то сред ст во за влияние вър ху об щест ве но то мне ние.
За да бъ де да де но ин тер вю, тряб ва да бъ де от пра ве на по ка на от ме дия към 

пред ста ви тел на съ деб на та власт (обик но ве но ад ми нистра ти вен ръководител). 
Проява на мно го лош вкус е обрат но то. Преди да приеме те та зи по ка на, под ло-
же те я на трез ва пре ценка.

– Коя е ме дията, която настоява да от го ва ря те на ней ни въпро си? – добре 
настроена ли е към съ деб на та систе ма, или от но ше нието е враж деб но; как ва е 
ауди то рията є, ти ра жът, по се щаемост та на сай та.

– Кой е ин тер вю ира щият? – из вестен про тив ник на всич ко в съ деб на та 
систе ма; кри тич но, но обек тив но настроен жур на лист; с по зи тив но, приятел ско 
от но ше ние.

– Какви са въпро си те? Имате пра во да ги поиска те и по лу чи те пред ва ри-
тел но.

– В ка къв мо мент е от пра ве на по ка на та? Твърде въз мож но е то ва да е 
след скан дал по конкре тен слу чай с пред ста ви тел на съ деб на та систе ма. Дори 
ако въпро сът от съст ва от пред ва ри тел ни те, не се съм ня вай те, че ще бъ де за да-
ден, и бъ де те го тов да му от го во ри те чест но.

– Къде и как ще се про ве де ин тер вю то? – на ва ша те ри то рия или на чуж-
да, на жи во или на за пис. Ще бъ де ли ре дак ти ра но, ще бъ де ли пре доста ве на 
въз мож ност да го ви ди те пре ди публи ку ва не или из лъч ва не. Имате пра во да 
знаете и ко га ще бъ де из лъ че но.

– Ще бъ де те ли сни ман пре ди или по вре ме на ин тер вю то?
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6.1. Общи изиск ва ния
– Подгответе посла нието /посла нията и от крий те на чин да под чи ни те ця лост-

но то си из ло же ние на тях.
– Изразявайте се крат ко и яс но. Формулирайте за пом ня ща /за пом ня щи се 

фра за /ф ра зи.
– Когато е въз мож но – изиск вай те ин тер вю то да е на жи во.
– Да се пред ви дят „не удоб ни те“ въпро си.
– Не изпол з вай те из ра за „без ко мен тар“.
– Ако не иска те да от го во ри те на въпро са, на ме ре те де ли ка тен на чин да на-

со чи те от го во ра си в по со ка та, в която иска те раз го во рът да про дъл жи.
– Ако ин тер вю то се про веж да (и за пис ва, в т.ч. и с камера) във вашия ка би-

нет, раз чисте те ця ла та лич на ин фор ма ция (сним ки на де ца та ви, на се мейст во то 
и др.) Подредете, за да ня ма усе ща не за ха ос.

– Ако ин тер вю то се про веж да във вашия ка би нет – пра ве те кон тро лен аудио-
за пис. Така да ва те ясен знак, че очак ва те ко рек тен мон таж (редакция).

– При ин тер вю за пе чат на или ин тер нет ме дия пред ва ри тел но уточ не те да ли 
се на ла га да ви бъ де напра ве на ак ту ал на сним ка. Съобразете облекло то и по мо-
ле те жур на листа да одобри те фо тогра фията.

Авторитетното при съст вие на пред ста ви тел на съ да /про ку ра ту ра та в ме-
дийно то простран ст во е пред постав ка за по ви ша ва не на об щест ве но то до ве рие 
към ра бо та та на пра во раз да ва тел ни те ор га ни.

При ор га ни зи ра не и про веж да не на по доб ни ме дий ни изя ви не мо гат да бъ-
дат пре небрег на ти на ло же ни те от за ко но ви те разпо ред би огра ни че ния, но 
изпол з вай ки пре доста ве ни те им от сред ст ва та за ма со ва ин фор ма ция въз мож-
ности, ма гистра ти те мо гат да съ дейст ват за по ви ша ва не прав на та кул ту ра на 
граж да ни те чрез ра зяс ня ва не на прин цип ни юри ди чески въпро си – про це су ал ни 
сро ко ве, про це ду ри, дейст ва щи за ко ни.

6.2. Подготовка, ко га то жур на лист ви по ка ни за ин тер вю (без зна че ние 
за коя медия):

– Поискайте пред ва ри тел но те ма та и въпро си те.
– Каква ще е пол за та за ин сти ту цията?
– Може ли участието в ин тер вю то да нав ре ди?
– Проучете за коя ме дия ра бо ти жур на листът и как ви са ка чест ва та му.
– Какъв е фор ма тът (на жи во или на запис).
– Ще бъ де ли мон ти ра но (редактирано) пре да ва не то или публи ка цията.
– Ще раз го ва ря ли жур на листът и с дру ги хо ра по те ма та.
– Запознайте се с те ку що то отра зя ва не на те ма та в ме диите, на пре диш ни 

по зи ции или изявле ния.
– Съберете не об хо ди ма та ин фор ма ция по те ма та, за която сте по ка нен.
– Ако има за ко но ви преч ки за пре доста вя не на ин фор ма ция, се под гот ве те да 

обяс ни те за що не мо же да бъ де пред ста ве на.
– Формулирайте посла нията, ос нов ни те твър де ния, иде ите или фак ти те, 

които ауди то рията тряб ва да за пом ни
– Подгответе от го во ри на „не удоб ни“ въпро си.
– Репетирайте „смя на на по со ка та“ – фра зи, които от веж дат раз го во ра от не-

удоб ни за вас въпро си към же ла ни от го во ри.
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– Помислете за ло гисти ка та – ко га, къ де и в кол ко ча са тряб ва да се про ве де 
ин тер вю то. Колко вре ме ще ви е нуж но, за да се прид ви жи те до сту диото, кол ко 
вре ме ще ви от не ме участието.

– Репетирайте (в то ва число на глас и пред огледало).
– Съобразете облекло то, ако сте в тв (пастел ни цве то ве, без ра йе и каре).

6.3. Какво ДА пра вим по вре ме на ин тер вю то (без зна че ние за коя 
медия):

– Дръжте се спо кой но и уве ре но (дишайте). Това е ин тер вю, не разпит.
– Запомнете име то на жур на листа и ме дията, изпол з вай те ги по вре ме на ин-

тер вю то.
– Представете посла нията си, без да пре небрег ва те въпро си те на ре пор те ра. 

Говорете от име то на ин сти ту цията. Акцентирайте важ но то с пред ва ри тел но 
зауче ни из ре че ния. Пример:

а) Трябва да се знае, че...
б) Подчертавам, че...
в) Важно е да не се про пус не и...
г) В до пъл не ние мо га да ка жа, че...
д) Благодаря ви, че ми за да дох те то зи въпрос...
– Журналистите и публи ка та не пра вят раз ли ка меж ду лич но то ви мне ние и 

по зи цията на ин сти ту цията.
– Винаги каз вай те исти на та. Журналистите не забра вят из точ ни ци, които са 

ги под ве ли.
– Бъдете тър пе ли ви и го то ви да пов то ри те то ва, което сте ка за ли. 

Погледнете на пов то ре ния въпрос ка то на въз мож ност да из ра зи те ста но ви ще то 
си по-добре и по-яс но от пър вия път.

– Представяйте фак ти и изпол з вай те при ме ри от ре ал ния жи вот, ко га то е 
въз мож но.

– Излагайте ар гу мен ти те си, но не бъ де те при каз ли ви.
– Бъдете конкрет ни, раз би раеми, го во ре те яс но. Не се въ оду ше вя вай те.
– Журналистите не ха рес ват дъл ги обяс не ния, те тър сят ци та ти.
– Не тряб ва да изпа да те в по ло же ние на от бра на. Не се оправ да вай те.
– Мислете, не бър зай те. Подгответе бе леж ки в едър, тъ мен шрифт.
– 45 се кун ди са мак си мал но то вре ме за от го вор.
– Отношението пра ви впе чат ле ние, ду ми те – по-ряд ко.
– Плавни, естест ве ни жесто ве, без нер в ни дви же ния. Усмихвайте се.
– Контролирайте ези ка на тя ло то.

6.4. Какво да НЕ пра вим по вре ме на ин тер вю (без зна че ние за коя 
медия):

– Не от го ва ряй те на въпро си, за които не сте ото ри зи ра ни или не са от 
вашите ком пе тен ции. Ако жур на листът настоява, пов то ре те от го во ра си.

– Не каз вай те не ща, които „не са за публи ку ва не“. Информацията ще из ле зе 
до ри и да не пи ше, че вие сте из точ ни кът.

– Не изпол з вай те спе циали зи ра на тер ми но ло гия, ако не е наисти на не об хо-
ди мо.

– Не изпускай те нер ви те си. Изглеждайте уве ре ни и спо кой ни. Вие сте 
експер тът и сте ком пе тен тен по ве че от жур на листа.
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– Не от го ва ряй те на въпро са с въпрос. Такива от го во ри се смя тат за уклон-
чи ви, враж деб ни и им се при да ва отри ца те лен сми съл.

– Не каз вай те „Без ко мен тар“ или „Не мо га ни то да пот вър дя, ни то да отре-
ка“. Тези от го во ри се тъл ку ват ка то „Зная, но ня ма да ка жа“. Вместо то ва ка же-
те на ре пор те ра, че не сте в състояние да ко мен ти ра те и ако е въз мож но, пояс-
не те за що.

– Не от го ва ряй те на хи по те за. Не ко мен ти рай те чуж ди твър де ния, ду ми.
– Не га дай те и не на луч к вай те – ва ша та „фал ши ва“ ин фор ма ция мо же да се 

ти ра жи ра в пре са та.
– Ако не знаете от го во ра на ня кой въпрос, просто си приз най те. Не се при-

тес ня вай те, ако напра ви те греш ка. Помолете ре пор те ра да за поч не те от го во ра 
си от но во.

– Правете по ло жи тел ни изявле ния, вместо да отри ча те или опро вер га ва те 
чуж ди ко мен та ри.

– Не че те те го то ви из каз ва ния (бе леж ки – да).
– Не се из ку ша вай те след ин тер вю то да го во ри те пред „из клю чен“ микро-

фон. Каквото сте има ли да ка же те, е тряб ва ло да бъ де ка за но пред ка ме ра та и 
микро фо на. Всяка ин фор ма ция, която ще ка же те на из клю чен микро фон, ще 
бъ де изпол з ва на.

6.5. Специфични изиск ва ния при да ва не на ин тер вю:

За съда:
Процедура за участия на съ дии в ин тер вю та – жур на листи чески те въпро си 

да бъ дат пред ва ри тел но под гот ве ни и пис ме но пред ста ве ни на прес служ ба та на 
съ да.

PR ек спер тът под гот вя пред ва ри тел но ин тер вю ира ния (участ ни ка в 
предаването) с ин фор ма ция за ме дията и жур на листа, с ко го то ще раз го ва ря, за 
пре дисто рията на ра зиск ва ния проблем, ако има та ка ва. Преди публи ка цията 
или пре да ва не то ин тер вю ира ният се за поз на ва с под гот ве ния текст.

За прокуратурата:
Участието на про ку ро ри, които не са го во ри те ли, се до пуска са мо след 

съгла сие на го во ри те ля на глав ния про ку рор. В те зи слу чаи го во ри те лят на 
глав ния про ку рор или го во ри те лят на съ от вет на та про ку ра ту ра из рич но очер та-
ва па ра метри те на да ва на та ин фор ма ция съ образ но це ли те, прин ци пи те и за да-
чи те на Медийната стра те гия на ВКП.

Говорителят на съ от вет на та про ку ра ту ра или слу жи тел в от дел „Връзки с 
об щест ве ност та“ изиск ва пред ва ри тел но спи сък с въпро си по те ма та, която ще 
се ра зиск ва.

Когато се пра ви ин тер вю за пе чат но из да ние, го во ри те лят на съ от вет на та 
про ку ра ту ра или слу жи тел в от дел „Връзки с об щест ве ност та“ из рич но пра ви 
уго вор ка с ин тер вю ира щия пре ди публи ку ва не на ин тер вю то да пре доста ви ма-
те риала на от де ла и на ин тер вю ира ния, с оглед на поправ ка на не точ ности, 
двус мисли ци, неяс но ти, из глаж да не на из ка за и пр. След напра ве ни те ко рек ции 
ин тер вю то се връ ща на конкрет ния жур на лист или ме дия за публи ку ва не.
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Ако про ку ро рът же лае, го во ри те лят на съ от вет на та про ку ра ту ра или слу жи-
тел в от дел „Връзки с об щест ве ност та“ при съст ва лич но на съ от вет на та ме дий-
на изя ва.

При всич ки ме дий ни изя ви тряб ва да бъ дат съблю да ва ни на ло же ни те от за-
ко на огра ни че ния, це ли те, прин ци пи те и за да чи те на Медийната стра те гия и 
етич ни те нор ми.

VII. Съдържание на ин фор ма цията, пред наз на че на за ме диите
Самото наз ва ние на ме диите – сред ст ва за ма со во ос ве до мя ва не, раз кри ва 

същ ност та и функ циите им. Медиите ра бо тят с ин фор ма ция, с но ви ни, които 
съ об ща ват на об щест во то. Наръчникът ви да ва яс на пред ста ва как во е но ви на и 
как ви са пра ви ла та за съста вя не то є.

Освен от го во ри те на кла си чески те въпро си за на пис ва не на ин фор ма цията – 
КОЙ, КАКВО, КЪДЕ, КОГА, КАК И ЗАЩО, мно го ва жен е и сти лът. За ор га-
ни те на съ деб на та власт той тряб ва да е ин сти ту циона лен, без изпол з ва не то на 
юри ди чески тер ми ни, които би ха затруд ни ли ауди то рията. Ако обоб щим крат-
ко съ дър жа нието на ин фор ма цията, пред наз на че на за ме диите, след вай те те зи 
пра ви ла:

1. Формулирайте но ви на та, ка то от го во ри те на въпро си те КОЙ, КАКВО, 
КЪДЕ, КОГА, КАК И ЗАЩО! Използвайте ука за нията, да де ни по-го ре.

2. Използвайте струк ту ра та на обър на та пи ра ми да, ка то в загла вието и пър-
во то из ре че ние ка же те най-важ но то. Подробностите пред ста ве те в ло ги ческа 
после до ва тел ност в из ло же нието или в изявле нието си. В заклю чи тел на та част 
пе риф ра зи рай те но ви на та и уточ не те да ли има послед ващ съ де бен кон трол (ако 
се пи ше за дела).

3. Не изпол з вай те епи те ти.
4. Забранете си дъл ги те из ре че ния, тъй ка то те мо гат да обър кат жур на-

листи те и в мно го то об стоятел ст ве ни пояс не ния да се из гу би НОВИНАТА, 
която съ об ща ва те или пи ше те.

5. Вашата „публи ка“ се състои от хо ра без юри ди ческо обра зо ва ние, та ка че 
из бяг вай те прав ни тер ми ни, които не сте обяс ни ли. В прес съ об ще нията на про-
ку ра ту ра та се ци ти рат тек сто ве от НК и НПК, ка то пър во се обяс ня ва как во оз-
на ча ват.

6. Жаргонът – про фе сиона лен и ули чен, е забра нен.
7. Не за бра вяй те, че не го во ри те от пър во ли це, един ст ве но число, а от име-

то на ин сти ту цията.
8. Не под це ня вай те ни то един въпрос, кой то ще ви бъ де за да ден, ако да ва те 

изявле ние.
9. Не се драз не те ни то от въпро са, ни то от лич ност та на пи та щия.
10. Облечете се та ка, че да вну ша ва те респект и ува же ние към съ деб на та 

систе ма.

Нормативни огра ни че ния
Правилата, които са при ло жи ми в на ка за тел ни те произ вод ст ва на етап раз-

след ва не, до съ деб на фа за и съ де бен про цес, са об щи за раз след ва щи те ор га ни, 
про ку ра ту ра та и съ да. Съдилищата и про ку ра ту ра та, в съ от ветст вие с ком пе-
тен циите си, са длъж ни да пре доста вят на пред ста ви те ли те на ме диите точ на, 
за ко но съ образ на и своев ре мен на ин фор ма ция от нос но ра бо та та си.
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Достъпът на пред ста ви те ли те на сред ст ва та за ма со во ос ве до мя ва не до ин-
фор ма ция във връз ка с ра бо та та на съ ди ли ща та и про ку ра ту ра та тряб ва да ста-
ва по на чин, кой то не на ру ша ва за щи те ни от за ко на цен ности и при ба ланс на 
достъ па до об щест ве на ин фор ма ция и опаз ва не на за щи те ни те об щест ве ни цен-
ности. Съдебните ор га ни тряб ва да по со чат при чи ни те, по ра ди които из вест на 
част от ин фор ма цията от та къв ха рак тер не мо же да бъ де опо весте на.

Прокуратурата мо же да по да де ин фор ма ция до ме диите, ко га то има об ви ня-
емо ли це, ко га то е взе та мяр ка за не от кло не ние на об ви ня емия до 72 ча са, ко га-
то е вне се но иска не в съ да, кой то ще опре де ли мяр ка за не от кло не ние „задър-
жане под стра жа“. Съдът мо же да ин фор ми ра за насроч ва не на де ла, за произ-
не се на при съ да, за взе та мяр ка за не от кло не ние.

Информацията за на ли чието на жал ба или пред стоящо де нон си ра не в ор га-
ни те на про ку ра ту ра та във връз ка с ве роят но из вър ше но престъпле ние, как то и 
ин фор ма цията, вклю че на в те зи до ку мен ти, не е публич на. По из клю че ние, ако 
ав то рът на жал ба та обя ви публич но, че то зи до ку мент е бил за ве ден в ор га ни те 
на про ку ра ту ра та, съ от вет на та про ку ра ту ра има пра во да го пот вър ди или отре-
че. Ако ор га ни те на про ку ра ту ра та за поч нат про це ду ра слу жеб но, мо же да се 
пус нат съ об ще ния в пре са та за то ва със съгла сието на наблю да ва щия про ку-
рор, кой то ра бо ти по слу чая.

Информация да ли има об ви ня ем по де ло то и как ви мер ки са разпо ре де ни 
сре щу не го мо же да се съ об щи слу жеб но или по иска не на пред ста ви те ли те на 
сред ст ва та за ма со ва ин фор ма ция са мо след ка то ли це то е привле че но ка то об-
ви ня ем и при спаз ва не на пра ва та му. Право да от ка же та ка ва ин фор ма ция има 
наблю да ва щият про ку рор по съ от вет но то де ло, ако тя ще попре чи на це ли те на 
раз след ва не то.

По вне се ни те в съ да об ви ни тел ни ак то ве на про ку ра ту ра та се из гот вя прес-
съ об ще ние.

Когато на ка за тел но то произ вод ст во вле зе в съ деб на фа за, ня ма преч ка в 
публич ни съ деб ни за се да ния да при съст ват пред ста ви те ли те на ме диите. За 
насроч ва не то им – де ня и ча са, те тряб ва да бъ де ин фор ми ра ни. Съдилищата 
раз глеж дат де ла та в от кри ти съ деб ни за се да ния, с из клю че ние на пред ви де ни те 
в за ко на слу чаи, публич ни са и де ла та по опре де ля не на мер ки те за не от кло не-
ние.

Заседанията тряб ва да бъ дат достъп ни за всич ки, вклю чи тел но и за ме диите. 
Въпреки то ва съ дът пре це ня ва спо ред слу чая да ли достъ път на об щест ве ност та 
до съ деб на та за ла тряб ва да бъ де огра ни чен, или от ка зан. Председателят на 
съста ва има пра во да на ла га забра ни или огра ни че ния в за ви си мост от ха рак те-
ра на ви ся що то де ло. Ако пред се да те лят на съ дийския състав ре ши да от ка же 
достъп на об щест ве ност та и на пред ста ви те ли те на сред ст ва та за ма со ва ин-
фор ма ция до съ деб на та за ла по вре ме на за се да нието, той е длъ жен във всич ки 
слу чаи да опо вести при чи ни те за то ва си ре ше ние.

Публичните съ деб ни за се да ния ви на ги са достъп ни за жур на листи без тех ни-
чески сред ст ва за за пис. Ако пред ста ви те ли те на сред ст ва та за ма со ва ин фор-
ма ция не са до пус на ти в съ деб на та за ла, фо то ре пор те ри те имат въз мож ност да 
пра вят сним ки, а сни мач ни еки пи имат пра во да сни мат пре ди на ча ло то на съ-
деб но то за се да ние
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Представителите на сред ст ва та за ма со ва ин фор ма ция ня мат достъп до ма-
те риали те, които се от на сят до де ла, които са или се гле дат при закри ти вра та, 
как то и до де ла, в които се съ дър жа кла си фи ци ра на ин фор ма ция.

Влизането в си ла на Европейския регла мент за за щи та на лич ни те дан ни 
огра ни чи съ об ща ва не на име на та на об ви ня еми ли ца, место жи веене и ре ди ца 
др. Това оба че не се от на ся до публич ни лич ности. Въпреки то ва ре ше нието за 
изпис ва не на име и фа ми лия на об ви ня емо ли це е въпрос на пре ценка, която 
оба че след ва да е съ от вет на на дейст ва щи те в Република България нор ми.

Технология на ра бо та на ме диите
Медиите имат гра фи ци с краен срок за пре да ва не на ма те риали те от де ня. 

Графикът е же ле зен и жур на листи те по на сят санк ции при за къс не ние.
За елек трон ни те сайто ве но ви ни те се по да ват на ча са, в кой то ста ват из-

вест ни. Когато сайтът се е добрал до пър ва ин фор ма ция, то ва за дъл жи тел но се 
от бе ляз ва с „Ексклузивно“ или „Само в...“.

Често ре пор те рът пре да ва на ре дак то ра в ре дак цията ин фор ма цията, която е 
научил по те ле фо на, ка то я пи ше „уст но“. Всеки до пъл ни те лен де тайл е ва жен, 
тъй ка то ед на но ви на не мо же да се състои от ед но или две из ре че ния. След по-
лу ча ва не на офи циал на та ин фор ма ция ре дак то ри те в сай та об но вя ват публи ку-
ва на та но ви на, ка то се от бе ляз ва ча сът на об но вя ва не то.

И при пе чат ни те ме дии има гра фи ци, които са свър за ни с ча са, в кой то 
вест ни кът тряб ва да вле зе в пе чат ни ца та. От глед на точ ка ско рост на по да ва не 
на ин фор ма циите вест ни ци те са с най-го лям вре ме ви диапа зон. Те оба че съ що 
под дър жат сайто ве, в които но ви на та се публи ку ва. За пе чат но то из да ние се па-
зят под роб ности те и глед ни те точ ки, до които жур на листът се е добрал.

В елек трон ни те ме дии ка то ра дио и те ле ви зия има но ви нар ски еми сии на 
опре де ле ни ча со ве. И ед ни те, и дру ги те оба че съ би рат до пъл ни тел на ин фор ма-
ция, която се из лъч ва в цен трал ни те еми сии но ви ни. Всеки от жур на листи те 
иска да е научил (или получил) по ве че от своите ко ле ги по но ви на та в нейно то 
раз ви тие.

С те зи осо бе ности на ме диите се свър з ва и веч но то им бър за не, мол би те да 
се напра ви изявле нието се га – вед на га, за що то и най-удар на та но ви на не мо же 
да вле зе, ако не е в сро ка на гра фи ка. Допуска се съ об ща ва не на не що, което се 
случ ва из вън ред но, и след еми сиите. Много често ре пор тер ски те еки пи са на 
място то на съ би тието и до ри и след ра бот ния ден ще поискат при мер но от 
пред ста ви тел на про ку ра ту ра та да заста не пред ка ме ра та или микро фо на на то-
ва място с офи циал на ин фор ма ция за случ ва що то се. Това не е каприз, а тър се-
не на глед ни точ ки към из вън ред на та но ви на.
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Глава III
ПРАВО НА ОТГОВОР

Раздел 1. Право на отговор

Ася Грънчарова
Право на от го вор мо же да се тър си, ка то за сег на та та стра на се по зо ва ва на 

Етичния ко декс на бъл гар ски те ме дии от 25.11.2004 го ди на, кой то е под пи сан 
от пред ста ви те ли на всич ки съ щест ву ва щи към он зи мо мент пе чат ни и елек-
трон ни ме дии с мал ки из клю че ния. В не го е за пи са но:

1.2.1. Ще публи ку ва ме яс на и доста тъч но за бе ле жи ма поправ ка, щом бъ де 
до ка за но, че е публи ку ва на не точ на или под веж да ща ин фор ма ция, и ще се из ви-
ним, ако е не об хо ди мо.

1.2.2. Ще пре доста вя ме пра во на от го вор на ли ца и ор га ни за ции, за сег на ти 
пря ко от не точ ни или под веж да щи публи ка ции.

Комисията за ети ка в елек трон ни те ме дии за поч ва да раз глеж да жал би сре-
щу на ру ше ния на Етичния ко декс на 19.06.2006 г.

На 17.02.2012 г. е съз да де на ал тер на тив на ор га ни за ция – Български ме диен 
съ юз, чиито чле но ве са пре дим но пе чат ни и он лайн из да ния. През де кем в ри 
2014 г. е приет Професионално-ети чен ко декс на бъл гар ски те ме дии.

Актуален Закон за пе ча та все още ня ма. Първият за кон за пе ча та е приет в 
България пре ди 135 го ди ни. С про ме ни през го ди ни те е про съ щест ву вал до 
1947 г., ко га то е гла су ва на Конституцията на НРБ.

Правото на от го вор е сред ст во за за щи та. Правото на от го вор е „изявле ние 
на за сег на та та стра на, което отра зя ва нейно то виж да не, по зи цията є от нос но 
твър де ни те в пре да ва не то и оспо ре ни от нея об стоятел ст ва, как то и иска не на 
съ щи те да се да де глас ност по пред ви де ния в за ко на на чин“ (ре ше ние по н. а. х. 
д. 6757/2002 г. на СРС, НК, 11 състав – де ло на БНТ сре щу пред се да те ля на 
СЕМ, ци ти ра но в „Медийно и аудио-ви зу ал но пра во“, ав тор Райна Николова).

На 18.07.1996 г. е приет Законът за ра диото и те ле ви зията, пре тър пял през 
го ди ни те про ме ни. В чл. 10, ал.1 от Закона за ра диото и те ле ви зията фи гу ри ра 
след ният текст: „При осъ щест вя ва не то на своята дейност достав чи ци те на ме-
дий ни услу ги се ръ ко во дят от след ни те прин ци пи:

...
 (доп. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) га ран ти ра не на пра во то на от го вор в програ ми-

те...“.
Тъй ка то пра во то на от го вор в пре са та не е уре де но в за ко на, не мо же да се 

смя та за за дъл же ние на ре дак цията или из да те ля да го пре доста ви. Важното е 
не как во е за пи са но в Етичния ко декс, а кой го при ла га, приз на ва ро та ционен 
пред се да тел на Комисията по ети ка в пе ча та.

За пра во то на от го вор е важ но да се знае, че въпре ки из ра зе на та го тов ност 
на ме дията, която е до пус на ла не точ ност, ти ра жи ра ла е съз на тел но или не вол но 
не вер ни твър де ния, за сег на та та стра на има огра ни че на въз мож ност да се за щи-
ти по след ни те при чи ни:

1. В мно го слу чаи не вяр на та ин фор ма ция се по мест ва на чел но или по не на 
доста тъч но ви ди мо място, с привли ча що вни ма нието атрак тив но загла вие или 
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илюстра ция, до ка то опро вер же нието (пра во то на отговор) мно го често се 
публи ку ва в по-ма лък обем и на стра ни ца, къ де то е по-труд но за бе ле жи мо, по-
ня ко га до ри с по-дре бен шрифт.

2. Много често след пра во то на от го вор, до ри ко га то се публи ку ва с из рич но 
изпи са на та уго вор ка „без ре дак тор ска на ме са“, се пра ви ко мен тар от ре дак-
цията, кой то „оме ко тя ва“ до пус на та та от нея греш ка или не ко рек т на публи ка-
ция. Коментарът це ли да оне ви ни ав то ра, респ. из да те ля, и мо же да бъ де мно го 
не га ти вен, иро ни чен, до ри по-краен от пър во на чал на та публи ка ция. Забележ-
ката „без ре дак тор ска на ме са“ по ня ко га це ли да зле поста ви ав то ра на опро вер-
же нието, ако той от своя стра на е до пус нал не точ ност, пра во пис на греш ка, до ри 
са мо в пунк ту ацията. Затова е за дъл жи тел но тек стът, под гот вен за „пра во на 
от го вор“, да е бе зупре чен във вся ко от но ше ние.

3. Понякога жур на листи чески ма те риал е публи ку ван на роч но с цел да бъ де 
про во ки ран за сег на тият да от го во ри, т.е. да бъ де въвле чен в по ле ми ка, която 
не ви на ги е в не го ва пол за. Той тряб ва да пре це ни да ли си стру ва да се възпол з-
ва от то ва си пра во, или е за пред по чи та не да за мъл чи, сти га то ва да не се из-
тъл ку ва ка то гуз но по ве де ние.

4. Правото на от го вор мо же да бъ де „за маски ра но“ със загла вие, та ка че да 
се ома ло ва жи не ко рек т на та публи ка ция.

5. Невинаги чи та те лят (слу ша те лят, зрителят), кой то е научил не ко рек т но 
под не се на та но ви на, уз на ва за опро вер же нието.

Медиите ви на ги имат послед на та ду ма и то ва след ва непре мен но да се има 
пред вид, за да се пре це ни да ли е не об хо ди мо да се по тър си пра во на от го вор.

Право на от го вор или опро вер же ние не би ва да се иска по дре бен по вод и 
твър де често, кол ко то и пре диз ви ка тел но да се дър жи опре де ле на ме дия или 
жур на лист, за що то за сег на та та стра на „олек ва“, ако ре аги ра на вся ка пред на ме-
ре на или не вол на греш ка. Освен то ва, ако все ки път се ре аги ра, се съз да ва впе-
чат ле ние за свръх чув ст ви тел ност, раз д раз ни тел ност по те ма та и то ва мо же да 
бъ де изпол з ва но по не добро на ме рен на чин.

Преди да се поиска пра во на от го вор, е най-добре да се напра ви опит исти на-
та да бъ де разпростра не на чрез изявле ние на ма гистрат, го во ри тел на съ да 
(про ку ра ту ра та, следствието), чрез ин тер вю с ад ми нистра тив ния ръ ко во ди тел 
или участие в ра дио- или те ле ви зион но пре да ва не. Този ва риант обик но ве но е 
пред по чи тан и от ре дак цията на съ от вет на та ме дия, за що то ав то ри те тът є се 
за паз ва в по-го ля ма сте пен, от кол ко то при „пра во на от го вор“, което е един вид 
приз на ние за до пус на та греш ка.

При пра во то на от го вор, кол ко то и не ко рек тен да е по во дът за не го, тряб ва 
да се по со чат фак ти и об стоятел ст ва, които опро вер га ват жур на листи ческия 
ма те риал, а не да се слу жи с епи те ти и ква ли фи ка ции. Изключително важ но е 
фак ти те да са про ве ре ни и досто вер ни до най-дреб ния де тайл. В про ти вен слу-
чай до пус на тата не точ ност мо же да се изпол з ва сре щу ав то ра на опро вер же-
нието. Трябва да се из бяг ват упре ци те към ме дията или конкрет ния жур на лист 
не за ви си мо от ви на та им, за да не се пре диз вик ва не же лан ко мен тар от тях на 
стра на. Колкото по-спо коен, пре ме рен и об мислен е то нът на ед но пра во на от-
го вор, тол ко ва по-убе ди те лен и ре зул та тен е той.

Правото на от го вор, пред наз на че но за пе чат на ме дия, тряб ва да бъ де по въз-
мож ност крат ко и син те зи ра но, без из лиш ни емо ции и на пад ки, кол ко то и да е 
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неприятен по во дът. Ако се поста ви загла вие от за сег на та та стра на, е по-добре, 
от кол ко то ре дак цията да под бе ре ня как ва фра за от пра во то на от го вор, която 
из ва де на от кон тек ста, мо же да не но си ос нов но то посла ние и да на со чи вни ма-
нието на чи та те ля в не же ла на по со ка. Извънредно важ но е пра во то на от го вор 
да е за щи те но на ясен, конкре тен и раз би раем език и за неспе циалист в област-
та, за която ста ва ду ма.

Правото на от го вор мо же да се тър си един ст ве но в из да нието, къ де то е из ля-
зъл под веж да щият или изо па ча ващ исти на та ма те риал. В пе ча та и сайто ве те 
до каз ва не то на не вяр но твър де ние е по-лес но, за що то на пи са но то оста ва чер но 
на бя ло, до ка то в ра дио- и те ле ви зион ния ефир за сег на тият тряб ва да разпо ла га 
със за пис, за да удосто ве ри до пус на та та не точ ност или обид на ква ли фи ка ция.

В чл. 14. (1) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) от Закона за ра диото и те ле ви-
зията е за пи са но: „Доставчиците на ли ней ни ме дий ни услу ги са длъж ни да за-
пис ват пре доста ве ни те за разпростра не ние от тях програ ми и пре да ва ния и да 
съх ра ня ват за пи си те в про дъл же ние на 3 ме се ца, счи та но от да та та на пре да ва-
не то.

 (2) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) В слу чай че в сро ка по ал. 1 постъ пи иска-
не за от го вор или бъ де пре дя вен иск сре щу достав чи ка на ме дий ни услу ги във 
връз ка със съ дър жа нието на пре да ва не или програ ма, за пи си те се па зят до при-
ключ ва не на де ло то.

 (3) Лице, което твър ди, че е би ло за сег на то в пре да ва не, има пра во на 
достъп до съ от вет ния ар хив и на ко пие от за пи са, напра ве но за не го ва смет ка.“

Няма преч ка при от каз да се публи ку ва пра во на от го вор, след ка то ми не 
доста тъч но вре ме, той да бъ де изпра тен до дру га ме дия, ня кол ко дру ги или 
всич ки ме дии, за да ста не достояние на об щест во то исти на та по слу чая. Добре е 
от каз ва ща та или дъл го от ла га ща опро вер же нието ме дия да бъ де пре дупре де на 
за та ка ва въз мож ност.

Следващата стъп ка при ка те го ри чен от каз от пра во на от го вор е се зи ра не на 
Комисията по жур на листи ческа ети ка към Фондацията „Национален съ вет за 
жур на листи ческа ети ка“ и съ от вет но Съвета за елек трон ни ме дии (СЕМ). Ако 
ре зул та тът е не удовлет во ри те лен, за сег на та та стра на мо же да за щи ти пра ва та 
си, добро то си име и достойн ст во то си в съ да. Едно де ло за урон ва не на прести-
жа или кле ве та оба че би от не ло мно го вре ме, сред ст ва и е край на мяр ка за 
отстоява не на пра ва в то ва от но ше ние. Важно е да се знае, че при де ла та за кле-
ве та то зи, кой то е окле ве тил ня ко го, има за дъл же нието да до ка же твър де нието 
си, а не за сег на тият да до каз ва своята не вин ност. Ако се стиг не до съ деб но де-
ло, за дъл жи тел но тряб ва да се пол з ва услу га та на ад во кат. Дори и за сег на тият 
от публи ка цията да спе че ли, спо рът ве че ня ма да е ак ту ален и спра вед ли вост та 
ще бъ де за къс ня ла.

Заплахата от за веж да не на де ло за обез ще те ние за при чи не ни вре ди сре щу 
ме дията или конкрет ния жур на лист е се риоз на при чи на ре дак циите да да ват 
въз мож ност за пра во на от го вор. Ако все пак се стиг не до съд, пре доста ве но то 
пра во на от го вор допри на ся за по-бла госклон но от но ше ние към ме дията и из да-
те ли те зна ят то ва.

Преди да се по тър си пра во то на от го вор, тряб ва вни ма тел но да се пре це нят 
плю со ве те и ми ну си те. Не би ва да се при бяг ва често до та зи фор ма на из чист-
ва не на име то на ли це или ин сти ту ция, за що то преста ва да зву чи се риоз но.
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Медиите ня мат ин те рес на публи ку ват пра во на от го вор, по не же та ка гу бят 
от ав то ри те та си пред чи та те ли те (респ. слу ша те ли те и зрителите) си и до ве-
рието към тях на ма ля ва, след ка то ти ра жи рат не вер ни или не точ ни твър де ния. 
Причините, ма кар и не охот но, да пре доста вят пра во на от го вор са за ко но ви (за 
елек трон ни те медии), етич ни (разпи са ни във всич ки етич ни ко дек си на жур-
налистите) и фи нан со ви (ре ал на та запла ха от за веж да не на граж дан ски иск).

Когато се пре тен ди ра за пра во на от го вор, за сег на та та стра на (конкре тен ма-
гистрат, съд, прокуратура) мо же да се по зо ве и на ев ро пейско то за ко но да тел ст-
во, напри мер: В ПРЕПОРЪКА (2004) 16 на Комитета на ми нистри те към дър-
жа ви те членки от нос но пра во то на от го вор в но ва та ме дий на сре да (приета от 
Комитета на ми нистри те на 15 де кем в ри 2004) се каз ва, че при пре доста вя не то 
на пра во на от го вор тряб ва да се спаз ва след но то:

„Обхват на пра во то на от го вор
На вся ко фи зи ческо или юри ди ческо ли це не за ви си мо от на ционал ност та 

или ад ре са тряб ва да бъ де оси гу ре но пра во на от го вор или рав но сил но въз мез-
ди тел но сред ст во, да ва що въз мож ност да се ре аги ра на вся ка ин фор ма ция в ме-
диите, която пред ста вя не вер ни фак ти за не го и за ся га не го ви лич ни пра ва.“

2. Бързина
Молбата за от го вор тряб ва да бъ де от пра ве на до съ от вет на та ме дия в ра зум-

но кра тък срок от публи ку ва не то на оспор ва на та ин фор ма ция. Въпросната ме-
дия тряб ва да огла си от го во ра без не обос но ва но за ба вя не.

3. Поместване
На от го во ра тряб ва да бъ де отре де но, до кол ко то е въз мож но, съ що то място, 

как то на оспор ва на та ин фор ма ция, за да мо же да достиг не до съ ща та публи ка и 
да има съ що то въз дейст вие.

4. Безплатно публи ку ва не
Отговорът тряб ва да бъ де публи ку ван безплат но за съ от вет но то ли це.

5. Изключения
По из клю че ние на ционал но то пра во или прак ти ка мо же да пред ви дят, че 

мол ба та за от го вор мо же да бъ де от хвър ле на от ме дията в след ни те слу чаи:
– ако обе мът на от го во ра над ви ша ва то ва, което е не об хо ди мо, за да бъ де 

попра ве на оспор ва на та ин фор ма ция;
– ако от го во рът не се огра ни ча ва с попра вя не то на оспор ва ни те фак ти;
– ако публи ка цията би пред ставля ва ла на ка зу ема постъп ка, би до ве ла до 

граж дан ска от го вор ност на опе ра то ра или би на ру ши ла пра ви ла та на об щест ве-
но то при ли чие;

– ако се приеме, че про ти во ре чи на прав но за щи те ни те ин те ре си на тре то 
лице;

– ако съ от вет но то ли це не мо же да до ка же съ щест ву ва не то на ле ги ти мен ин-
те рес;

– ако от го во рът е на език, раз ли чен от ези ка, на кой то е публи ку ва на оспор-
ва на та ин фор ма ция;

– ако оспор ва на та ин фор ма ция е част от досто ве рен доклад от нос но публич-
ни за се да ния на дър жав ни ор га ни или съ ди ли ща.
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6. Защита на ефек тив но то упраж ня ва не на пра во то на от го вор
За да га ран ти рат ефек тив но то упраж ня ва не на пра во то на от го вор, ме диите 

тряб ва да огла сят публич но име то и ад ре са на ли це то, към което тряб ва да бъ-
дат от пра вя ни мол би те за от го вор.

За съ ща та цел на ционал но то пра во или прак ти ка опре де лят до как ва сте пен 
ме диите са за дъл же ни да за па зят в един ра зу мен срок ко пие от ин фор ма цията 
или програ ми те, разпростра не ни сред публи ка та, ка то то ва да бъ де по не до ка то 
мол ба та за публи ку ва не на от го вор мо же да бъ де по да де на или до ка то спо рът е 
ви сящ пред съ де бен или друг ком пе тен тен ор ган.

7. Електронни ар хи ви
Ако оспор ва на та ин фор ма ция е достъп на за публи ка та в елек трон ни ар хи ви 

и пра во то на от го вор е би ло да де но, при въз мож ност тряб ва да бъ де уста но ве на 
връз ка меж ду тях, за да се привле че вни ма нието на потре би те ля към фак та, че 
ори ги нал на та ин фор ма ция е ста на ла обект на от го вор.

8. Решаване на спо ро ве
Ако ме дията от хвър ли мол ба та за публи ку ва не на от го во ра или ако от го во-

рът не е публич но огла сен по на чин, кой то е прием лив за съ от вет но то ли це, то 
тряб ва да има въз мож ност да от не се спо ра пред съ де бен или друг ор ган, кой то 
е ком пе тен тен да разпо ре ди публи ку ва не то на от го во ра.

***
В край на смет ка „пра во то на от го вор“ е въпрос на добра во ля от стра на на 

ме дията и от нейна та ко рек т ност и добро на ме ре ност за ви си да ли ще го пре-
доста ви, за що то е до пус на ла не точ ност, или ще напра ви всич ко въз мож но, за да 
из вле че ди ви ден ти от своята греш ка.

Раздел 2. Правото на отговор или право на обективна 
информация – гледната точка на прокуратурата 

прокурор Румяна Арнаудова
„С не очак ва но то се спра вяш труд но, а с по-ра но пред ви де но то – ле ко“, 

Николо Макиавели

Увод
В епо ха та на съв ре мен ни те тех но ло гии, ко га то но ви ни те не са мо се пре да-

ват, но и се съз да ват он лайн в ин тер нет простран ст во то, ре пор те ри те по ня ко га 
ня мат вре ме да тър сят за дъл жи тел на та спо ред жур на листи чески те етич ни ко-
дек си дру га глед на точ ка. Обикновено та ка съз да де на та ин фор ма ция за крат ко 
вре ме ге не ри ра мно го про чи та ния, ко мен та ри и се разпростра ня ва бър зо не са-
мо в со циал ни те мре жи, а се ко пи ра ла ви но образ но от дру ги ме дии. Както „сво-
бо да та на из ра зя ва не на мне ние е ед но от фун да мен тал ни те усло вия за напре дъ-
ка на де мокра тич но то об щест во“, та ка и „пра во то на от го вор“ е не го во пости-
же ние. Имаме „пра во на от го вор“, ко га то са за сег на ти достойн ст во то, ими джът 
на лич ност та или ре пу та цията на ин сти ту цията с разпростра нен не ве рен факт, 
ка то на ша та цел е за щи та на ав то ри те та, пре дот в ра тя ва не на кри за и не до пуска-
не да се съз да де греш на пред ста ва за опре де ле на си ту ация или въз ник нал 
проблем. В „пра во то на от го вор“ се из ла гат в после до ва тел ност всич ки фак ти, 
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които опро вер га ват не истин ски твър де ния, ка то те съ дър жат но ви на, но не на 
вся ка це на, за що то в слу чая е важ но да се пред ста ви обек тив на та исти на.

Целта на ко му ни ка цион на та по ли ти ка на про ку ра ту ра та е да не се на ла га да 
да ва ме „пра во на от го вор“, а да изпол з ва ме т.нар. пра во на обек тив на ин фор ма-
ция, т.е. да се сле ди но ви нар ският по ток, да се ре аги ра мак си мал но бър зо на 
разпростра не ни не вер ни фак ти, ка то се да ват точ ни и конкрет ни от го во ри в раз-
лич ни те си ту ации.

Така „с по-ра но пред ви де но то“ ня ма и не се появя ват фал ши ви но ви ни, гра ди 
се ав то ри те тът на ин сти ту цията и се пре дот в ра тя ват ре пу та цион ни кри зи. 
Успехът на ме дийна та по ли ти ка на Прокуратурата на Република България от 
2013 г. на сам се дъл жи на то ва, че се изпол з ва проак тив ният под ход – ние не ча-
ка ме ме диите да ге не ри рат но ви на, а пър ви я съ об ща ва ме, което га ран ти ра 
публич ност и проз рач ност в дейст вията на ин сти ту цията.

„Правото на от го вор“ е регла мен ти ра но в ев ро пейски и на ционал ни нор ми.
През 1974 г. Комитетът на ми нистри те на Съвета на Европа приема 

Резолюция 26 за пра во то на от го вор, което се от на ся до по ло же нието на ин ди-
ви да по от но ше ние на пе ча та. Разпоредбите на резолюцията тряб ва да се при ла-
гат по от но ше ние на всич ки ме дии. През 2004 г. съ щият ор ган от бе ляз ва, че „от 
приема не то на та зи ре зо лю ция са настъ пи ли зна чи тел ни тех но ло гич ни про ме-
ни, изиск ва щи про мя на на тек ста, които да го при ве дат в съ от ветст вие с 
настоящо то по ло же ние на ме дийния сек тор в Европа“. Те опре де лят по ня тието 
„ме дия“ ка то „вся ко сред ст во за ко му ни ка ция, което пе риодич но разпростра ня-
ва сред публи ка та ре дак ти ра на ин фор ма ция в тра ди цион на или в он лайн фор ма 
ка то вест ни ци, спи са ния, те ле ви зион ни но ви ни и но ви нар ски услу ги по мре жа-
та“, а об хват на „пра во то на от го вор“ е „на вся ко фи зи ческо или юри ди ческо 
ли це, не за ви си мо от на ционал ност та или ад ре са, тряб ва да бъ де оси гу ре но пра-
во на от го вор или рав но сил но въз мез ди тел но сред ст во, да ва що въз мож ност да 
се ре аги ра на вся ка ин фор ма ция в ме диите, която пред ста вя не вер ни фак ти за 
не го и за ся га не го ви лич ни пра ва“. В резолюцията е за пи са но, че ме дията тряб-
ва да огла си от го во ра без не обос но ва но за ба вя не, да му бъ де отре де но, до кол-
ко то е въз мож но, съ що то място как то на оспор ва на та ин фор ма ция, за да мо же 
да достиг не до съ ща та публи ка и да има съ що то въз дейст вие, да бъ де публи ку-
ван безплат но за съ от вет но то ли це. По из клю че ние на ционал но то пра во или 
прак ти ка мо же да пред ви дят, че мол ба та за от го вор мо же да бъ де от хвър ле на 
от ме дията в след ни те случаи: ако обе мът на от го во ра над ви ша ва то ва, което е 
не об хо ди мо, за да бъ де попра ве на оспор ва на та информация; ако от го во рът не 
се огра ни ча ва с попра вя не то на оспор ва ни те факти; ако публи ка цията би пред-
ставля ва ла на ка зу ема постъп ка, би до ве ла до граж дан ска от го вор ност на опе ра-
то ра или би на ру ши ла пра ви ла та на об щест ве но то при ли чие и др. Ако оспор ва-
на та ин фор ма ция е достъп на за публи ка та в елек трон ни ар хи ви и пра во то на 
от го вор е би ло да де но, при въз мож ност тряб ва да бъ де уста но ве на връз ка меж-
ду тях, за да се привле че вни ма нието на потре би те ля към фак та, че ори ги нал на-
та ин фор ма ция е ста на ла обект на от го вор. (Препоръка/2004/16 на Съвета на 
ми нистри те на дър жа ви те членки от нос но пра во то на от го вор в но ва та ме дий на 
среда).

Новите ме дии по-често се приемат ка то си но ним на услу ги те на ин фор ма-
цион но то об щест во, които пък спо ред чл. 2, ал. 2 на Директива 98/34 на 
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Европейската ко ми сия се „из вър ш ват от раз стояние, по елек тро нен път и по ин-
ди ви ду ал на мол ба от да ден по лу ча тел“, ка то от раз стояние оз на ча ва, че услу га-
та е из вър ше на „без ед нов ре мен но при съст вие на стра ни те“. В та зи връз ка е 
ти пич но ме диите да публи ку ват пра во на от го вор на за сег на ти те стра ни.

В по ве че то за пад ни дър жа ви са въ ве де ни за ко ни, спо ред които най-об що 
„пра во то на от го вор“ е за дъл же ние на глав ния ре дак тор или из да те ля да го 
публи ку ва безплат но, ако ли це или ин сти ту ция са за сег на ти от публи ка ция, а в 
ня кои стра ни, ако то ва не се слу чи, за сег на тият мо же да поиска съ дия да разпо-
ре ди пуска не то на опро вер же ние. Чрез „пра во то на от го вор“ се да ва въз мож-
ност да се ре аги ра на вся ка разпростра не на от ме диите ин фор ма ция, която 
пред ста вя не точ ни фак ти, за ся га щи лич ни пра ва и ин те ре си.

Как се случ ва „правото на от го вор“ в България?
Конституцията на Република България, Законът за ра диото и те ле ви зията, 

Правилникът за дейност та по жур на листи ческа ети ка, Етичният ко декс на бъл-
гар ски те жур на листи са ак то ве те, които най-об що уреж дат те зи от но ше ния. У 
нас ня ма за ко но ва нор ма за га ран ти ра не пра во то на от го вор в пе чат ни те из да-
ния, ка то се из клю чи Изборният ко декс, къ де то пра во на опро вер же ние има кан-
ди дат за из бор на длъж ност, ка то не го во то мне ние се изпра ща до глав ния ре дак-
тор на пе чат на та ме дия.

Според чл. 39, ал. 1 и 2 на Конституцията на Република България: „(1) Всеки 
има пра во да из ра зя ва мне ние и да го разпростра ня ва чрез сло во – пис ме но или 
уст но, чрез звук, изобра же ние или по друг на чин. Това пра во не мо же да се 
изпол з ва за на кър ня ва не на пра ва та и добро то име на дру ги го и за при зо ва ва не 
към на сил ст ве на про мя на на кон сти ту цион но уста но ве ния ред, към из вър ш ва не 
на престъпле ния, към разпал ва не на враж да или към на си лие над лич ност та“. 
Тази нор ма се до пъл ва от чл. 41, ал. 1: „Всеки има пра во да тър си, по лу ча ва и 
разпростра ня ва ин фор ма ция. Осъществяването на то ва пра во не мо же да бъ де 
на со че но сре щу пра ва та и добро то име на дру ги те граж да ни, как то и сре щу на-
ционал на та си гур ност, об щест ве ния ред, на род но то здра ве и мо ра ла“. Съгласно 
чл. 57, ал. 1 и 2 „Основните пра ва на граж да ни те са не от ме ни ми. Не се до пуска 
зло употре ба с пра ва, как то и тях но то упраж ня ва не, ако то на кър ня ва пра ва или 
за кон ни ин те ре си на дру ги“. Тези разпо ред би от да ват приори тет на пра ва та на 
лич ност та.

В свое Тълкувателно ре ше ние Конституционният съд съ що из ра зя ва ста но-
ви ще ме диите да да ват пра во на от го вор на за сег на ти те стра ни чрез въз мож-
ност за публи ку ва не или из лъч ва не на опро вер же ние или чрез друг по до бен и 
адек ва тен спо соб да попра вят после ди ци те (Тълкувателно ре ше ние № 7 от 
4.06.1996 г. по кон сти ту цион но де ло №1/1996), а имен но „ка то пре по ръ чи те лен 
пред мет на за ко но ва регла мен та ция спря мо всич ки сред ст ва за ма со ва ин фор-
ма ция, за дъл же нието им да пре доста вят пра во на от го вор на за сег на ти от фак-
ти чески твър де ния ли ца или чрез друг по до бен и адек ва тен спо соб да попра вят 
после ди ци те от оспо ре но твър де ние, ка то да дат въз мож ност за публи ку ва не 
или из лъч ва не на не го во то опро вер же ние. Поначало те зи сред ст ва съ щест ву ват 
па ра лел но със съ деб ния ред за попра вя не на после ди ци те от евен ту ал ни вре ди“. 
В съ що то тъл ку ва тел но ре ше ние пи ше, че ме диите ка то сред ст во за ма со ва ин-
фор ма ция ин фор ми рат по въпро си от об щест вен ин те рес, да слу жат ка то фо-
рум за раз мя на на мне ния, ка то съз да ват об щест ве но мне ние в гри жа на об-
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щест во то. В та зи връз ка в послед на та гла ва на Етичния ко декс на бъл гар ски те 
ме дии, приет през 2004 г., е упо ме на то, че ед на публи ка ция от об щест вен ин те-
рес не би ва да се обър к ва с та зи, която е „ин те рес на на об щест во то“. По сми съ-
ла на ко дек са публи ка цията е в об щест вен ин те рес, ко га то е в за щи та на здра ве-
то, бе зо пас ност та и си гур ност та, съ дейст ва за пре дот в ра тя ва не и раз кри ва не на 
теж ки престъпле ния и зло употре ба с власт, пред паз ва об щест во то от опас ност-
та да бъ де се риоз но заблуж да ва но. В съ щия ко декс е за пи са но, че жур на листи те 
пред ста вят точ на, про ве ре на и не под веж да ща об щест во то ин фор ма ция, ка то в 
обра тен слу чай ще публи ку ват яс на и доста тъч но за бе ле жи ма поправ ка, щом 
бъ де до ка за но, че е публи ку ва на не точ на или под веж да ща ин фор ма ция, и ще се 
из ви нят, ако е не об хо ди мо. Ще пре доста вят пра во на от го вор на ли ца и ор га ни-
за ции, за сег на ти пря ко от не точ ни или под веж да щи публи ка ции.

В след ва щия акт, кой то регла мен ти ра „пра во то на от го вор“, а имен но Закона 
за ра диото и те ле ви зията, в чл. 10 е за пи са но, че при осъ щест вя ва не то на своята 
дейност достав чи ци те на ме дий ни услу ги се ръ ко во дят от след ни те прин ци пи – 
га ран ти ра не на пра во то на сво бод но из ра зя ва не на мне ние, га ран ти ра не на пра-
во то на ин фор ма ция, за паз ва не на тайна та на из точ ни ка на ин фор ма ция, за щи та 
на лич на та непри кос но ве ност на граж да ни те и га ран ти ра не на пра во то на от го-
вор в програ ми те. Този текст се до пъл ва от тек ста на чл. 14, спо ред кой то 
„достав чи ци те на ли ней ни ме дий ни услу ги са длъж ни да за пис ват пре доста ве-
ни те за разпростра не ние от тях програ ми и пре да ва ния и да съх ра ня ват за пи си-
те в про дъл же ние на 3 ме се ца, счи та но от да та та на пре да ва не то. В слу чай че в 
срок постъ пи иска не за от го вор или бъ де пре дя вен иск сре щу достав чи ка на ме-
дий ни услу ги във връз ка със съ дър жа нието на пре да ва не или програ ма, за пи си-
те се па зят до приключ ва не на де ло то. Лице, което твър ди, че е би ло за сег на то 
в пре да ва не, има пра во на достъп до съ от вет ния ар хив и на ко пие от за пи са, 
напра ве но за не го ва смет ка. Съветът за елек трон ни ме дии мо же да изиск ва от 
достав чи ци те на ме дий ни услу ги ма те риали, как то и да пра ви на място про вер-
ки, свър за ни с осъ щест вя ва не то на над зо ра по спаз ва не то на то зи за кон“. 
„Правото на от го вор“ при съст ва в за ко ни те ни още от да леч на та 1881 г., ко га то 
е бил приет Законът за пе ча та. В не го пи ше ло, че „вся кой вест ник е та ка съ що 
за дъл жен да вмести безплат но в един от два та си най-ближ ни броеве от го во ра 
на вся ко ли це, оз на че но във вест ни ка“. Сега у нас ня ма спе циален за кон, кой то 
да уреж да пра во то на от го вор в пе чат ни те ме дии, но то ва мо же да ста ва по си-
ла та на тек сто ве от Наказателния ко декс – тек сто ве те за оби да и кле ве та, как то 
и при запла ха та от тър се не на обез ще те ния по граж дан ски път.

„Правото на от го вор“ – с поста новле ние на про ку ро ра или под роб но 
прес съ об ще ние

Patet omnibus veritas – Истината е достъп на за всич ки, ла тин ска сен тен ция
Както по-го ре спо ме нах, за да не се на ла га да се възпол з ва ме от „пра во на 

от го вор“, е не об хо ди мо мак си мал но бър зо да пре доста вя ме обек тив на ин фор-
ма ция на ме диите. Но при поява та на неяс ни и не вер ни жур на листи чески ма те-
риали е нуж но да ре аги ра ме не за бав но чрез публи ку ва не на вяр на и обек тив на 
ин фор ма ция.
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По-често изпол з ва ният ме тод е изпра ща не на под роб но прес съ об ще ние, но е 
има ло слу чаи, в които сме публи ку ва ли поста новле ния на про ку ро ри след за ли-
ча ва не на лич ни те дан ни в тях.

Чрез изпра ща не до ме диите на поста новле нието на про ку ро ра сме се стре-
мили да постиг нем мак си мал на обек тив ност и пъл но та на ин фор ма цията, тъй 
ка то в поста новле нията са опи са ни всич ки фак ти, как то и мо ти ви те на про ку ро-
ра за из ло же ни те прав ни из во ди. Пример за та къв под ход е публи ку ва не то на 
поста новле ние във връз ка с публи ка ции в ме диите по по вод твър де ния за пов-
ре ден слу же бен ав то мо бил на съ дия.

Другият ва риант е изпра ща не то на по-дъл го прес съ об ще ние до всич ки ме-
дии, което га ран ти ра, че не вяр на та ин фор ма ция ня ма да се разпростра ня ва. От 
2014 г. към апе ла тив ни те про ку ра ту ри в стра на та бя ха съз да де ни и прес цен тро-
ве, които успеш но пред ста вят дейност та на про ку ро ри те от ця ла та стра на. В 
та зи връз ка искам да от бе ле жа, че „пра во на от го вор“ мо жем да поиска ме до ри 
ако ста ва въпрос за публи ка ция на ед на сним ка с текст. Например, ако граж да-
нин фо тогра фи ра пап ки пред сгра да в ма лък град, къ де то се по ме ща ват про ку-
ра ту ра та, съ дът или след ст вието, но там ра бо тят и дру ги фир ми и ор га ни за ции, 
ка то ня коя от тях е ре ши ла да се ос во бо ди от не нуж ни до ку мен ти, но не пи ше, 
че са ней ни, за що то жур на листи те не са про ве ри ли. У чи та те ля се съз да ва вну-
ше ние, че ня ма на кой друг да са те зи пап ки, а жур на листи те от го ва рят „но ние 
не пи шем, че са на про ку ра ту ра та“. И в то зи наглед „ма лък“ слу чай бър за та ре-
ак ция – пи са не на „уточ не ние“ до глав ния ре дак тор на ме дията, публи ку ва ла 
не вяр на та ин фор ма ция, е за дъл жи тел на. Правото на от го вор е крат ко съ об ще-
ние от ин сти ту цията, което е в рам ки те на ня кол ко из ре че ния с от го во ра, кой то 
не е по тър сен.

Правилото за бър за та и точ на ре ак ция ва жи и за пра во на от го вор ка то прес-
съ об ще ние, което тряб ва да бъ де мал ко по-обем но, т.е. в рам ки те на ед на или 
две стра ни ци, или изявле ние на го во ри тел, ко га то се на ла га, ако напри мер е 
публи ку ва но или из лъ че но ин тер вю са мо в ед на ме дия с не вер ни дан ни за до съ-
деб но произ вод ст во. „Фактът“ за жур на листа е све щен. В то зи слу чай се да ва 
от го вор на то ва с как во не сме съглас ни, кое не е вяр но. Преди вре ме бивш ми-
нистър публич но в свое ин тер вю за пе чат на ме дия из ло жи фак ти за сре ща с не-
на зо ва ни ли ца, които му пре да ли пред ло же ние за запла ща не на „се риоз ни про-
цен ти“, ако той под пи ше до го вор за ре монт на опре де ле ни ма ши ни. Той за яви 
съ що, че във връз ка със заема на та длъж ност са му би ли от пра вя ни смър т ни 
запла хи за жи во та, как то и че раз след ва не спря мо не гов под чи нен, приклю чи ло 
с об ви ни те лен акт, е стар ти ра ло по ано ни мен сиг нал. Прокуратурата публи ку ва 
опро вер же ния по из не се ни те дан ни, ка то съ об щи, че е би ла из вър ше на про вер ка 
и наблю да ва щият про ку рор е от ка зал да обра зу ва до съ деб но произ вод ст во. 
Съобщено бе, че обяс не нията на ми нистъ ра не са би ли приети за досто вер ни, 
тъй ка то не са би ли под кре пе ни от събра ни те дан ни.

Когато се публи ку ва ин фор ма ция за ма гистрат, която не от го ва ря на исти на-
та или пък из ла га ули ча ва щи за не го фак ти, съ що е нуж но ста но ви ще. В те зи 
слу чаи ка то „пра во на от го вор“ счи там, че е добре са мият той да из ло жи по зи-
цията си в пис ме но съ об ще ние до ме диите.

Ако пък е нуж но да се про ве ря ват твър де ния и фак ти, ме диите би тряб ва ло 
да из ча кат произ на ся не то на про ку ро ра. Ние тряб ва да бъ дем мак си мал но точ-
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ни и ин фор ма цията ни да бъ де яс на, ко рек т на, раз би раема, посла нието да 
привли ча вни ма нието, за да мо же „не поз на ва не то да ста не поз на ние, апа тията – 
ин те рес, пре ду беж де нието – приема не, враж деб ност та – сим па тия“, 
(С. Хънтигтън).

Заключение
Няколко са пра ви ла та, които при ла га ме в на ша та ра бо та с ме диите. Те са 

постоян ст во, по зи ти вен и кон струк ти вен под ход, уме ние за пи са не на съ об ще-
ния яс но и точ но, достъп но го во ре не, бър за ре ак ция и ко рек т ност. Prior tempore, 
potior iure – пър вият във вре ме то е най-си лен в пра во то, гла си ла тин ска та сен-
тен ция. Но не ка я пе риф ра зи ра ме та ка: „Първият във вре ме то по лу ча ва пра во 
на пър ва глед на точ ка“.

Смятам, че през послед ни те го ди ни чрез своята от го вор на и яс на ме дий на 
по ли ти ка Прокуратурата на Република България е от во ре на и достъп на ин сти-
ту ция.
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Глава IV
КАКВО ОЧАКВАТ ЖУРНАЛИСТИТЕ

Раздел 1. Гледната точка на журналистите

Росица Амелева
Отношенията меж ду съ деб на та власт и жур на листи ческа та об щ ност в 

България през го ди ни те след 1989 г. пре тър пя ха огром на про мя на. Осъзнава-
нето, че жур на листи те са те зи, чрез които посла нията на съ деб на та власт дости-
гат най-бър зо до граж дан ско то об щест во и ме диите, че са не за оби ко лим фак-
тор, кой то влияе вър ху об щест ве но то до ве рие, пре ми на през ня кол ко ета па, до-
ка то проз рач ност та и от кри тост та в ра бо та та на съ ди ли ща та /про ку ра ту ри те се 
пре вър на в ос но вен ме ха ни зъм за взаимо дейст вие. Този ме ха ни зъм посте пен но 
из рав ня ва си ли те меж ду тре та та и чет вър та та власт (ме та фо рич но то обоб ще-
ние на ста ту та на ме диите в обществото), во ди до про мя на в ман та ли те та, по зи-
цията, взаимо от но ше нията меж ду ма гистра ти и ре пор те ри и пре обръ ща об-
щест ве ни те нагла си. От на чи на, по кой то ме диите ин терпре ти рат съ би тията в 
съ деб ни те за ли, съ деб ни те ак то ве, прес съ об ще нията и сре щи те с ма гистра ти, 
за ви си в го ля ма сте пен публич ният образ на съ деб на та власт.

Реформирането на съ деб на та систе ма и про ме ни те в ра бо та та на съ ди ли ща-
та е сло жен и ком пли ци ран про цес, кой то не се случ ва за един ден. В ли це то на 
жур на листи ческо то братст во оба че систе ма та е нуж но да от кри ва своя естест-
вен пар т ньор ме диатор, кой то да обяс ни на граж да ни те за що то ва е та ка, 
безпристраст но и обек тив но да наблю да ва про це си те и про ме ни те и да сиг на ли-
зи ра об щест во то при не ред ности, за ся га щи ин те ре са на граж да ни те.

За да бъ дат из чисте ни всич ки де тай ли от не об хо ди ма та про мя на и пре диз ви-
ка тел ст ва пред все ки ор ган на съ деб на та власт, е на ло жи тел но жур на листи те да 
бъ дат доста тъч но добре ос ве до ме ни за то ва как ра бо ти бъл гар ският съд, за осо-
бе ности те на де ла та, за ви до ве те съ деб ни произ вод ст ва, за ня кои ос нов ни прав-
ни по ня тия и про це ду ри и да са на яс но с фак та, че съ дът по обек тив ни при чи ни 
не е в състояние да за пъл ни де фи ци та на спра вед ли вост в об щест во то.

Широко от во ре ни те вра ти на Темида поста вят изиск ва ния пред ма гистра ти и 
жур на листи. Всяка от те зи об щ ности из вър вя ва своя път към из граж да не на 
взаим но раз би ра тел ст во, ува же ние и респект. Познаването на де тай ли от ра бо-
та та на жур на листи те би спо мог на ло за пре одо ля ва не про пуски те в ко му ни ка-
цията меж ду го во ри те ли те (ма гистра ти и ли ца та за кон такт с медиите) и гил-
дията на пи ше щи те. Това би до ве ло и до по ви ша ва не раз би ра не то от стра на на 
ре пор те ри те за същ ност та и труд ност та на съ дийска та /про ку рор ска та ра бо та и 
ко рек т но то ин фор ми ра не на об щест во то.

Развитието на ме дийна та сре да в България през послед ни те 10 го ди ни, 
посте пен но то от па да не на хар тиени те из да ния, мно жест во то но ви нар ски сайто-
ве и навли за не то на тех но ло гиите до ве до ха до про мя на в на чи на на ра бо та на 
ре дак циите и на ре пор те ри те. Принос за та зи про мя на имат и со циал ни те мре-
жи, бла го да ре ние на които все ки мо же да бъ де ре пор тер и да произ ве де но ви на 
пре ди тра ди цион ни те ме дии. Днес жур на листът оти ва на съ би тие, въ оръ жен са-
мо с умен те ле фон, и пре ди то да е приклю чи ло, той е пус нал но ви на та в ин тер-
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нет. А спо ред об щоприетия нов стан дарт на ра бо та съ дър жа нието на но ви на та 
ве че е текст, кар ти на и звук. На но ви нар ския фронт днес пе че ли то зи, кой то 
пръв пред ло жи про дукт, а не кой то е по-до бър в съ дър жа нието му. В над пре ва-
ра та за ли дер ст во в ин фор ми ра не то все по-често се случ ва още по вре ме на съ-
деб но за се да ние да се пре да ват клю чо ви из ре че ния и но ви ни те от съ деб на та за-
ла из ли зат на пор ции и със сен за цион ни загла вия.

По вре ме на кра тък бри финг или изявле ние в ку лоари те на Съ деб на та па ла та 
го во ри те ли те тряб ва стег на то и син те зи ра но да из ло жат те за та си, за да мо же 
всич ко, което имат да съ об щят, да вле зе в ма те риала, за да не се ва дят от кон-
тек ста из ре че ния, които мо же да се тъл ку ват непра вил но.

Важно е уточ не нието, че мно го ма лък про цент от ре пор те ри те са с юри ди-
ческо обра зо ва ние, т.е. в го ля ма та си част гил дията е без прав ни зна ния. Факт, 
кой то не би ва да се под це ня ва при пре доста вя не то на ин фор ма ция към ме диите 
чрез прес съ об ще ние, по вре ме на ин тер вю, бри финг, ре пор таж от съ деб но за се-
да ние. Винаги съ щест ву ва риск от не раз би ра не на ма те рията и то ва, което на 
юри ди чески език зву чи ло гич но, в ре пор тер ския ма те риал да из глеж да аб сур д-
но. Трябва ка те го рич но да се от бе ле жи, че ре пор те ри те не бя гат от про фе-
сионал ния из каз и спе ци фич на та тер ми но ло гия на съ деб на та систе ма. Много от 
тях са на яс но, че са мо на та зи ос но ва мо же да се обяс нят на публи ка та ре ди ца 
прав ни ка зу си. Специфичният из каз стои ком пе тент но и в очи те на чи та те ли те, 
и в очи те на ра бо те щи те в съ деб на та систе ма, които съ що са част от тар ге та на 
ме диите. Съдебните ре пор те ри са те зи, които ос вен че ще пред ста вят ка зу са ав-
то ри тет но и яс но до ри за не пос ве те ни те в но ви ни те, ще просле дят фак то ри, 
тен ден ции и послед ст вия за дър жа ва та и об щест во то. Овладяването до ри на 
мал ка част от прав на та тер ми но ло гия от хо ра без юри ди ческо обра зо ва ние, как-
ви то са го ля ма част от ре пор те ри те, изиск ва спе циал но то вни ма ние на двете 
стра ни. Сред ма гистра ти те /го во ри те ли би ту ва те за та, че не са длъж ни да обяс-
ня ват еле мен тар ни (за тях неща) все ки път при изявле ние, бри финг, ин тер вю. 
Уважаеми го во ри те ли, но ви на та за вас е, че сте длъж ни да го пра ви те все-
ки път! Само та ка мо же да бъ де те си гур ни, че сте сто ри ли нуж но то, за 
да бъ де те раз бра ни пра вил но и ва ша та те за да бъ де ко рек т но пре да де на 
чрез ме дията.

Журналистът раз каз ва исто рии, а исто риите от и за Темида често са пър ва 
но ви на, не за ви си мо да ли ста ва ду ма за престъпле ние, граж дан ски или тър гов-
ски спор, аспек ти на съ деб на та не за ви си мост, ка чест во на пра во съ дието, съ деб-
на кар та, ко руп цион ни скан да ли, ре фор ми в систе ма та, ад ми нистра тив ни про-
ме ни и дру ги. Колко гра мо тен и ком пе тен тен ще е жур на листи ческият ма те-
риал, за ви си от са мия ав тор и от ге роите му. Ако в публи ка цията, ви деоре пор-
та жа, ра диоин тер вю то има скуч ни ци та ти или съ бе сед ни ци, които за ли ват ауди-
то рията с не раз би раеми прав ни нор ми и разпо ред би, ня ма как то зи ма те риал да 
бъ де чу т/ из гле да н/про че тен, а още по-мал ко възприет. Подобна ще е съд ба та 
на прес съ об ще ние, изпра те но до ме диите, в което ос вен ци ти ра не на за ко но ви те 
нор ми, чле но ве и али неи жур на листът не мо же да от крие ни що, което да хва не 
око то и пе ро то му, а как во оста ва след то ва да пре да де на публи ка та си посла-
нието от съ да.
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Журналисти, които отра зя ват ра бо та та на съ да, и те зи, които имат от
но ше ние към нея

Ресорни жур на листи
С опит в ра бо та та в съ да, поз на ват де тай ли и про це ду ри, не се при тес ня ват 

да за да ват въпро си, от пра вят конкрет ни пи та ния и са на яс но с юри ди чески те 
тер ми ни в от го во ри те.

Заместващи ре сор ни те
Не се чув ст ват в свои во ди, но са на яс но с от го вор ност та, мъл ча ли во при-

съст ват на за се да ние, бри финг или прескон фе рен ция, при под го тов ка та на съ-
дър жа нието обик но ве но имат нуж да от уточ не ния.

Журналисти, които покри ват всич ки ре со ри в ед на ме дия, но во наз на
че ни ре пор те ри без ни как ва под го тов ка, жур на листи от дру ги ре со ри

Най-го ля ма та гру па от жур на листи на ед но съ би тие, пред вид фак та, че на 
пръсти се броят ме диите в България, които мо гат да си поз во лят да под дър жат 
пе ра за от дел ни те ре со ри. Тук е най-го ля ма та опас ност от не точ ности, заблу ди, 
от кро ве ни не исти ни или просто ло шо на пи са но съ дър жа ние.

Редактори
Имат опре де ля ща ро ля в по ли ти ка та на ме дията и загла вията на тек сто ве те, 

не ви на ги са добро на ме ре ни, мно го ряд ко са прав но гра мот ни, ви на ги бър зат, 
тър сят сен за цион ни загла вия, които ще уве ли чат броя кли ка ния, от там рекла-
ми те и сред ст ва та в из да нието.

Журналистът иска да по лу чи ин фор ма ция, очак ва да си свър ши ра бо та та 
бър зо и ефек тив но и пред ла га публич но съ дър жа ние за да ден аспект от дейност-
та на съ да. Публичното съ дър жа ние мо же да бъ де ко рек т но и обек тив но пре да-
ва не на ин фор ма цията, но мо же да бъ де не точ но, заблуж да ва що и ма ни пу ла тив-
но. Причините за из кри вя ва не то на фак ти те мо гат да се тър сят в не доста тъч на-
та про фе сионал на ком пе тент ност на ре пор те ра, в пробле ми в ко му ни ка цията 
меж ду съ да и жур на листи те или ме дийна та по ли ти ка на из да нието. Органите на 
съ деб на та власт и ли ца та за връз ки с ме диите мо гат да повлия ят са мо вър ху 
пър ви те две при чи ни. С после до ва тел ни, яс ни, точ ни, под роб ни и тър пе ли ви ра-
зяс не ния ще се стиг не до раз вен ча ва не на ми та за ло шия съд и кли ше то „Ние ги 
хва ща ме, те ги пускат“.

Реалността е та ка ва, че ре пор те ри те обик но ве но ня мат пред ста ва или мно го 
мал ко зна ят за:

– Инстанционното произ вод ст во;
– Разликите меж ду ад ми нистра тив ни те и об щи те съ ди ли ща;
– Разликите меж ду граж дан ски те и на ка за тел ни те де ла;
– Организацията и про ти ча не то на на ка за тел ния про цес;
– Какво се случ ва след из вър ш ва не на да де но престъпле ние;
– Каква е ро ля та на по ли цията;
– Кога и по ка къв на чин за поч ва ра бо та та на про ку ра ту ра та;
– Мерки за за дър жа не, кой ги иска, как вли зат в си ла, как ви са, кол ко вре ме 

про дъл жа ват;
– Организацията на са мия съ де бен про цес – пра ва и за дъл же ния на стра ни те;
– Видове на ка за ния – услов но и ефек тив но, ад ми нистра тив ни гло би;
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– Кой при веж да в изпъл не ние на ка за нието, на как во се дъл жи бав ният про-
цес – твър де мно го про це ду ри;

– По от но ше ние на мер ки те за про це су ал на при ну да и на са ми те край ни съ-
деб ни ак то ве – как во мо же и не мо же да пра ви съ дът;

– При как ви усло вия мо же да бъ де или да не бъ де на ло же на най-теж ка та 
мяр ка за не от кло не ние;

– Кога и при как ви усло вия мо же да се на ла га ад ми нистра тив но на ка за ние – 
гло ба, и за що по ня ко га под съ ди мият по лу ча ва са мо то ва;

– Защо ако про ку ра ту ра та не е про тести ра ла при съ да та, съ дът не мо же да 
уве ли чи на ка за нието, до ри и да иска;

– Защо има закри ти за се да ния;
– Как про ти ча един ад ми нистра ти вен про цес;
– Каква е ро ля та на про ку ра ту ра та в ад ми нистра тив ния про цес.
Оперативната жур на листи ка е бър за и крат ка, тя не пред ла га ана ли зи и про-

уч ва ния, а обяс ня ва съ би тието в ня кол ко ре да или в рам ки те на ре пор таж от 2 
ми ну ти. Колкото по ве че гла со ве и мне ния по те ма та има в то зи ма те риал, тол-
ко ва по-добре. Медията го ни рейтинг, а той се нуж дае от до ве рието на публи ка-
та. Поради то ва все ки ре пор тер се стре ми, ос вен да раз ка же най-ин те рес но 
исто рията си, да пре доста ви ре ше ние на въпро са, ал тер на ти ва или по не оп ции 
за раз ми съл на ауди то рията. В то зи сми съл жур на листи те настояват да чу ят съ-
диите и про ку ро ри те не са мо ко га то систе ма та има пробле ми или по вре ме на 
го диш ни от че ти, а и по чув ст ви тел ни те де ла, които за ся гат об щест ве ния ин те-
рес.

Медиите оба че не ви на ги се съ обра зя ват с фак та, че ко мен та ри те от ра бо те-
щи в систе ма та не се да ват ни то бър зо, ни то с ле ка ръ ка, по не до ка то не при-
клю чи съ от вет ният про цес. В по-го ля мата част от слу чаите то ва не се дъл жи на 
ня как ва про фе сионал на или лич на аро гант ност, а на фак та, че мо же да е на ру-
ше ние на про це ду ри и пра ви ла и да до ве де до послед ст вия за са мо то де ло (от-
вод на ма гистра та – доклад чик по де ло то, или по вод да се иска от мя на на съ де-
бен акт). Този въпрос съ що под ле жи на ра зяс не ния все ки път при сблъ сък с не-
до ве рие и враж деб ност от стра на на жур на листи. Добре би би ло в та ки ва слу чаи 
ви на ги да ста ва яс но, че съ дът ра бо ти от кри то и в пар т ньор ст во с ме диите и не 
мо же да се го во ри за огра ни ча ва не на пра во то на достъп до ин фор ма ция. Този 
достъп се оси гу ря ва по за ко нен ред и спо ред пра ви ла та на все ки ор ган на съ деб-
на та власт, по доб но на етич ни те нор ми и стан дар ти ка то обек тив ност и лип са 
на пристрастия, към които жур на листи те би тряб ва ло да се при дър жат при под-
го тов ка та на ма те риали те си.

Същевременно тряб ва да се от че те и фак тът, че как то е нуж но да има ко рек-
т ни и точ ни ра зяс не ния на диспо зи ти ва, та ка е не до пусти мо да се сти га до ко-
мен та ри и об съж да ния на мо ти ви те и ре ше нията на съ деб ния акт. Не би ва да се 
забра вя, че прин ци пи те на от кри тост и проз рач ност в ра бо та та се при ла гат в 
ед на кон сер ва тив на по своя ха рак тер систе ма, как ва то е съ деб на та. Свидетели 
сме през послед ни те го ди ни и на обра тен ефект от непра вил но раз бран стре меж 
към от кри тост и достъп до об щест ве на ин фор ма ция от ме дии и граж да ни. 
Маги стратите ра бо тят ежед нев но под все по-на раст ва ща та пре са от стра на на 
граж дан ско то об щест во и ме диите. Стига се до си ту ации, в които не за щи тен от 
гру би, не обос но ва ни на пад ки е имен но ма гистра тът и не го ва та ра бо та. Тези об-
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стоятел ст ва по ни ка къв на чин не пол з ват съ деб на та власт, ме диите и об щест во-
то, за що то ни кой ня ма ин те рес от пра во съ дие под на тиск. Коректното и точ но 
из чист ва не на гра ни ца та меж ду от кри тост и достъп ност до ин фор ма ция и спе-
ци фи ка та на ра бо та та в от дел ни те зве на на съ деб на та власт е клю чо вият фак тор 
за ба ланс в ра бо та та с ме дии и об щест ве ност.

Раздел 2. Гледната точка на журналиста

Илка Катрева
Какво искат жур на листи те? Те искат един ст ве но и са мо ИНФОРМАЦИЯ. 

Ако бъ де удовлет во ре но то ва един ст ве но иска не (и право), зна чи всич ко ще бъ-
де на ред в диало га меж ду ме диите и пред ста ви те ли те на съ деб на та власт.

Каква ин фор ма ция се иска
– се га, вед на га, на ми га (зна чи се иска бър за реакция), за що то ме диите имат 

гра фи ци, свър за ни с точ ни ча со ве на еми сии за елек трон ни те ме дии и гра фи ци 
за вли за не в пе чат ни ца за пе чат ни те из да ния. За елек трон ни те сайто ве най-важ-
но е ин фор ма цията да се по лу чи в ре ал но вре ме.

Кой, как во, къ де, ко га, как, за що
Подгответе се да от го во ри те на те зи въпро си достъп но, на раз би раем бъл-

гар ски език, без слож ни юри ди чески тер ми ни, с фак ти и при спаз ва не на изиск-
ва нията на член 198 НПК и чл. 360 НК. Това е осо бе но важ но за го во ри те ли те в 
про ку ра ту ра та при пре доста вя не на ин фор ма ция по раз след ва ния и неприклю-
чи ли до съ деб ни произ вод ст ва.

Кой е об ви ня емият? Дори и след вли за не то в си ла на Регламент (ЕС) 
2016/679 об щест ве ният ин те рес мо же да над де лее над ин те ре са на ин ди ви да. 
Публикуването на соб ст ве но то име и фа ми лията на об ви ня емо то ли це, длъж-
ност та и про фе сията му, осо бе но при из вър ш ва не то на теж ко кри ми нал но 
престъпле ние, или из вър ше но от ли це, заема що ви со ка публич на длъж ност, е и 
ин стру мент за пости га не на възпи та те лен ефект. Медиите не се ин те ре су ват от 
ЕГН на об ви ня емо то ли це, което е в най-чиста фор ма лич ни дан ни. Същото 
оба че не мо же да се ка же за ад ре са. Търсенето на ад ре са на ли це то от жур на-
листи те е с цел съ би ра не на ин фор ма ция от съ се ди, ро ди те ли, близ ки за нуж ди-
те на ре пор та жа. Това оба че е не до пусти мо да бъ де пре доста вя но на жур на-
листи те.

Въпросът „как во“ тряб ва да съ дър жа фак ти ческа та об ста нов ка на из вър ш ва-
не на деянието, за което об ви ня емият е раз след ван, привле чен към на ка за тел на 
от го вор ност, пре да ден на съд или осъ ден. Може да се по со чи конкрет ният текст 
в Наказателния ко декс, но за дъл жи тел но тряб ва да бъ де обяс не но точ но как во 
оз на ча ва той, тъй ка то не мо же да се очак ва от все ки жур на лист да поз на ва НК 
и НПК или да разпо ла га с послед на та им ре дак ция.

Въпросът „къ де“ е свър зан с място то, къ де то е из вър ше но престъпле нието, 
мо же да бъ де уточ нен и ча сът.

Особен ин те рес за жур на листи те пред ставля ва мяр ка та за не от кло не ние 
„задър жане под стра жа“. Кажете на жур на листи те, ако про ку ра ту ра та смя та да 
вне се иска не за взе ма не на най-теж ка та мяр ка за про це су ал на при ну да – за дър-
жа не под стра жа. Уточнете съ що и ко га съ дът ще я раз гле да, ако знаете за 
насроч ва не то, или на со че те въпро са към съ да.
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Присъствието на ме дии в съ деб на та за ла при опре де ля не на та зи мяр ка поз-
во ля ва об ви ня емият да бъ де ви дян, сни ман, пи тан до ри. В съ деб на та за ла 
„тайна та“ вър ху име то на об ви ня емия па да и за то ва тра ди цион на та кон ф рон та-
ция с жур на листи те от скри ва не на име то му е на пъл но из лиш на. Въпрос на ня-
кол ко дни е то да бъ де науче но по вре ме на за се да нието за опре де ля не на мяр-
ка та за не от кло не ние.

Много е важ но по ка къв на чин ин фор ма цията ще бъ де пре доста ве на на жур-
на листи те.

Ако е чрез прес съ об ще ние, то е за дъл же ние на ек спер та по връз ки те с об-
щест ве ност та. Такава длъж ност оба че съ щест ву ва са мо в шест те апе ла тив ни 
про ку ра ту ри в систе ма та на ПРБ. Ако го во ри те лят ще огла си ин фор ма цията, 
то ва мо же да ста не по ня кол ко на чи на – чрез имейл до ме диите, на бри финг, на 
прескон фе рен ция или с изявле ние. За цел та го во ри те лят за дъл жи тел но тряб ва 
да под дър жа, съх ра ня ва и ак ту али зи ра преслиста на ме диите. Ако да де на ме дия 
бъ де про пус на та за ня как во съ би тие, мо же те да бъ дете си гур ни, че про пускът 
ще бъ де възприет ка то дискри ми на ция към ця ла та ме дия.

Може да бъ де да ден бри финг по те ма та, кой то за дъл жи тел но се свик ва с по-
ка на по имейли те с то чен час и място на про веж да не то му. Не ка не те на бри-
финг „по тре во га“. Съобразете се с фак та, че присти га не то в съ деб на та за ла 
изиск ва вре ме, а и жур на листи те отра зя ват не са мо ра бо та та на съ деб на та 
систе ма.

Така че бъ де те го то ви да раз го ва ря те и да ин фор ми ра те и по те ле фо на. 
Пресконференции обик но ве но се да ват по де ла със се риозен об щест вен ин те рес 
и на тях при съст ват ос вен го во ри те ли те и ад ми нистра тив ни те ръ ко во ди те ли, и 
наблю да ва щият про ку рор.

Ако ка то го во ри тел вие ще пи ше те прес съ об ще нието до ме диите, за дъл жи-
тел но под гот ве те и загла вие. Не пи ше те съ об ще нието ка то пис мо с обръ ще ние. 
Целта е оно ва, което на пи ше те, да бъ де ос вен раз би раемо и с доста тъч на ин сти-
ту ционал ност на сти ла, без да бъ де пол з ва на чи нов ни ческа лек си ка, за да мо же 
да бъ де раз бра но и публи ку ва но въз мож но най-точ но.

Ако оба че ще го во ри те пред жур на листи те на бри финг или прескон фе рен-
ция, тряб ва да оти де те добре под гот ве ни. Подгответе се с ця ла та ин фор ма ция 
по слу чая, но ка же те са мо оно ва, което е поз во ле но на то зи етап, осо бе но при 
до съ деб но произ вод ст во от днес и от вче ра. И още:

Заредете се с тър пе ние и с го тов ност да ка же те исти на та. Задаването на 
един и същ въпрос по раз лич ни на чи ни (прак ти ка в жур на листи ка та за до пъл ни-
тел на информация) не ви на ги це ли то ва – в мно го от ме диите лип с ва спе циали-
зи ра ност на ре пор те ри те. Често ня ма съ де бен ре пор тер или на не го во място се 
появя ва жур на лист, кой то не е на яс но до ри с ос нов ни не ща: про ку ро рът но си 
тъм но чер ве на, а съ дията – чер на то га, ни то с функ циите им. Затова тър пе нието 
е за дъл жи тел но в об щу ва не то на жи во с ме диите и до ри на пръв поглед най-
еле мен тар ният въпрос тряб ва да по лу чи от го вор без де мон стра ция на пре въз-
ход ст во от стра на на го во ри те ля, без раз д раз не ние и с не об хо ди мо то ува же ние. 
Журналистите не са юристи, до ри и съ деб ни те ре пор те ри.

Не отъж дест вя вай те жур на листа със са ма та ме дия! Често опре де лен ре-
пор тер е изпра тен от соб ст ве ни ка на ме дията с конкрет ни въпро си, които е длъ-



72 Медиите и съдебната власт

жен да за да де. Така че глед на та точ ка на ре пор те ра и на соб ст ве ни ка на из да-
нието са поч ти ви на ги раз лич ни.

Проблем ли са ин фор ми ра ни те жур на листи? Не. Всеки от тях има пра во 
да тър си и по лу чи ин фор ма цията, та ка че ни ко га не мисле те, че вие ще бъ де те 
един ст ве ният из точ ник. Опитните жур на листи разпо ла гат с кон так ти в МВР и 
след ст вието и мо же да бъ де те из не на да ни, че зна ят до ри по ве че от вас по те ма-
та, ако не сте наблю да ващ про ку рор. Така че оти де те на сре ща та с ме диите под-
гот ве ни. Научете пред ва ри тел но всич ко по те ма та, но ка же те са мо оно ва, което 
за ко нът поз во ля ва, ка то обяс ни те ла ко нич ност та си с огра ни че нията за пре-
доста вя не на пъл на ин фор ма ция, осо бе но по слу чаи от днес и вче ра.

Не по каз вай те из не на да, ако ви „застре лят“ с въпрос, кой то по каз ва ин фор-
ми ра ност на пи та щия жур на лист. Ако не знаете от го во ра, обе щай те да на ме ри-
те и пре доста ви те ин фор ма ция по-къс но. Изпълнете да де но то обе ща ние!

Не се крий те зад след ст ве на та тай на. Не са след ст ве на тай на:
– де нят и ча сът на ин ци ден та;
– място то на произ шест вието;
– тек стът на престъпле нието по НК;
– наз на че ни те ви до ве ек спер ти зи;
– лич но то име и ини циалът на фа ми лията на из вър ши те ля (или обрат но то – 

ини циал за соб ст ве но то име, изпи са на фамилия), а по де ла с об щест вен ин те рес 
и об ви ня еми публич ни лич ности – и ця ло то име (за то ва ста на ду ма по-горе);

– съ деб но то ми на ло на об ви ня емия.
Само след 72 ча са при иска не на мяр ка за не от кло не ние „задържане под 

стра жа“ в съ деб на та за ла ще ста не из вест на лич ност та на об ви ня емия. Какво 
ще спе че ли раз след ва не то от спестя ва не то му за то ва вре ме – пер со нал но не до-
вол ст во към го во ре щия, а от там и към про ку ра ту ра та ка то ця ло.

Не бя гай те от обе ща нието си да пре доста ви те по ве че ин фор ма ция. Ще 
бъ де те ви со ко оце не ни, ако по тър си те жур на листа, на ко го то сте обе ща ли то ва 
и му съ об щи те тър се на та ин фор ма ция. Не мо же да знаете всич ко по де ла та на 
ко ле ги те си. Вие сте са мо посред ник меж ду ме диите и съ деб на та власт.

Не из ключ вай те те ле фо на си, за да из бег не те обаж да нията на ре пор те
ри те. За тях то ва оз на ча ва, че се криете или че криете не що.

Забравете из ре че нието „Не ко мен ти рам“. Ако иска те да настроите жур-
на листи те сре щу се бе си, то ва е най-пре кият път. Просто ка же те чест но, че на 
след ващ етап ще пре доста ви те по ве че ин фор ма ция и не забра вяй те обе ща нието 
си.

Особено драз не що за жур на листи те е скри ва не то на име на та на об ви
ня еми от съста ва на МВР, про ку ра ту ра та, съ да, зат во ра, об щи на та, пра
ви тел ст во то. Не го пра ве те, за що то въпрос на про фе сиона ли зъм е лич
ност та на об ви ня емия да бъ де раз кри та. Добрите жур на листи ра бо тят с 
ши рок кръг из точ ни ци.

В за пад ни те ме дии се прак ти ку ва съ би ра не то на ре сор ни жур на листи, на 
които се каз ва ин фор ма ция по де ла с из клю чи тел на об щест ве на зна чи мост с 
уго вор ка та да се из ча ка мо мен тът, ко га то тя мо же да бъ де опо весте на. Вре-
менното ве то вър ху ин фор ма цията е бе лег за до ве рието меж ду ме диите и съ-
деб на та власт.
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Идеалният го во ри тел е от кри ваемият, достъп ният, каз ва щият, от клик ва-
щият. Той знае, че все ки жур на лист има гла вен ре дак тор, на ко го то по да де на та 
ин фор ма ция ни ко га не е доста тъч на. Знае съ що, че от съ деб ния ре пор тер се 
иска поч ти по пра ви ло да оси гу ри увод на та публи ка ция, во де ща та но ви на в цен-
трал на та еми сия, пър ва та ин фор ма ция в елек трон ния но ви нар ски сайт. Така че 
не очак вай те въпро си те към вас да са ви на ги на жи во или в ко ри до ри те на про-
ку ра ту ра та и съ да. Всеки от ре пор те ри те го ни ПЪРВА но ви на. Получаването є 
(или пот вър ж да ва не то є) по пра ви ло е по те ле фо на.

Познавам го во ри тел, кой то от каз ва раз го вор по те ле фо на с жур на листи, тъй 
ка то все ки мо жел да се пред ста ви за та къв. Добрият го во ри тел поз на ва ре пор-
те ри те до ри по глас. Искането ре пор те рът да се пред ста ви лич но в ка би не та му 
е чи нов ни ческо от но ше ние, което бук вал но от блъск ва. То по ня ко га е и не изпъл-
ни мо, тъй ка то го ля ма част от ко респон ден т ския апа рат на да де на ме дия се 
покри ва от един ре пор тер, кой то сле ди но ви ни те в ня кол ко об щи ни или в ця ла 
област, а път ни те са за смет ка на ко респон ден та. Отклоняването на пи та нията 
препра ща към ек спер ти те по връз ки с об щест ве ност та в про ку ра ту ра та, които, 
ако са бив ши жур на листи, поз на ват в де тай ли ра бо тата на ко ле ги те си. Те оба че 
ня мат пра во да го во рят. Това е за па зе на те ри то рия на го во ри те ля.

– На елек трон ни те ме дии им тряб ва истин ски глас, на те ле ви зиите – и „кар-
тинка“. Не от каз вай те то ва, тъй ка то без глас и кар ти на и най-сен за цион на та 
но ви на не мо же да вле зе в еми сия. Прессъобщенията слу жат из ця ло на пе чат-
ни те ме дии и елек трон ни те сайто ве.

– Правете раз ли ка меж ду ре гионал ни и на ционал ни сред ст ва за ма со во ос ве-
до мя ва не. В ре гионал ни те ме дии има ре сор ни жур на листи, до ка то ко респон-
ден ти те на на ционал ни те ме дии ра бо тят всич ко, което е с из точ ник на ин фор ма-
ция „днес“. Така че за тях е вре ме ви лукс да при съст ват лич но, често и на ня-
кол ко места ед нов ре мен но. Не от каз вай те да да де те ин фор ма ция и по те ле фо на.

– Направете си те ле фо нен ука за тел и мейл листа с име на та на жур на листи те 
и ме диите и я ак ту али зи рай те ре дов но. В то ва мо гат да ви по мог нат ек спер ти те 
„Връзки с об щест ве ност та“, които все кид нев но об щу ват с жур на листи те – от-
го ва рят на пи та не, да ват те ле фо ни на го во ри те ли те, на соч ват пи та щия към про-
ку рор или към съ да. Правят до ри връз ка с не го и по ма гат за осъ щест вя ва не на 
сре ща и на соч ват към съ от вет ни те ни ва в систе ма та. Журналистите не зна ят 
кое де ло от чия ком пе тент ност е – от ра йон но или окръж но.

– Ако приеме те да бъ дете посред ник меж ду жур на листи те и съ деб на та 
систе ма, ка къв то е го во ри те лят, ще бъ де те сни ма ни и за пис ва ни, ще го во ри те, 
ще об щу ва те, ще раз би ра те и ще ПОМАГАТЕ на жур на листи те да си свър шат 
ра бо та та.

– Правете го с чув ст во за ху мор.
– Не очак вай те всич ки да ви ха рес ват. Това за ви си от са ми те вас – не за ме-

няй те с об щи при каз ки иска на та и въз мож на конкре ти ка.
– Не де ле те жур на листи те по сим па тии и по ме дии! Ако вед нъж са би ли не-

ко рек т ни спо ред вас в пре да ва не то на ин фор ма цията, то ва не зна чи, че ви на ги 
ще бъ дат та ки ва.

– Не раз чи тай те на обе ща ния. Говорете ви на ги, все ед но сте пред микро фон 
и ка ме ра. Ако изявле нието е приклю чи ло, ка ме ри те и микро фо ни те са из клю че-
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ни, не се из ку ша вай те да го во ри те не офи циал но. Всяка ду ма от не офи циал но то 
го во ре не ще бъ де изпол з ва на.

– Никога не забра вяй те, че пред ставля ва те ин сти ту цията, а не се бе си.
– Помнете. Журналистите не пре чат, те по ма гат.
– Не забра вяй те за дреско да! Ако смя та те, че днес не сте под хо дя що обле-

чен, обле че те то га та.
– Можете да по мо ли те жур на листи те да се пред ста вят – не мо же да пом ни те 

всич ки, още по ве че че в ме диите те ку чест во то не е из клю че ние.
– Предварително из клю че те те ле фо на си, ако ще пра ви те изявле ние или сте 

на бри финг и прескон фе рен ция.
– Не се при тес ня вай те да по пи та те жур на листа, кой то е за дал въпрос, ако не 

сте го раз бра ли. Можете да го по пи та те с въпрос да ли пра вил но сте раз бра ли 
как во всъщ ност ви пи та.

– Отговаряйте на за да де ния въпрос точ но. Избягвайте употре ба та на па ра-
зит ни фра зи и ду ми. По-добре по мисле те ня кол ко се кун ди, от кол ко то да за поч-
не те из ре че нието с „ами“ и „зна чи“.

– Предварително наум фор му ли рай те от го во ри те.
– За да не забра вя те въпро си те, които са за да де ни, за пис вай те ги и до ри 

нахвър ляй те зна ко ви ду ми за от го во ра си.
– Говорете яс но и доста тъч но ви со ко, за да ви чу ват всич ки.
– Забравете емо циите! Съобщавайте фак ти, без да ко мен ти ра те. Оставете 

ко мен та ри те за публи цисти те.

Раздел 3. Съдебният PR и журналистиката

д-р Соня Игнатова

1. Журналистиката в съ деб на та власт – диалог и хо ри зон ти
Съдебният PR и жур на листи ка та в днеш ния свят са пря ко об вър за ни и е це-

ле съ образ но да вър вят „ръ ка за ръ ка“. Допирните точ ки и ин те ре си са мно-
гоброй ни и имат ши ро ко проявле ние в съв ре мен но то об щест во, на ри ча но „кон-
су ма тор ско“. Научавайки но ви ни те от ме диите, граж да ни те обек тив но би ха 
възприели съ деб ни те про це си, ако те са пра вил но проек ти ра ни в публич но то 
простран ст во. Медиите са про вод ник на ин фор ма ция до публи ки те си, чието съ-
дър жа ние често во ди до убеж да ва не и до ри про па ганд ни вну ше ния. Това е един 
от сти му ли те съ деб на та власт да не стои изо ли ра но и встра ни, а да се пре вър не 
в ак ти вен ко му ни ка тор. Един от пър вопро ход ци те в изу ча ва не то на ро ля та на 
ме диите в мо дер но то об щест во, Уолтър Липман, раз глеж да въз мож ности те на 
жур на листи ка та да из граж да трай но и об що ва лид но об щест ве но мне ние, с 
което да влияе вър ху осо бе ности те на об щест во то и фор ми ра на та в не го со-
циал на йе рар хия. Затова жур на листи ка та се явя ва тран сла тор меж ду публи ка та 
(раз би ра на ка то го ля ма част от обществото) и ак тив ни те ели ти, които са приз-
ва ни да по ла гат ос но ви те на де мокра тич но прием ли вия по ли ти чески и ико но ми-
чески ред.1

1 Липман, У. Общественото мнение. С., 2001, с. 67. 
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Съдебният PR погреш но се възприема ка то про па ган ден ин стру мент за 
влияние вър ху об щест ве ни те нагла си. Хората мо гат да бъ дат съблаз не ни чрез 
тех ни те же ла ния и очак ва ния. И ако съ деб на та власт, ма гистра ти те и нейни те 
съ деб ни слу жи те ли си поста вят за да ча та да от клик нат на възприятията, те би ха 
могли да постиг нат не са мо раз би раемост, но най-ве че чу ваемост сред це ле ви те 
публи ки – об щест во то. Това не оз на ча ва съ деб на та власт да не бъ де без-
пристраст на и да се влияе от об щест ве но то мне ние, но тя мо же из на чал но да го 
про ме ни, ка то ин фор ми ра об щест во то със сред ст ва та и мо де ли те на съв ре мен-
на та ко му ни ка ция. Всеки един акт на съ да се раз глеж да мно гостран но от жур-
на листи те, но про ли ча ва тен ден цията към не га тив на оценка на съ деб ни те ре ше-
ния и опре де ле ния. Медиите мно го често ко мен ти рат в своите рубри ки и пре да-
ва ния, ста тии и ма те риали съ деб ни те ста но ви ща, без да ос мислят и оце нят мо-
ти ви те на съ деб ния състав по де ла та. Това, от ед на стра на, го во ри за не добра 
ком пе тент ност и не пъл на ин фор ми ра ност на жур на листи те; те не спаз ват етич-
ни те про фе сионал ни пра ва за обек тив ност, ка то приемат за вяр на ед на та стра на 
на раз глеж да ния ка зус. Процесът се прев ръ ща в мо дел на жур на листи ческо по-
ве де ние и ме тод на ра бо та. От дру га стра на, про дъл жа ва що то във вре ме то 
наблю да ва но явле ние наслаг ва сте ре оти пи на ме дий ни посла ния. Тази тен ден-
ция пот вър ж да ва те оре тич ния въз глед, че не от дел ни те но ви ни, а аку му ли ра-
ният ефект от мно го ед но по соч ни исто рии за про дъл жи те лен пе риод от вре ме 
фор ми ра же ла но об щест ве но мне ние.2

Ако приемем, че „про па ган да та“ е вид „ма ни пу ла ция“ на вну ше нията, ще 
от крием ко ре ла ция меж ду те зи две по ня тия. В тър се не на на чи ни за из граж да не 
на имидж често се опи ра ме на ма ни пу ла тив ни спо со би, с цел въз дейст вие вър ху 
об щест во то и не го во то мне ние, наслаг ва не то на ка чест ва и ви зия в су бек та, 
чий то „имидж“ иска ме да из гра дим.

Съдът е об ви ня ван, че е зат во ре на систе ма, която не же лае публич ност, а от 
своя стра на то ва во ди до не раз би ра не на не го ва та функ ционал ност. За да обър-
нат те зи нагла си на об щест во то и за ло же ни те в не го сте ре оти пи, съ деб ни те ин-
сти ту ции е не об хо ди мо да се стре мят към от кри тост и от во ре ност в своята ра-
бо та. Да тър сят диалог с це ле ви те публи ки и та зи ко му ни ка ция да се тран с фор-
ми ра в раз би ра не и пре възпи та ние на от но ше нието на об щест ве ност та. Време е 
за про цес на из ли за не от изо ла цията, в която често би ва поста вя на съ деб на та 
систе ма.

1.1. Публичност на съ да
Важен фак тор за фор ми ра не на по зи ти вен съ де бен „имидж“, от го ва рящ на 

очак ва нията на ре ци пиен та, са взаимо от но ше нията меж ду съ деб ни те ин сти ту-
ции и публи ка та. От то ва за ви си не го вият успех. Същевременно съ деб на та ин-
сти ту ция е един на ор га ни за ция на ма гистра ти и съ деб ни слу жи те ли, които съ-
що е не об хо ди мо да бъ дат добре ин фор ми ра ни за същ ност та на съв ре мен на та 
жур на листи ка.3 Добрата ко му ни ка ция меж ду съ деб на та власт и об щест ве ност та 
мо же да бъ де из гра де на на ба за на диало гич ност та и най-ве че поз на нието за 

2 Христов, Ч. Войната на иде ите – стратегии, идеи, пропаганда. С., 2014, с. 182. 
3 В то ва число читатели, слушатели, зрители, опоненти, под дръж ни ци и дру ги заин те ре-

со ва ни ли ца в съ деб ни те процеси.
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публи ка та. Публичността се осъ щест вя ва чрез ко му ни ка цията през раз лич ни 
ин фор ма цион ни ка на ли: ме дии, пре са, но ви ин фор ма цион ни тех но ло гии в ин-
тер нет. Целта на ко му ни ка цията е да достиг не своев ре мен но до ре ци пиен та, 
слу ша те ли те, зри те ли те, чи та те ли те и про чее и да ока же въз дейст вие. Това въз-
дейст вие не е просто ин фор ма цията да бъ де възприета, тя тряб ва да повлияе 
вър ху мне нието на публи ка та.

1.2. Медиен имидж
„Ние жи веем с ме диите и чрез ме диите“, Мануел Кастелс
Именно чрез ме диите, тех ни те програ ми и фор ма ти се из граж да днес „ими-

джът“ на съ деб на та власт. В ера та на ме диати за цията и съв ре мен ни те ко му ни-
ка цион ни ка на ли, от кри ва щи все но ви и но ви хо ри зон ти, ме дийният имидж е 
„ви зит на кар тич ка“ за пре кия му но си тел. Технологията и управле нието на „ме-
дийния имидж“ се съсре до то ча ва във въз мож но най-добрия на чин на пред ста вя-
не на лич ност та или ор га ни за цията в публич но то простран ст во и инка си ра не то 
на по зи тив ни нагла си от стра на на об щест ве но то мне ние. Това мо же да бъ де 
успе шен мо дел, ако съ деб на та власт поз на ва спе ци фи ки те на ра бо та на ме-
диите – пе чат ни, елек трон ни, он лайн, и от крие ра циона лен мо дел на диалог с 
тях и съ от вет но це ле ви те публи ки. Медиите при те жа ват си ла та да влия ят на хо-
ра та. Благодарение на ин фор ма цията, която те под на сят на ауди то риите си, се 
из граж да и на ла га един успе шен „ме диен имидж“.

Медиите са в състояние та ка да ор га ни зи рат своите посла ния, че да улес ня-
ват публи ка та в нейна та ориен та ция в по то ка от ин фор ма ция – не що мно го важ-
но в усло вията на ин фор ма цион но то свръх пред ла га не. Медиите фо ку си рат вни-
ма нието вър ху ня кои съ би тия или идеи по ве че, от кол ко то вър ху дру ги, и по то-
зи на чин им при да ват осо бе на зна чи мост. За да осъ щест вя ва съ дът проак тив на 
ко му ни ка цион на по ли ти ка и да успя ва да на ла га те ми те в днев ния ред, е не об-
хо ди мо непрестан но по да ва не на ин фор ма ция към те зи тран сла то ри на съ об ще-
ния към об щест во то.

Съвременното раз би ра не за успеш на жур на листи ка е тя да бъ де „кре щя ща“, 
„скан дал на“, „сен за цион на“. Да привли ча – мно го често с не вяр но съ дър жа ние, 
своята ауди то рия. Съдебната власт ня ма пра во да вли за в та зи ко му ни ка цион на 
спи ра ла, но поз на вай ки съв ре мен ни те жур на листи чески прин ци пи и до ми нан ти, 
мо же да успее да от го ва ря до из вест на сте пен на тях.

2. Журналистически изиск ва ния
Журналистите ра бо тят за своите из да те ли, ре дак то ри, про ду цен ти и след ва 

да от го ва рят на за да де ни те от съ от вет на та ме дия изиск ва ния. Много често, 
про дик ту ва но имен но от ми сията да са пър ви, един ст ве ни и уни кал ни в пре да-
ва не то на съ деб ни про це си, жур на листи те вли зат в ро ля та на „агре со ри“. Те 
преслед ват своите раз след ва ни обек ти с настойчи вост, упо ри то за да вай ки 
въпро си, които често в съ деб на та прак ти ка са в про ти во вес на раз след ва не то 
или хвър лят „греш на свет ли на“ към да де ния съ де бен про цес.

2.1. Журналистите очак ват да бъ дат ин фор ми ра ни
Всяка ме дия же лае ви на ги „пър ва“ да отра зя ва съ би тията и ин фор ма цията, 

която є се пре доста вя, да бъ де спе циал но „за нея“. Прессъобщенията за пред-
стоящи де ла, съ деб ни про це си и за се да ния, под на ся ни нав ре ме от съ деб ни те 
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ин сти ту ции, ще ориен ти рат сред ст ва та за ма со ва ин фор ма ция за те ми те, които 
мо гат да отра зя ват; за които да пи шат или раз след ват. Предвид ди на ми ка та и 
все об хват ност та на про це си те, които отра зя ват, жур на листи те очак ват от съ-
деб ния PR или изпъл ня ва щия функ циите „Връзки с об щест ве ност та“ в съ от вет-
на та ин сти ту ция да им на пом ня за де ла; съ деб ни про це си; взе ма не на мер ки за 
не от кло не ние, които пред стоящо ще бъ дат гле да ни и ще се случ ват в съ деб ни те 
за ли.

2.2. Свободен достъп на ка ме ри и фо тоапа ра ти до съ деб ни те про це си
Актуалността и досто вер ност та на съ би тията, пред ста вя ни в ме дийно то 

простран ст во, се ба зи рат на до ку мен тал на та жур на листи ка. Според съв ре мен-
ни те изиск ва ния жур на листи те след ва да отра зя ват ре ал но то вре ме на про ти ча-
щи те съ деб ни про це си, осо бе но ко га то те са с ме диен ин те рес, и съ от вет но да 
пре съз да дат всич ко случ ва що се „в мо мен та“. Много важ но за тях е да до ку-
мен ти рат с кад ри и сним ки съ от вет ния съ де бен про цес. Нюзрумите на ме диите 
от бяг ват да отра зя ват ар хив ни кад ри. Това пре допре де ля на по ра на жур на-
листи те да вли зат с ка ме ри и фо тоапа ра ти в съ деб ни те за ли. Те же ла ят да имат 
своите 5 ми ну ти пре ди съ щин ско то на ча ло на съ деб но то за се да ние, в които да 
мо гат да зас не мат под съ ди ми те или об ви ня еми те; вли за не то в за ла та на съ деб-
ния състав; на чал ни те фра зи от от кри ва не то на са мо то за се да ние. Това за елек-
трон ни те ме дии – те ле ви зиите и съв ре мен ни те он лайн из да ния, са важ ни мо-
мен ти в отра зя ва не то на съ деб ни те про це си. Процес, кой то се тъл ку ва ка то 
проз рач ност и от кри тост на съ деб ни те про це си от сред ст ва та за ма со ва ин фор-
ма ция.

2.3. Новината не мо же да „ча ка“
Журналистите и ко респон ден ти те от на ционал ни те елек трон ни ме дии – те ле-

ви зиите, имат фик си ра но вре ме на по да ва не на ин фор ма цията към нюз ру ми те. 
Едно съ би тие, ве че пла ни ра но в днев ния ред на съ от вет на та ме дия, тряб ва да 
бъ де по да де но ка то ин фор ма ция (стендъп; ин тер вю та; кад ри; текст; ре ше ние 
или опре де ле ние на съ да по де ла и мер ки за не от кло не ние и т.н.) в опре де ле но-
то от нея вре ме. Всяка ува жа ва ща се бе си ме дия отра зя ва но ви ни те „днес“, „в 
точ но то вре ме на дейст вие“. Оперативността и своев ре мен но то по да ва не на ин-
фор ма ция са за дъл жи тел ни еле мен ти на съв ре мен но то ме дий но отра зя ва не. 
Журналистите имат вре ме ви срок, в кой то да из гот вят и пред ста вят своите ма-
те риали. Това про во ки ра тях но то не тър пе ние и же ла ние съ от вет ни те съ деб ни 
про це си и гле да не на мер ки за не от кло не ние да бъ дат съ обра зе ни с вре ме то на 
на ционал ни те еми сии на но ви ни те. Ако ин фор ма цията не бъ де по да де на нав ре-
ме, тя ня ма да бъ де вклю че на в еми сията „Новини“ или съ от вет но отра зе на. 
Ако съ деб ният PR по да де ин фор ма ция за съ де бен про цес или мо ти ви те за взе та 
мяр ка за не от кло не ние на след ва щия ден от тях но то про ти ча не, то та зи ин фор-
ма ция ня ма да бъ де вклю че на в еми сиите, тя ще бъ де „за къс ня ла“. За да бъ де 
обек тив но отра зе но съ деб но то съ би тие – в пъл но та и с мо ти ви и ар гу мен ти по 
взе ти те от съ да ре ше ния или опре де ле ния, те тряб ва да бъ дат своев ре мен но по-
да де ни към жур на листи те.
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2.4. Медийната сти листи ка
За да бъ де раз бран съ дът от це ле ви те публи ки, а имен но – об щест ве ност та, 

в своите прав ни ак то ве е не об хо ди мо той да го во ри на достъ пен език. Правната 
сти листи ка и тер ми но ло гия не от го ва рят на съв ре мен ни те раз би ра ния и из каз, 
т.е. при ло же на ка то опи са ние и ар гу мен ти, тя ня ма да бъ де възприета от ауди-
то рията. В ме дийно то простран ст во е на ло жен ко му ни ка ти вен език и стил, 
които зри те лят, чи та те лят, потре би те лят на но ви ни очак ва. Ако съ деб ният PR 
се съ обра зи с то зи факт и ви да на по да ва не на ин фор ма ция, съ дът ще бъ де раз-
бран, достъ пен и пра вил но оце нен от об щест во то. Журналистите же ла ят да им 
бъ де пред ста вен раз би раемо прав ният ка зус, не да се ци ти рат чле но ве и али неи 
от НК или НПК. Съдебните ин сти ту ции мо гат да по ло жат уси лия да ра бо тят в 
на со ка адек ват ност на очак ва нията. Необходимо е за ни ма ва щи те се с прав ни 
те ми жур на листи да бъ дат юри ди чески обра зо ва ни, но те съ що тряб ва да „пре-
ве дат“ раз би раемо съ деб на та ин фор ма ция до ма со ва та ауди то рия.

2.5. Изявления от ма гистра ти те
Съвременните ме дии при ла гат раз но обра зен на бор от жур на листи чески 

сред ст ва за по-пъл но и обек тив но отра зя ва не на про це си те. Много важ но е в 
жур на листи чески те ма те риали да при съст ват та ка на ре че ни те „син х ро ни“ – ин-
тер вю та със съ от вет ни те спе циалисти или оче вид ци на съ би тията. Изискванията 
към днеш ния жур на лист са не са мо да пре раз ка же съ от вет ния съ де бен про цес 
или пре съз да де чрез фо то си, кад ри. Необходимо е той да вклю чи сви де те ли, 
участ ни ци, стра ни, ек спер ти по съ от вет но то де ло. Много често ка то ек сперт се 
приема пред ста ви те лят на дър жав но то об ви не ние, кой то „го во ри“ пред ка ме ри-
те. Ако пред ста ви тел – го во ри тел на съ да, обяс ни съ деб ния про цес и не го ви те 
ета пи, без да на ру ша ва за ко на и да навли за в под роб ности по де ло то, съ деб ни те 
ин сти ту ции ще бъ дат „чу ти“ от об щест ве ност та. Електронните ме дии – те ле ви-
зии и ра диа, и мно зи на от съв ре мен ни те тех ни он лайн ко ле гии ра бо тят със звук 
и ви зия.

2.6. Свобода при сни ма не на об ви ня еми те и под съ ди ми те
Представителите на сред ст ва та за ма со ва ин фор ма ция мно го често не до вол-

ст ват от прикри ва не то на ли ца та на об ви ня еми те или под съ ди ми те ли ца. Те 
въз ра зя ват сре щу кон воира не то им от слу жи те ли те на „Съдебна ох ра на“, които 
съблю да ват за спо койния ред и си гур ност та в Съдебната па ла та. Според те за та 
на жур на листи те в про це са на привли ча не то им ка то об ви ня еми или под съ ди ми 
те зи ли ца ве че се прев ръ щат в публич ни лич ности и не би ва да се възпре пятст-
ва тях но то зас не ма не. Същевременно съ дът из хож да от пра во то на вся ко ли це 
на непри кос но ве ност на лич ния и се мейния му жи вот, га ран ти ра но в член 8 от 
Европейската кон вен ция за пра ва та на чо ве ка.

3. Персонален про фил
Въпреки че де ба тът за състоянието на вътреш ни те ко му ни ка ции в рам ки те 

на съ деб на та власт се оказ ва до ми ни ра ща те ма в по-го ля ма та част от про ве де-
ни те гру по ви диску сии, се риоз ни ко му ни ка цион ни де фи ци ти са пробле ми те на 
ко му ни ка цията на ор га ни те на съ деб на та власт с ме диите. Готовността за под-
кре па на ме то ди те на ко му ни ка ция пред ставля ва це нен ре сурс за осъ щест вя ва-
не на ка чест ве на про мя на.
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Магистратите са публич ни лич ности и в то ва си ка чест во те тряб ва да бъ дат 
ек спо ни ра ни. Публичността е не са мо мо дел на граж дан ско по ве де ние, но и изя-
ве но участие в публич ни те и ме дий ни про це си. Персоналният про фил на съ деб-
на та ин сти ту ция мо же да бъ де из ра зен чрез из би ра не то на „го во ри те ли“ на съ-
деб на та власт, които да во дят проак тив на по ли ти ка с об щест ве ност та чрез 
сред ст ва та за ма со ва ин фор ма ция. Съдии, които заста ват пред микро фо ни те и 
ка ме ри те и го во рят от кри то за съ деб ни те про це си – то ва ще из граж да до ве рие в 
граж да ни те, съ щев ре мен но ще бъ де ра зяс ни те лен ме тод на съ деб ни те про це си 
с це ле ви те публи ки. За да бъ дем раз бра ни, е не об хо ди мо да бъ дем чу ти. За да 
бъ дем чу ти, е нуж но да го во рим!

Общото ста но ви ще на участ ни ци те във вътреш ния де бат за състоянието на 
ко му ни ка циите в рам ки те на съ деб на та власт е, че про мя на та на ко му ни ка цион-
ния мо дел тряб ва да за поч не от по добря ва не на вътреш ния ко му ни ка ционен 
про цес, кой то да га ран ти ра вътреш на та проз рач ност и вътреш но то до ве рие 
меж ду всич ки пред ста ви те ли – ма гистра ти и съ деб ни слу жи те ли, на съ деб на та 
власт. Интегрирането на уси лията за по добря ва не то на сре да та, как то и за по-
добря ва не на вътреш на та ин сти ту ционал на ко му ни ка ция, е не об хо ди мо да се 
разпоз на ва от ма гистра ти те ка то истин ска та цел на съ деб на та ре фор ма.

4. Реформа на ме дийни те нагла си
„Ние, съ диите, ня ма ме пра во да ва дим фак ти те и пра во то из вън ко ри ци те 

на де ло то. Понякога из глеж да ме неспра вед ли ви. Но не мо жем да се по дда дем 
на об щест ве ния на тиск и въз мез дие. Ние при ла га ме за ко ни те.“ Това са ду ми 
на Боряна Димитрова, член на ВСС.4 Спазва ли се то зи прин цип на ра бо та и в 
ме диите? Журналистите сле дят ли точ но фак ти те, или из веж дат ка за но то от 
кон тек ста, въвли чай ки го в дру го посла ние към публи ки те. Това е си ту ация, на 
която съ деб на та власт мо же га лант но да се про ти во поста вя. Първо – ну жен е 
пра ви лен про чит на съ деб ни те ре ше ния, вто ро – обек ти ви зи ра не на фак ти те и 
из бяг ва не на жур на листи ческа ин терпре та ция, не обос но ва на от дейст ви тел-
ност та. Това са пра ви ла, които са мо рал ни сто же ри и все ки жур на лист тряб ва 
да след ва в своята ра бо та. И за да бъ дат от хвър ле ни ме дийни те „укра си“, тряб-
ва да има непреста нен по ток от ин фор ма ция, която съ дът да пре доста вя на ме-
диите и об щест ве ност та. Отразяване на де ла; мо ти ви те на съ деб ни те съста ви; 
из граж да не то на постоянен кон такт на съ деб на та ин сти ту ция ка то пра во раз да-
ва те лен ор ган с об щест во то под фор ма та на ин тер вю та, участия в пре да ва ния, 
пе риодич ни сре щи в раз лич ни фор ма ти. Този след ван про цес на проак тив на съ-
деб на по ли ти ка ще допри не се за из граж да не то на по ло жи те лен ме диен образ на 
съ деб на та власт. Според един от те оре тич ни те мо де ли за добра ко му ни ка ция, 
осъ щест вя ва на меж ду две об щу ва щи стра ни, в ко му ни ка цион ния про цес тряб ва 
да бъ дат спа зе ни три ос нов ни изиск ва ния към участ ни ци те. Първото е ко му ни-
ка то ри те да имат ед на къв достъп до изпол з ва ни те ко му ни ка цион ни ка на ли. Да 
съ щест ву ва раз би раемост на изпол з ва ния сим вол но-зна ков ре пер тоар на ко му-
ни ка цията. Третото изиск ва не е об що опре де ля не на со циал на та си ту ация, в 
чий то кон текст се осъ щест вя ва ко му ни ка цион ният про цес.5 Често сме сви де те-

4 http://os-burgas.org/index.php/2016-09-30-11-16-08/openday2016. 
5 Петев, Т. Комуникационната спи ра ла – тран с фор ма ции и конфликти. С., 2013, с. 30. 

http://os-burgas.org/index.php/2016-09-30-11-16-08/openday2016
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ли как ме диите на ру ша ват те зи пра ви ла. Отразявайки да ден проблем, те не ви-
на ги успя ват да вклю чат раз лич ни те стра ни и по зи ции в не го. Показана е ед-
ностран но ед на та глед на точ ка или участ ва щи те ко му ни ка то ри в про це са не ви-
на ги имат достъ па до да де ния те ле ви зионен ка нал, програ ма, пре да ва не, сайт 
или друг вид ме дия. Така се от пра вя към зри те ли те посла ние, което мо же да 
бъ де ин терпре ти ра но погреш но.

4.1. Превъзпитание на публи ка та и очак ва нията
Значението, което съв ре мен ният чо век от да ва на ин фор ма цията, по каз ва не-

що мно го съ щест ве но. Медиите и жур на листи ка та в част ност вла деят съз на-
нието на све тов на та ауди то рия и мо де ли те на по ве де ние на ин ди ви ди те.6 
Медиите фор ми рат со циал ния дне вен ред мно го често чрез отра зя ва не то на ед-
ни или дру ги фак ти, про це си и лич ности. С наслаг ва не то на не га тив ни но ви ни 
се на ла гат не га тив ни очак ва ния у публи ки те. Журналистиката успя ва да на ло жи 
не са мо съ би тията на де ня, но и да пре възпи та публи ка та, която е по дат ли ва на 
влияния. Реципиентите очак ват „зре ли ща“, „кръв“ и „скан да ли“. Съвременните 
ме дии не ту ши рат кон ф лик ти те и про ти во ре чията; не се стре мят да кон со ли ди-
рат мне нията, а често в ма те риали те, които из лъч ват и произ веж дат, ги про ти-
во поста вят. Те се от крояват ка то фак тор в съв ре мен на та со циал на об щ ност и 
лес нодостъп на сре да. При поява та на но ви пре диз ви ка тел ст ва има два ос нов ни 
на чи на да се спра виш с тях. Или да се про ти во поста вяш на до ми ни ра ща та тен-
ден ция, упо ва вай ки се на до се гаш ния си ка пи тал, престиж и опит, или да се 
впус неш по въл на та на про ме ни те и да из вле чеш мак си му ма от пре доста ве на та 
ти въз мож ност.7 С диалог меж ду съ деб на та власт и ме диите, ак тив на ко му ни ка-
ция, про фе сионал но и достой но за щи та ва не прин ци пи те на пра во то, ети ка та и 
мо рала мо же да се про ти во дейст ва на не га тив ни те ме дий ни тен ден ции.

4.1.1. Съдът – ак ти вен ко му ни ка тор
Съдът е потреб но да приеме ро ля та на ак ти вен ко му ни ка тор, след вай ки ня-

кол ко ко му ни ка цион ни стъп ки:
4.1.1.1. Експертът „Връзки с об щест ве ност та“ на съ деб на та ин сти ту ция 

тряб ва да пра ви ежед не вен ана лиз на публи ка ции и на ционал ни из след ва ния от-
нос но ра бо та та на съ да в ме дийно то простран ст во;

4.1.1.2. Пресцентърът е не об хо ди мо ежед нев но да пре доста вя ин фор ма ция 
на ме диите, ка то посред ник с об щест ве ност та, за ра бо та та на съ деб ни те ин сти-
ту ции по въпро си и де ла с об щест вен ин те рес или при жур на листи чески за пит-
ва ния;

4.1.1.3. Необходимо е пе риодич но да се ор га ни зи рат анке ти сред об щест ве-
ност та и пред ста ви те ли те на сред ст ва та за ма со ва ин фор ма ция чрез ин фор ма-
цион ния цен тър на съ деб на та ин сти ту ция и ин тер нет стра ни ца та на съ да, ка то с 
то ва пе риодич но ще се це ли про уч ва не ни во то на достъп ност до ра бо та та на 
съ да, удовлет во ре ност от пре доста вя ни те услу ги;

6 Попова, М. Журналистическата теория. С.: Фабер, 2012, с. 146. 
7 Петров, М. Америка – со циал ният тропик. Социум и ме дии на САЩ от Пулицър до 

Мърдок. С., 2010, с. 254. 
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4.1.1.4. Част от успеш на та и от во ре на ко му ни ка ция на ор га ни за цията е пла-
ни ра не на диску сион ни фо ру ми с участие на ме дии и об щест ве ност по зна чи ми 
те ми;

4.1.1.5. Провеждане на се ми на ри с участието на ре гионал ни ме дии и жур на-
листи, които пря ко сле дят ра бо та та на съ деб ни те ин сти ту ции. Това би би ло 
успеш на стъп ка към раз ви тието и по добря ва не то на диало га с це ле ви те публи-
ки;

4.1.1.6. Съдът мо же да про дъл жи да тър си но ви фор ми на изя ва и се бе по каз-
ва не с от кри ва не на из лож би, пос ве те ни или об вър за ни с ра бо та та му; с ме дий-
ни пар т ньо ри и участ ни ци – об щест ве ни ци и зна чи ми лич ности;

4.1.1.7. Организиране на кръгли ма си; бри фин ги на ад ми нистра тив ни те ръ-
ко во ди те ли – пред се да те ли на съ деб ни те ин сти ту ции, с пред ста ви те ли на ме-
диите; прескон фе рен ции за раз глеж да не на об щест ве ноз на чи ми въпро си; 
публи чен ана лиз на свър ше на та от съ да дейност;

4.1.1.8. Съдът тряб ва да про дъл жи да под дър жа и об но вя ва своя сайт, къ де то 
ежед нев но да бъ де публи ку ва на ак ту ал на ин фор ма ция за гра фи ка на за се да-
нията; но ви ни за про ве де ни де ла с об щест вен ин те рес; съ деб ни ак то ве; ре али зи-
ра ни ини циати ви и съ би тия и дру га зна чи ма за съ да ин фор ма ция;

4.1.1.9. Експертът „Връзки с об щест ве ност та“ е не об хо ди мо да пра ви ме се-
чен гра фик на на ка за тел ни те де ла от общ и от ад ми нистра ти вен ха рак тер, 
насро че ни за раз глеж да не в от кри ти съ деб ни за се да ния, кой то да бъ де публи ку-
ван на сай та на ин сти ту цията;

4.1.1.10. Съдът да про дъл жа ва да раз ви ва ини циати ви ка то „Ден на от во ре-
ни те вра ти на ин сти ту цията“, „Образователна програ ма“, „Медиация“;

4.1.1.11. Комуникацията тряб ва да бъ де раз ви ва на и на со че на и към вътреш-
ни те публи ки чрез обу че ние на ан га жи ра ни те с ко му ни ка цион ния про цес ма-
гистра ти и слу жи те ли;

4.1.1.12. Съдът е не об хо ди мо да про дъл жи да ра бо ти за из граж да не то на 
достъп на съ деб на сре да чрез ини циира не то на съ би тия и фо ру ми, съ обра зе ни с 
на ционал ни праз ни ци и да ти в ка лен да ра със съ деб на та прак ти ка, с участие на 
ме диите.

Съдебните ин сти ту ции е не об хо ди мо да про дъл жа ват да ра бо тят за кон-
струк ти вен диалог меж ду ор га ни те на съ деб на та власт и ме диите, в ка чест во то 
на тран сла тор на ин фор ма ция към об щест ве ност та, чрез ор га ни зи ра не на кон-
фе рен ции и фо ру ми по об щест ве ноз на чи ми пробле ми и те ми. Целта е да се по-
ви ши об щест ве на та ин фор ми ра ност от нос но струк ту ра та и дейност та на ор га-
ни те на съ деб на та власт, как то и да се за поз на ят заин те ре со ва ни те це ле ви гру пи 
на място с пра ви ла та за достъп до съ деб на та за ла, на чи на на во де не на съ деб но 
за се да ние, за дъл же нията и пра во мо щията на от дел ни те служ би в съ да. Съдът 
тряб ва да про дъл жи да при ла га про цес на от во ре но обра зо ва ние из вън кла си-
ческия мо дел на обу че ние, ка то посре ща сту ден ти и уче ни ци в Съдебната па ла-
та и ка то ре али зи ра Образователната програ ма на ВСС „Съдебната власт – ин-
фор ми ран из бор и граж дан ско до ве рие. Отворени съ ди ли ща и про ку ра ту ри“. В 
про мен ли во то вре ме на съ би тия и ко му ни ка цион ни кри зи съ дът тряб ва да про-
дъл жи да ра бо ти за по ви ша ва не на зна нията и уме нията по публич на и кри зис на 
ко му ни ка ция на ма гистра ти те и слу жи те ли те, което ще по добри диало га меж ду 
ин сти ту цията и външ ни те публи ки – потре би те ли те на съ деб ни услу ги, граж да-
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ни, жур на листи. Нужно е да бъ де съз да де на „Структура за управле ние на риска“ 
в рам ки те на съ да, която да опре де ля запла хи те от въз ник ва не на кри зис на си-
ту ация и ко му ни ка ция, за гу ба на до ве рие към съ да и да пред ла га пре ван тив ни 
мер ки по ут вър де ния Унифициран кри зи сен план за ко му ни ка ция на ор га ни те 
на съ деб на та власт.

5. Съдебен ав то ри тет
Съдът със своя ав то ри тет и в ка чест во то на ин сти ту ция, която раз кри ва и ра-

бо ти с исти на та, мо же да про ти во дейст ва на за ло же ни те у ре ци пиен ти те не га-
тив ни очак ва ния, ка то опо вестя ва на публи ка та ин те рес ни те съ би тия и случ ва-
щото се в съ деб ни те за ли и ко ри до ри из вън рам ки те на во де ни те де ла. Такъв 
вид но ви ни обръ щат пред ста ва та на об щест во то за хо ра та, които ра бо тят в съ-
деб на та систе ма и съ от вет но да ват нов ра курс на възприятията на публи ки те, 
чието не га тив но от но ше ние към съ диите мо же да бъ де про ме не но. Говорим за 
про мя на на очак ва нията и възприятията ни към но ви ни те ка то чи та те ли, слу ша-
те ли или зри те ли.

За да се за си ти гла дът за по зи тив на жур на листи ка в съв ре мен но то ме дий но 
простран ст во, тряб ва да се из гра ди стра те ге ма за про ти во дейст вие на не га тив-
ни те тен ден ции в жур на листи ка та. Благодарение на съз да ва не то на стра те ге ма 
мо же да убе дим ма со ва та ауди то рия в нуж да та от нов про чит на но ви ни те, по-
ло жи тел ни очак ва ния и нагла си в ме дийни те кон су ма то ри чрез аку му ли ра не на 
по до бен вид ин фор ма ции. Ако се след ва тър гов ска та мак си ма, че пред ла га не то 
во ди до тър се не, ек спер тът по „Връзки с об щест ве ност та“ в съ деб на та систе ма 
мо же да пре да ва на жур на листи те по-често ма те риали за добри при ме ри от 
прак ти ка та на съ да. Да се съз да ват и отра зя ват кам па нии, в които съ дът е участ-
ник или ор га ни за тор, непря ко свър за но със съ деб ни де ла и про це си, а и ка то 
част от со циал ния жи вот на об щест во то – по се ще ние на со циал ни до мо ве, учи-
лищ ни прояви, ини циира ни из лож би. Масовото по да ва не на по до бен вид ин фор-
ма ции към ме диите ще до ве де до по-го ле ми въз мож ности за отра зя ва не то им и 
до влияние вър ху зри тел ския ин те рес. Един на ча лен про цес на пре възпи та ние 
на вку со ве те и очак ва нията на публи ка та пред по ла га из граж да не то на по доб на 
рит мич на пе риодич ност на „добри“ но ви ни, ак ту ал ност на съ об ще нията към 
ме диите от стра на на съ да, за да се повлияе трай но на ауди то рията.

Информационният шум във ве ри га та „ко му ни ка тор – съ об ще ние – сред ст-
во – ре ци пиент“ да бъ де пре диз ви кан имен но от съ дър жа нието на съ об ще нията 
и по да ва ни те към жур на листи те ин фор ма ции. Тайните „ри фо ве“ на по до бен 
про цес са ми сията и стре ме жът на ме диите, които са сред ст во то за пре да ва не 
на та къв вид ма те риали. Ако тех ният стре меж е урон ва не то прести жа на съ деб-
на та ин сти ту ция, тряб ва да се про ти во дейст ва на то ва явле ние с не об хо ди ма та 
ко му ни ка ция и ар гу мен ти ра ност на пред ста вя ни те ан ти те зи. Друг „риф“ е раз-
но ли кост та на ауди то рията, сте ре оти пи те и нагла си те, които труд но се про ме-
нят. Но непрестан ният по ток на съ об ще ния, раз кри ва щи добри каузи, ще до ве де 
до въз дейст вие на емо ционал ни те нагла си на ре ци пиен ти те и про мя на на мо де-
ла на ин терпре та ция на съ би тията в съ деб на та систе ма от стра на на жур на-
листи те.

През послед ни те го ди ни де ба тът „пра во съ дие и мо рал“ в кон тек ста на съ-
деб на та ре фор ма е във фо ку са на об щест во то, та ка че е важ но да се про веж дат 
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ини циати ви, во де щи до раз би ра не на ра бо та та и ро ля та на съ диите в про це са на 
пра во раз да ва не; да се во дят де ба ти за ува жа ва не и спаз ва не за ко ни те на пра во-
ва та дър жа ва. На фо на на про фе сионал ния де бат след ва да бъ де про ме не но кон-
сер ва тив но то от но ше ние в съ деб на та систе ма, ко га то от нея се очак ва да „го во-
ри“ и да напра вим опит да бъ де „раз бра на“.

6. Изводи
Медиите са мощ но сред ст во за влияние и въз дейст вие на об щест во то. 

Телевизията, ра диото, пе чат ни те и он лайн из да нията, со циал ни те мре жи и бло-
го ве са фак то рът, кой то повлиява на об щест ве но то мне ние, ка то изпол з ва па-
литра та от жан ро ве и фор ми.

За да се за си ти гла дът за по зи тив на жур на листи ка в съв ре мен но то ме дий но 
простран ст во, тряб ва да се из гра ди стра те ге ма за про ти во дейст вие на не га тив-
ни те тен ден ции в жур на листи ка та.

Масовото по да ва не на по зи тив ни ин фор ма ции към ме диите ще до ве де до по-
го ле ми въз мож ности за отра зя ва не то им и влияние вър ху зри тел ския ин те-
рес. Това ще бъ де един на ча лен про цес на пре възпи та ние на вку со ве те и очак ва-
нията на публи ка та. Изграждането на по доб на рит мич на пе риодич ност на 
„добри“ но ви ни, ак ту ал ност на съ об ще нията към ме диите от стра на на съ да, 
мо же да повлияе на ауди то рията.

Доверието в съ деб на та систе ма ще се из гра ди със съз да ва не то на по ло жи те-
лен публи чен „имидж“; от кри тост и проз рач ност в ра бо та та на съ ди ли ща та.

Обществото ще по лу ча ва не об хо ди ма та му ин фор ма ция за съ деб ни те де ла и 
про це си, под не се на на раз би раем език.

Съдът тряб ва да во ди ак тив на ко му ни ка цион на по ли ти ка с це ле ви те публи ки 
и ме диите ка то тран сла тор на ин фор ма ция към тях.

Съдебните ин сти ту ции е не об хо ди мо да про учат об щест ве но то мне ние и 
нагла си, за да син х ро ни зи рат своята дейност с очак ва нията на публи ки те, в 
рам ки те на осъ щест вя ва не то на не за ви си мо и ар гу мен ти ра но пра во съ дие.

Ефективността в ра бо та та на съ деб на та власт изиск ва не об хо ди ма та ре фор-
ма, която тряб ва да след ва след ни те стъп ки – по добря ва не на ра бо та та, т.е. 
ефек тив ност та на съ деб на та систе ма; бър зо и ре зул тат но ре ша ва не на прав ни 
спо ро ве; про цес на хар мо ни зи ра не на бъл гар ско то за ко но да тел ст во с ев ро-
пейско то; га ран ти ра не на безпристраст но пра во съ дие; въ веж да не на ал тер на-
тив ни спо со би за ре ша ва не на прав ни ка зу си. Всичко то ва би до ве ло до про мя на 
на възприятията и нагла си те на об щест во то към пра во раз да ва не то в стра на та, 
из граж да не то на по ло жи те лен „имидж“ на съ деб на та власт и по зи циони ра не то 
є в „бранд“ в респон ден ти те.
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Глава V
ЕЗИКЪТ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Езикът на съдебната власт. Медиен изказ

Ася Грънчарова
От то ва кол ко е гра мо тен и ко рек тен ези кът на пред ста ви те ли те на съ деб на-

та власт, които вли зат в кон такт с ме диите, се съ ди за нея ка то ця ло. Оптимален 
ефект се пости га, ко га то ма гистра ти те и слу жи те лят за връз ки с об щест ве ност-
та ра бо тят в син х рон, при взаим но ува же ние и ко рек т ност.

Езикът, кой то се изпол з ва в съ об ще нията на съ деб ния ор ган, как то и на сай-
та му, тряб ва да е пре ди всич ко ясен и то чен. Изказът на пре са та ше то или го во-
ри те ля тряб ва да е бе зупре чен, той не тър пи ни как ви диалек т ни фор ми, кли ше-
та, ни то жар гон. Добре е по въз мож ност да се из бяг ват и чуж ди ци те. Натова ре-
ният с та зи функ ция съ де бен слу жи тел (връз ки с обществеността) или ма-
гистрат би след ва ло да е из клю чи тел но пред паз лив в изявле нията си пред ме-
диите и ос вен стрик т но да се при дър жа към фак ти те, да има ви на ги пред вид, че 
ко га то от го ва ря на тех ни въпро си – в пряк кон такт или по те ле фо на, мо же да 
бъ де за пи сан на дик то фон и впослед ст вие ци ти ран дослов но.

Рисковано е да се изпол з ват ме та фо ри, хи пер бо ли и пр. из раз ни сред ст ва, за-
що то мо же да проз ву чат пре тен циоз но или да се из тъл ку ват по не най-добрия 
на чин. Ирония и сар ка зъм съ що са не умест ни, тъй ка то из да ват раз д раз не ние 
или лич но от но ше ние, как ви то не оти ват на пред ста ви те ли те на тре та та власт. 
Това се от на ся как то за ко мен та ри те по ад рес на не ко рек т на та ме дия, та ка и по 
от но ше ние на по ли ти ци, дру ги ин сти ту ции или граж да ни, кол ко то и ос но ва тел-
ни да са кри ти ки те сре щу тях.

В публич ни те си кон так ти с ме диите, напри мер по вре ме на прескон фе рен-
ция, опре де ле ният за то ва слу жи тел или ма гистрат не мо же да си слу жи с фа-
ми лиар ни из ра зи, до ри и да се поз на ва с ня кои от по ка не ни те или с всич ки жур-
на листи. Обръщението ви на ги тряб ва да е на „Ви“, без зна че ние да ли ста ва ду-
ма за гла вен ре дак тор, из да тел, или ре до ви съ де бен ре пор тер.

В ин те рес на ав то ри те та на съ деб ния ор ган е да се спаз ва из вест на дистан-
ция с ме диите и то ва про ли ча ва от ези ка на пред ста ви те ля на съ деб на та власт. 
Посла нията оба че не би ва да зву чат ви со ко мер но, в тях тряб ва да се усе ща 
добро на ме ре ност и ува же ние към тру да на жур на листи те.

Езикът на съ деб на та власт е един в съ деб на та за ла и съ деб ни те кни жа, по-
раз ли чен пред микро фо ни те и ка ме ри те. Говорителите на след ст вието, про ку-
ра ту ра та и съ да си да ват смет ка за то ва и се из ра зя ват по по-достъ пен и раз би-
раем за вся как ва ауди то рия на чин. В пис мен вид за ме диите е най-добре ези кът 
да бъ де съ че та ние меж ду прав на та ком пе тент ност на ма гистра ти те, от ед на 
стра на, и поз на нията (вклю чи тел но сти ло ви и граматически) на ли це то, изпъл-
ня ва що функ цията връз ки с об щест ве ност та, от дру га (в мно го слу чаи бивш 
журналист).

По-често ре пор те ри те не са с юри ди ческо обра зо ва ние и до ри да имат опит в 
отра зя ва не то на съ деб на та те ма, добре е прав на та тер ми но ло гия да им бъ де 
пояс не на в ин фор ма цията, пред наз на че на за ме диите, за да стиг не до чи та те ля, 
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слу ша те ля и зри те ля мак си мал но ко рек т на, но и раз би раема. Тук е спе ци фич на-
та ро ля на връз ки те с об щест ве ност та – да „пре ве дат“ на достъ пен език сми съ-
ла на поста но ве ния акт напри мер. Ако са си свър ши ли от го вор но и ка чест ве но 
ра бо та та, PR-ите ед нов ре мен но са по мог на ли на жур на листи те да се ориен ти-
рат най-добре в но ви на та за съ би тието, как то и на ауди то рията на ме диите да 
раз бе ре как во точ но се е слу чи ло.

Когато се изпра ща на ме диите съ деб но ре ше ние или опре де ле ние, съ об ще-
нието към не го след ва да съ дър жа най-важ но то в ре зю ме. Най-добре е съ об ще-
нията да се из гот вят заед но от ма гистрат (напри мер съ дията – доклад чик по де-
ло то, или член на ръ ко вод ст во то на съ да, прокуратурата) и пре са та ше то. Ако 
еди ният от два ма та е съ чи нил тек ста, то дру гият е ред но да има пра во то и за-
дъл же нието да го ре дак ти ра, до пъл ни или съкра ти. Последната ду ма за дъл жи-
тел но тряб ва да е на ма гистра та или ръ ко во ди те ля на ин сти ту цията, за да се из-
бег нат не же ла тел ни греш ки, не точ ности или неяс но ти.

Особено вни ма ние тряб ва да се обръ ща на ези ка при участие на ма гистра ти 
в ра дио- и те ле ви зион ни пре да ва ния. В тв- или ра диосту диа е за пред по чи та не 
да се явя ват хо ра, които умеят да го во рят раз би раемо за по-ши ро ка ауди то рия. 
Специфичната тер ми но ло гия, ка то напри мер пре юди циал ни за пит ва ния, въз-
зив на ин стан ция, ши ка ни ра не на про це са и т.н., не би ва да се употре бя ват, без 
да се обяс нят. Ако се ци ти рат чле но ве и али неи от за ко ни, то ва тряб ва да ста ва 
с мяр ка и е най-добре съ от вет ни те тек сто ве да се пре раз ка жат.

За пис ме на та реч на ма гистра ти те са ха рак тер ни дъл ги те из ре че ния и аб за-
ци, по ня ко га на ця ла стра ни ца. В съ об ще нието до ме диите, напро тив, тряб ва да 
се изпол з ват къ си и яс ни фра зи, които да се възприемат лес но как то от жур на-
листи те, та ка и от тех ни те чи та те ли (респ. зри те ли и слушатели). Трябва да е 
яс но, че ако жур на листът не раз бе ре за как во ста ва ду ма, ауди то рията със си-
гур ност ня ма да про умее за как во го во рят или пи шат пред ста ви те ли те на съ-
деб на та власт.

В го вор на та реч тряб ва да се вни ма ва до ри за уда ре нията. Масова греш ка е 
да се го во ри за „съ ди ли щА“, вместо за „съ дИ ли ща“, как то е пра вил но. Не са мо 
за съ деб на та власт е ха рак тер на непра вил на та употре ба на „циф ри“ вместо 
„числа“. Цифрите са от 0 до 9, всич ки оста на ли са числа. „Цифри“ се от чи тат 
обик но ве но в го диш ни те докла ди на съ деб ни те ин сти ту ции, а всъщ ност ста ва 
ду ма за дву циф ре ни, три циф ре ни и пр. числа...

Съществува не що ка то жар гон в ези ка на съ деб на та власт, кой то за съ жа ле-
ние, се възприема и ти ра жи ра и от жур на листи те. Например вместо „об жал ва“ 
съ де бен акт, да се каз ва „жа ли“. Трябва да е яс но, че се жа ли са мо по койник, 
при съ да и съ деб но ре ше ние се об жал ва. Не зву чи добре тер ми нът „ви сящ ност“, 
въпре ки че съ щест ву ва офи циал но и мо же да бъ де срещ нат напри мер в от че ти 
на ин сти ту цията. Не е ред но да се го во ри за „7-мод не вен срок“, след ка то пра-
вил но то е „7-дне вен срок“. Вместо за за ба вя не в съ деб ни те до ку мен ти се го во-
ри за „за ба ва“ и т.н. Пресаташето е чо ве кът, кой то мо же де ли кат но да из бяг ва 
по доб ни фра зи и ду ми при ре дак ти ра не на тек ста, пред наз на чен за ме диите.

В пе ча та често се употре бя ва ду ма та „съ дий ка“, която не зву чи добре, до ри 
до ня къ де зву чи пре небре жи тел но и обид но за да ми те с чер ни то ги. PR-ът мо же 
да по мо ли жур на листа след ва щия път да изпол з ва „съ дия“ не за ви си мо от по ла 
на ма гистра та.
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Изявленията на го во ри те ля или PR-а ед нов ре мен но е не об хо ди мо да бъ дат 
из чер па тел ни и сдър жа ни, без из лиш ни под роб ности, които от вли чат вни ма-
нието от ос нов на та ин фор ма ция и посла нието, съ дър жа що се в нея. Многослов-
ните изявле ния труд но за дър жат ин те ре са на ауди то рията.

Особено вни ма ние тряб ва да се обръ ща на ези ка в пис ме ни те ин тер вю та за 
пе ча та и елек трон ни те ме дии. Задължително е да се изиск ва жур на листът да 
пре доста ви тек ста, пре ди да бъ де публи ку ван. Съдържанието мо же да се из гла-
ди ези ко во и сти ло во от ма гистра та и пре са та ше то, ако се на ла га, мо же да се 
съкра ти или да се до ба ви ва жен въпрос (респ. отговор), раз би ра се, със съгла-
сието на ав то ра. Желателно е да се съгла су ва и загла вието, за що то то би тряб-
ва ло да поста ви ак цент вър ху раз го во ра, но то ва не ви на ги е въз мож но.

Езикът на съ деб на та власт, която е де по ли ти зи ра на, тряб ва да се от ли ча ва от 
по ли ти ческо то го во ре не. Той тряб ва да бъ де по ве че език на фак ти те и числа та, 
по-мал ко на ко мен та ри те.

Темата за ези ка на съ деб на та власт заслу жа ва спе циал но обу че ние как то за 
спе циалисти те по връз ки с об щест ве ност та и го во ри те ли те, та ка и за ма гистра-
ти те, осо бе но за оне зи от тях, които са на то ва ре ни с кон так ти те с жур на листи.
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Глава VI
КРИЗИСНА КОМУНИКАЦИЯ

Раздел 1. Какво е криза и реакция при криза

Малина Александрова
Криза e явле ние или съв куп ност от явле ния в ли чен или об щест вен план, 

неста бил но или опас но състояние, за ся га що лич ност, гру па, об щ ност или ця ло-
то об щест во. Макар кри за та да се смя та за но се ща не га тив ни про ме ни за си гур-
ност та, ико но ми ка та, по ли ти ка та, об щест во то или окол на та сре да, осо бе но при 
вне зап но въз ник ва не на явле нията, често по соч ван ка то раз ли чен ва риант за ос-
мисля не на кри за та е ети мо ло гията на ки тайска та ду ма (и символ) за кри за, оз-
на ча ва ща ед нов ре мен но „опас ност“, но и „въз мож ност“.

В об щест вен кон текст оз на ча ва неста бил но и опас но по ло же ние, свър за но с 
ико но ми чески, по ли ти чески или меж ду на род ни пробле ми.

Всяка ед на кри за е не що уни кал но, но об що то при кри зи те е не дости гът на 
ре сур си – управлен ски, ма те риал ни, ин фор ма цион ни, кул тур ни. 

Всяка кри за, не за ви си мо от нейна та същ ност, се ха рак те ри зи ра с вре ме, 
въз мож ност за на раст ва не и еле мент на из не на да.

Кризата ви на ги въз ник ва и се раз ви ва мно го бър зо, в остър де фи цит от вре-
ме за овла дя ва не на въз ник на ли те про ти во ре чия и за въз ста но вя ва не на на ру-
ше ни те пра ви ла на систе ма та. Когато все пак се разпо ла га с вре ме за адек ват на 
ре ак ция и дейст вия, на со че ни към съх ра ня ва не на уста но ве ни те за систе ма та 
пра ви ла, тя се проявя ва на по-ниско рав ни ще.

Възможността за на раст ва не на запла ха та е свър за на с опре де лен мак си мум 
и е в състояние да раз ру ши систе ма та, ако не бъ де овла дя на нав ре ме.

Елементът на из не на да не мо же да бъ де пре небрег ван въпре ки въз мож ност-
та да се сле ди натруп ва не то на кри зис ни те фак то ри и за ана ли зи ра не то и прог-
но зи ра не то им в опре де ле на сте пен. Изненадата се из ра зя ва не тол ко ва в на ча-
ло то на кри за та, кол ко то в ха рак те ра на нейно то про ти ча не. Обикновено съ би-
тията се раз ми на ват с очак ва нията и кри за та во ди до та ки ва, които не мо гат да 
се пред ви дят.

Всяка кри за е уни кал на. Тя се проявя ва в систе ма и по на чин, които не би ха 
могли да бъ дат пов то ре ни. От дру га стра на, кри зи те си при ли чат, тъй ка то имат 
сход ни ха рак те ристи ки, фор ми, струк ту ри и раз ви тие. Кризата съ дър жа опас-
ност от еска ла ция и мо же да до ве де до не под да ва щи се на кон трол ве риж ни ре-
ак ции. Последиците мо гат да са във вре ди, които за ся гат теж ко еле мен ти те на 
систе ми, не участ ва щи в те зи про це си.

Възможно е и посте пен но на раст ва не на кри за та, ка то нейно то въз ник ва не е 
съпро во де но от фа за на пред хож да що раз ви тие, ко га то в систе ма та се натруп-
ват кон ф рон та цион ни еле мен ти и про ти во ре чия. Това да ва въз мож ност при 
вни ма тел но наблю де ние и де тайл но ана ли зи ра не да се стиг не до еле мент на 
прог но зи ра не и влияние. В за ви си мост от въз мож ност та за отстра ня ва не на 
про ти во ре чията в то зи пе риод кри за та мо же да бъ де пре дот в ра те на или за ба ве-
на във вре ме то.
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Най-добра та ре ак ция при кри за е нав ре мен на та и добре об мисле на та.
Кои ин ди ка то ри мо гат да ни под ска жат за настъп ва не то на евен ту ал на кри-

за?
Да се пред ви ди ед на кри за, е сред най-труд ни те дейности в сфе ра та на ко му-

ни ка циите. Има оба че ня кол ко ин ди ка то ра, които са об що ва лид ни и за които 
вся ка ор га ни за ция тряб ва да е нащ рек. Те са:

– Чувствителна сфе ра на дейност;
– Политическа и ико но ми ческа си ту ация в стра на та;
– Поява на ин фор ма ция или напре же ние в со циал ни те ме дии;
– Единични публи ка ции;
– Припомняне на пре диш ни кри зи;
– И въ об ще: про ти во ре чи ви сиг на ли от окол на та сре да.
Всяка кри за пре ми на ва през опре де ле ни ета пи:
– Обикновено се за поч ва с на ли чието на да ден факт или случ ва не то на ня как-

во съ би тие.
– Продължава с по да ва не то на ин фор ма ция за то зи факт или съ би тие (мо же 

да е ин фор ма ция от конку рен ти, из текла ин фор ма ция или да ид ва от друг из-
точник).

– Информацията се разпростра ня ва през раз лич ни ка на ли и за поч ва да дости-
га до все по ве че хо ра.

– Компанията/организацията пред приема съ от вет ни те дейст вия за огра ни ча-
ва не на разпростра не нието на кри за та.

– Кризата се раз ре ша ва.
– И се сти га до послед ва щи дейст вия.
Обикновено кри зи те се раз ви ват спи ра ло вид но, което ще ре че, че кол ко то 

по ве че хо ра та се ин те ре су ват от да де на те ма, тол ко ва по ве че ин фор ма ция за 
нея се появя ва в ме диите и со циал ни те мре жи.

Какви дейст вия да пред приемем в кри зис на си ту ация?
Това са пре вен ция, пре ценка и управле ние. От тях най-важ на е:
Превенцията, за що то тя ни да ва не об хо ди ма та под го тов ка. В то зи слу чай е 

добре да има под роб ни и де тайл ни пред ва ри тел но из гот ве ни стра те гии за дейст-
вие при усло вия на кри зи. В тях са разпи са ни раз лич ни те ви до ве кри зи, в които 
мо же да се изпад не, как то и дейст вията, които ще се пред приемат. Изготвени са 
шабло ни за съ об ще ния до ме диите, разпи са ни са про це ду ри, дейности, пра ви ла 
и ин фор ма ция кой за как во от го ва ря. Екипите са под гот ве ни, а по ня ко га до ри се 
пра вят си му ла ции на раз лич ни кри зис ни си ту ации. Промяната в ко му ни ка цион-
на та сре да во ди до про мя на в нуж ди те за кри зис ни ко му ни ка ции. Вече кри зи те 
не са „че рен ле бед“ (по Насим Талеб), а ежед не вие. От дру га стра на, хо ра та се 
про ме ни ха, хо ра та искат ин фор ма ция, ин те ре су ват се, тър сят. И да, точ но то га-
ва, ако ня ма ин фор ма ция, се раж дат чу до ви ща. А ед но успеш но спра вя не с кри-
за за поч ва с пре вен ция. Тоест да го во риш с хо ра та пред ва ри тел но. Да им обяс-
ниш сми съ ла и пол зи те от ед на или дру га ини циати ва, пре ди да я пред приемеш. 
Ключът към успеш но то управле ние на кри за ви на ги е ин фор ми ра ност, ин фор-
ми ра ност и още ин фор ми ра ност.

А ин фор ми ра ност та се пости га чрез ко му ни ка ция.
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Хубаво е вся ка ор га ни за ция (институция/фирма) да има из гот вен ан тикри зи-
сен план, въпре ки че съста вя не то му е тру доем ка за да ча. Подготовката за раз-
лич ни кри зис ни си ту ации оба че е ва жен про цес, по вре ме на кой то тряб ва да 
взе мем под вни ма ние след ни те не ща:

– Оптимизация на ко му ни ка цията в ор га ни за цията – кол ко то по ве че сво бо да 
имат го во ри те ли те по вре ме на кри за, тол ко ва по-добре; те тряб ва да след ват 
опре де ле ни пра ви ла, но и да го во рят сво бод но;

– Наблюдение на всич ки въз мож ни ин фор ма цион ни ка на ли, през които ми-
на ва ин фор ма ция за ор га ни за цията;

– Постоянна и ак тив на ко му ни ка ция, та ка че да се съз да ва впе чат ле ние, че 
ор га ни за цията ня ма как во да крие;

– Повече вни ма ние към уяз ви ми те места;
– Комуникация с ме диите, която да е ор га ни зи ра на та ка, че те да се свър жат 

пър во с нас, а не с ня кой друг;
– Посочване на външ ни го во ри те ли, а не са мо на ве дом ст ве ни та ки ва, които 

да ра зяс нят на об щест во то па ра метри те, които след ва да се чу ят;
Правилната пре ценка е вто рият клю чов мо мент при управле ние на кри зис-

на си ту ация. Тя се из граж да, ка то огле да ме си ту ацията от раз лич ни ъгли и съв-
сем обек тив но си от го во рим на след ни те въпро си:

– Колко го лям е пробле мът?
– Колко е разпростра нен?
– Какви са ко мен та ри те и как во по каз ва Social media listening-ът
– Какво за ся га кри за та?
Бързата и про фе сионал на ре ак ция при кри зис ни си ту ации е за дъл жи тел на и 

то ва е част от от го вор ност та, която ин сти ту ции и ком па нии тряб ва да имат. А 
лип са та на ин фор ма ция в пър ви те ча со ве мо же да до ве де до исте рия или до ри 
про тести сред част от хо ра та. Нещо по ве че – те да фор ми рат дъл госроч ни не га-
тив ни мне ния спря мо ин сти ту ции или об щ ности. Докато се чу диш да ли искаш, 
или не искаш да си в ме диите и в со циал ни те мре жи, ти ве че си там. Това тряб-
ва да се управля ва чрез вни ма тел но разпо ла га не на на лич ни те ре сур си и включ-
ва не на ad hoc та ки ва.

Управлението на кри за та е мно го ком по нент но и за ви си от естест во то на 
са ма та кри за. Понякога е по-добре да из ча ка ме тя да от шу ми са ма и да не пред-
приема ме ни как ви дейст вия, а по ня ко га мъл ча нието от на ша стра на са мо за дъл-
бо ча ва пробле ма. Много често пък са не об хо ди ми не за бав ни дейст вия и ан га-
жи ра ност та на цял екип за ан тикри зис на ко му ни ка ция.

Ефективният кри зи сен ме ни дж мънт се ос но ва ва на пре зум п цията, че вся ка 
кри за има жиз нен ци къл, вър ху кой то мо же да се влияе, и че най-добрият на чин 
да се из бег нат не га тив ни те после ди ци за ор га ни за цията е пред приема не то на 
дейности, които са со циал но ориен ти ра ни и по добря ват ре пу та цията. В най-
добрия слу чай ор га ни за цията ще разпо ла га с т.нар. си ту ацион но пла ни ра не, 
което пре допре де ля дейст вията при кри за още пре ди тя да е въз ник на ла.

Ситуационно пла ни ра не
За по-ефек тив но то и бър зо пре одо ля ва не на кри за та е не об хо ди мо и т.

нар. си ту ацион но пла ни ра не, което по своята същ ност пред ставля ва пред ва ри-
тел но из ра бо тен систе мен под ход за иден ти фи ци ра не и пре дот в ра тя ва не на 
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пробле ми те, които евен ту ал но би ха въз ник на ли. За цел та ор га ни за цията пред-
ва ри тел но тряб ва да про учи състоянието на външ на та и вътреш на та об кръ жа-
ва ща сре да, ка то по то зи на чин би могла да от крои съ би тията и тен ден циите, 
които да є ока жат не га тив но влияние в бъ де ще. Въпросите, които я тре во жат и 
заплаш ват, се съ би рат и ана ли зи рат, оце ня ва се ця ла та ин фор ма ция, ка то на 
всич ки пре ки и кос ве ни пре дупре ди тел ни сиг на ли се обръ ща по ви ше но вни ма-
ние.

Това си ту ацион но пла ни ра не е от из клю чи тел на важ ност, за що то не са мо 
поз во ля ва на ор га ни за цията да се под гот ви за евен ту ал ни те небла гоприят ни си-
ту ации, но е въз мож но и да се из бег не по раж да не то и раз ви тието на са ма та кри-
за. И тук е из клю чи тел на та ро ля на връз ки те с об щест ве ност та, чиято цел е да 
се оси гу ри пости га не то на ефек тив на, дейст ве на, непре къс на та ко му ни ка ция с 
раз лич ни те це ле ви гру пи, публи ки и об щест во то ка то ця ло.

Усилията се фо ку си рат най-ве че в из граж да не то на ин фор ма ционен цен тър 
за ме диите и в из граж да не то на цен тър по PR за управле ние на кри зис ни те об-
стоятел ст ва.

Изграждането на ефек тив на стра те гия при кри зи сен PR е де тайлен про цес, 
при кой то тряб ва да се взе мат пред вид ре ди ца стра нич ни фак то ри, тях но то пря-
ко или кос ве но въз дейст вие в кри зис на та си ту ация. Ефективната и вни ма тел но 
раз ра бо те на стра те гия мо же да се ока же вашето „спа си тел но въ же“ във вре ме 
на бу ря и непред ви ди ми из не на ди.

Защо е не об хо ди ма?
Щателно про уч ва не и пла ну ва не, ком би ни ра но със свет ка вич ни дейст вия. 

Това са клю чо ви те мо мен ти и те са от жиз не новаж но зна че ние по вре ме на кри-
за. Не би ва да оста вя те ни що на слу чайност та и без кон трол от ваша стра на. 
Ефективната стра те гия е та зи, която мо же да спа си ре пу та цията ви и та зи на 
вашата фир ма в състояние на външ на запла ха, за що то:

– Ще знаете как во се случ ва във все ки един мо мент;
– Веднага ще мо же те да про ти во дейст ва те на над вис на ла та запла ха;
– Ще сте ед на крач ка по-напред от оста на ли те, за що то сте пред ви ди ли кри за-

та още пре ди да е настъ пи ла /да се разпростре.
При въз ник ва не на кри за:
Ръководството на ор га ни за цията из лъч ва свой го во ри тел, кой то пе риодич но 

ин фор ми ра жур на листи те. Тук от пър восте пен на важ ност е го респо ме на тият 
прин цип „един глас“, спо ред кой то се под дър жа ед на-един ст ве на вер сия за слу-
чи ло то се, без да се до пускат про ти во ре чи ви дан ни. Говорителят съз да ва екип 
от мак си мум три ма ду ши, на които се въз ла га да сле дят раз ви тието на кри зис-
ния про цес. Всеки член на еки па след ва да е ан га жи ран със соб ст вен ре сор, кой-
то да сле ди – напри мер ко мен тар ни рубри ки, со циал ни мре жи, аген ции, те ле ви-
зии, ра дио, пе чат ни ме дии.

Не по-мал ко ва жен е и прин ци път за пъл но то раз кри ва не на фак ти те и об-
стоятел ст ва та, как то и прог но зи за после ди ци те, кой то до ри е пре по ръ чи те лен. 
Изключение пра ви поема не то на ви на, за що то то ва се до каз ва от ком пе тент ни-
те ор га ни. От PR от де ла на ор га ни за цията най-напред ин фор ми рат пред ста ви те-
ли те на ме диите как во се е слу чи ло, ка къв е ха рак те рът на кри за та, ка то та зи 
ин фор ма ция е прид ру же на с до пъл ни тел ни дан ни за ор га ни за цията (сним ки и 
дру ги ин фор ма цион ни материали), как то и как ви ек спер ти са вклю че ни в ре ша-
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ва не то на кри за та, как ва тех ни ка или по мощ от външ ни ор га ни за ции ще се 
изпол з ват и т.н.

По вре ме на кри за е от из клю чи тел на важ ност да се изпол з ват ка на ли те за 
вътреш на ин фор ма ция, за да бъ дат уве до ме ни всич ки ме ни джъ ри и спе циалисти 
за ста ва що то.

При настъп ва не то на кри за найваж но то за ор га ни за цията е да я иден
ти фи ци ра, изо ли ра и овла дее. Затова е не об хо ди мо:

1. Да се напра ви оценка на от го вор ност та, която ор га ни за цията но си за кри-
за та;

2. Да се изпре ва рят не га тив ни те публи ка ции и да се уве до мят пар т ньо ри те и 
заин те ре со ва ни те публи ки за дейст вията, които се пред приемат за овла дя ва не и 
ре ша ва не на пробле ма;

3. Посланията на ор га ни за цията да се приспо со бят към публи ки те, за които 
са пред наз на че ни;

4. Да се по тър си и изпол з ва под кре па от тре та стра на;
5. Да се въ ве де но ва вътреш на ко му ни ка цион на програ ма.

Кризата има и ня кои по ло жи тел ни стра ни:
1. Привличане на вни ма нието на всич ки, ра бо те щи в ор га ни за цията;
2. Обединяване на уси лията в ре ша ва не то на пробле ма;
3. Дава се въз мож ност на ор га ни за цията да по ка же ка па ци те та си да се спра-

ви с вне зап ни пробле ми, как то и загри же ност та є за хо ра та и об щи те ин те ре си.
Принципите, които имат най-го ля мо зна че ние за осъ щест вя ва не на връз ки с 

об щест ве ност та по вре ме на кри за, са:
1. Медиите се стре мят да по да дат но ви ни те в мо мен та на съ би тието, за то ва 

ор га ни за цията тряб ва да има го тов ност да ре аги ра адек ват но и бър зо;
2. Организацията тряб ва да бъ де ак тив на та стра на, имай ки кон тро ла над съ-

об ще нието. Има и шанс да се ко ри ги ра ве че погреш но отра зе на ин фор ма ция;
3. Много е важ но ор га ни за цията да разпо ла га и по да ва пе риодич но ин фор ма-

ция, обяс ня ва ща раз воя на съ би тията;
4. Организацията не би ва да пре диз вик ва не добро же ла тел но то от но ше ние на 

ме диите;
5. Не лъ же те. По прин цип не е ху ба во да се лъ же, но в кри за то ва ва жи с пъл-

на си ла. Изкушението да се из мък не те е го ля мо, но ако ви хва нат, ще е кра-
ят. Помнете, Клинтън по лу чи про це ду ра за им пийч мънт не за що то има ше афе-
ра със ста жан т ка. А за що то из лъ га, че е ня мал афе ра;

6. Не ча кай те да дой де кри за. Подгответе се пред ва ри тел но. Разпишете въз-
мож ни те риско ве и как да ги из бег не те. Някои риско ве мо же да са мал ки, но по 
вре ме на кри за е от из клю чи тел на важ ност да се изпол з ват ка на ли те за вътреш-
на ин фор ма ция, за да бъ дат уве до ме ни всич ки ме ни джъ ри и спе циалисти за ста-
ва що то. Други риско ве мо же да застра шат ця ла та ви дейност;

7. Използвайте ка на ли те за вътреш на ин фор ма ция, за да бъ дат уве до ме ни 
всич ки ме ни джъ ри и спе циалисти за ста ва що то;

8. Работете за ви со ка та си ре пу та ция. Непрекъснато. Тя е ка то па ри в банка-
та – не се виж да осо бе но, но в слу чай на кри за е ка пи тал, кой то мо же да се 
изпла ти бър зо и да пре одо леете кри за та с по-мал ко ще ти;
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9. Предварително разпи ше те и въз мож ни те ре ак ции. Установете и под ре де те 
ка на ли те, които мо же те да изпол з ва те. Обърнете спе циал но вни ма ние на те зи, 
които дости гат до по ве че хо ра;

10. Поддържайте добри от но ше ния с жур на листи те. Не че при кри за ня ма да 
ви пи тат неприят ни не ща, но ще пи тат пър во вас. Най-глу па во е да не им обръ-
ща те вни ма ние, а щом въз ник не кри за, да иска те да се дър жат приятел ски с вас;

11. Поддържайте досто вер ни и ак ту ал ни про фи ли в со циал ни те мре жи;
12. Предварителна под го тов ка за вся как ви въпро си. Всяка ор га ни за ция без 

из клю че ние има до де се ти на неприят ни те ми;
13. Определяне пред ва ри тел но на го во ри тел, кой то да съ би ра ка то фу ния ця-

ла та ин фор ма ция и да я из ра зя ва публич но. Недопустимо е в слу чай на кри за 
раз лич ни хо ра да из ли зат и разпростра ня ват раз лич ни посла ния;

14. Когато из бух не кри за та, тряб ва да се съ бе ре мак си мал но мно го ин фор-
ма ция, пре ди да се го во ри публич но. Понякога мал ко за ба вя не мо же да до не се 
въз мож ност за но ви дан ни, които да за вър шат кар ти на та. И все пак не тряб ва да 
има го ля мо за ба вя не. Данните мо гат да ча кат, но хо ра та – не. В по ве че то слу-
чаи, не за ви си мо да ли ста ва въпрос за взрив в АЕЦ, или за чер веи в биск ви ти те, 
те искат бър зи от го во ри.

15. Изказване на съ чув ст вие на постра да ли те, на тех ни те близ ки – не що оку-
ра жи тел но, не що чо веш ко, и да е искре но. Заслужават го;

16. Не бър зай те да об ви ня ва те и да тър си те ви нов ник. Изкушението да 
прехвър ли те ви на та е огром но. Но мо же да съ си пе те не чий жи вот с неспра вед-
ли во об ви не ние. А и има опас ност да из глеж да те ка то страх ли вец или още по-
ло шо – ин те ре су ващ се един ст ве но от лич ния си имидж;

17. Запазете са мо обла да ние. Паниката е ка то ви рус – има свойст во то да се 
прехвър ля от чо век на мно го хо ра. Не є поз во ля вай те да из ле зе на вън, за що то 
не за ви си мо от то ва как во каз ва те в та ко ва състояние, то мо же да бъ де раз бра но 
прев рат но;

18. Използвайте лю бе зен тон. Не нагру бя вай те, не се ка рай те, не ви кай те. 
Все пак вие сте в кри за и ни кой не е длъ жен да ви тър пи;

19. Ако до ри мал ка част от от го вор ност та за слу чи ло то се е ва ша, из ви не те 
се. Направете го искре но и от го вор но. Това смък ва напре же нието и ви поз во ля-
ва да ма нев ри ра те по-лес но;

20. Следете всич ки ко му ни ка цион ни ка на ли. Всички стан дар т ни ме дии и со-
циал ни мре жи. Днес ин фор ма цията се разпростра ня ва с не въ обра зи ма ско-
рост. Комуникирайте често, да вай те под роб на ин фор ма ция;

21. Не е не об хо ди мо да ми на ва те през кри за та са ми. Намерете съ юз ни ци, 
прияте ли, съ миш ле ни ци. Колегите или сътруд ни ци те във ва ша та ор га ни за ция 
са пър ви те, към които да се обър не те;

22. След края на кри за та по не изпол з вай те, че сте пре ми на ли през нея. 
Анализирайте всич ко – ре зул та ти те, ко му ни ка цион ни те ка на ли, ар хи ва, дейст-
вията на чле но ве те на кри зис ния щаб, да же са ми те про це ду ри, по които сте 
дейст ва ли. Направете про ме ни, ако се на ла га – за да посрещ не те след ва ща та 
кри за по-под гот ве ни.

В съв ре мен ния свят ня ма как да се из бег не по па да не то в кри за. Но има как 
да се из ле зе с достойн ст во и с ми ни мал ни после ди ци. И ако има ня как ва об ща 
рам ка за кри зи сен ме ни дж мънт, то тя е: добра пред ва ри тел на под го тов ка пре ди 
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всич ко, ра зум на и от кри та ре ак ция по вре ме на кри за та, честен и за дъл бо чен 
ана лиз накрая.

Кризата по ма га на ор га ни за циите да ста нат по-добри. И не са мо да по добря-
ват дейност та си, но и да раз ви ват ко му ни ка циите си. Правилната ко му ни ка ция 
е от из клю чи тел на важ ност при спра вя не с кри за та.

Раздел 2. Как да познаем кризата? Видове (категории) кризи

Елена Бангиева

Функционални кри зи
Възникват при се риозен проблем (и), свър зан с дейност та, с про це си те в ин-

сти ту цията, които во дят след се бе си неспо соб ност да се изпъл ня ват функ-
циите – т.е. ло шо управле ние.

Имиджови кри зи
Коренят се в по ве де нието на во де щи фи гу ри в ин сти ту цията, на явле ния ка то 

ко руп ция, зло употре би, не ком пе тент ност...

Негативни кам па нии
Възникват в ре зул тат на не ком пе тент ни дейст вия от тре та стра на, поста вя-

щи под съм не ние дейност та, по ли ти ка та, въз мож ности те и поч те ност та на ин-
сти ту цията.

Кризисната ко му ни ка ция е про цес, в кой то се ре ду ват съ би тия или явле-
ния в ли чен или об щест вен план. И ка то все ки про цес изиск ва бър зи и адек ват-
ни дейст вия. С кри за та се спра вят са мо ор га ни за ции, които имат го тов ност да 
въ ве дат вед на га яс на ко манд на ве ри га и цен тра ли зи ра но взе ма не на ре ше ния 
(т.е. отговорност). Добрата ко манд на ве ри га има два ком по нен та:

1) ли дер – при съст вието му да ва ясен знак – „тук съм, загри жен съм, но ся 
от го вор ност“);

2) кри зи сен екип – за дъл жи те лен за вся ка ин сти ту ция.

Как да управля ва ме кри зи те?
За да се научим да „управля ва ме“ въз ник на ли те кри зис ни си ту ации, тряб ва 

да сме на яс но, че вся ка кри за (не за ви си мо от ви да є) изиск ва мо би ли за ция на 
всич ки ре сур си в ин сти ту цията.

За да „управля ва ме“ кри зи те, е нуж но:
– Да има ме под го тов ка.
– Да сме го то ви да поемем от го вор ност.
– Лидерство.
– Да сме в състояние да ана ли зи ра ме фак ти, съ би тия, ин фор ма ция, свър за ни 

с въз ник на ла та кри за.
– Да пла ни ра ме дейст вия за пре одо ля ва не то є и да постиг нем про мя на, която 

во ди до въз ста но вя ва не на рав но ве сието в ин сти ту цията.
– Да пре одо ля ва ме кри за та с екип на ра бо та. Екипът е ва жен.
– Да поз на ва ме и да тър сим добро то взаимо дейст вие с ме диите.
Всяка ед на от кри зи те, които е въз мож но да ни застиг нат, во ди след се бе си 

теж ко послед ст вие – кри за в до ве рието към ин сти ту цията.
Кризата в до ве рието по пра ви ло е кри за на ко му ни ка цията, на диало га.
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Доверие се гра ди все ки ден – с уси лия, с лип са на скри ти це ли и с от кри-
тост. Откритост вътре в ин сти ту цията и пред об щест во то.

I. Подготовка, под го тов ка, под го тов ка и пак под го тов ка
Подготовката за пре одо ля ва не на кри зис ни си ту ации е про цес, а не ед нокра-

тен акт. Той пред по ла га да има те в еки па си ек сперт „Връзки с об щест ве ност-
та“, кой то поз на ва ме диите, тех но ло гията им на ра бо та и сле ди за публи ка ции, 
те ми или но ви ни, свър за ни с ра бо та та на ин сти ту цията. Това усло вие е важ но, 
за що то имен но PR-ът мо же да „уло ви“ пър ви те пре дупре ди тел ни сиг на ли за 
въз мож но въз ник ва не на кри за. Най-често то ва са публи ка ции, ре пор та жи, ин-
тер вю та или др. ме дий ни фор ми.

Не вся ка кри тич на ме дий на публи ка ция е га ран ция, че въз ник ва кри за. Поня-
кога е нуж но са мо по най-бър зия на чин да се възпол з ва те от пра во на от го вор, 
да изяс ни те с ме дията при чи ни те за не точ на та или не вяр на ин фор ма ция и да я 
ко ри ги ра те.

Използвайте ак тив но и своите ин фор ма цион ни ка на ли – ин тер нет стра ни ца та 
на ин сти ту цията или со циал на та мре жа, в която сте съз да ли своя стра ни ца.

За да бъ де те под гот ве ни за ко му ни ка ция по вре ме на кри за, е нуж но да пред-
приеме те след ни те дейст вия:

– Сформирайте екип за ра бо та при кри за.
– Екипът включ ва: ръ ко во ди те ля на ин сти ту цията, PR ек спер та, дру ги ръ ко-

вод ни длъж ности, тех ни чески сътруд ник, ако е въз мож но – и съ вет ни ци ко му-
ни ка то ри.

ПРАВИЛО: Административният ръ ко во ди тел на ин сти ту цията е не ин офи-
циален го во ри тел по вре ме на кри за (ос вен ако ня ма дру го ре ше ние или 
вътреш но пра ви ло за разпре де ле ние на функциите).

– Определете ръ ко во ди тел на еки па – обик но ве но е ад ми нистра тив ният ръ-
ко во ди тел на ин сти ту цията.

– Изяснете ро ли те и обу че те всич ки за дейст вия в из вън ред ни си ту ации.
– Създайте план за дейст вие при кри зи.
ПРАВИЛО: По вре ме на кри за от име то на ин сти ту цията го во ри са мо един – 

офи циал ният го во ри тел.
– Създайте систе ма за ран но разпоз на ва не на кри зи.
– Създайте 24-ча со ва систе ма за из вестя ва не на еки па. Разполагайте с до-

маш ни те и мо бил ни те ле фо ни на це лия екип.
– Създайте си добри от но ше ния и ре дов ни кон так ти с мест ни те и ре гионал-

ните ме дии. Във вре ме на кри за та зи ин вести ция ще се изпла ти.

II. Първи дейст вия, след ка то въз ник не кри за та
В пър ви те ми ну ти (часове), след ка то кри за та ни „уда ри“, вли зат в си ла ня-

кол ко пра ви ла:
ПРАВИЛО I: Действай бър зо!
ПРАВИЛО II: Не мо жеш да се скриеш!
ПРАВИЛО III: Споделяй публич но!
ПРАВИЛО IV: Предоставяй досто вер на и пъл на ин фор ма ция, юри ди чески 

из дър жа на и на достъ пен език!
ПРАВИЛО V: Позицията към ме диите – от кри та, проак тив на и рав но поста-

ве на!
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Желателно е в пър вия един час (до 4 часа) да пред приеме те след ни те дейст-
вия:

– Съберете кри зис ния екип.
– Запознайте се с фак ти те и пър во на чал на та ин фор ма ция. Използвайте всич-

ки въз мож ни из точ ни ци.
– Анализирайте фак ти те и събра на та ин фор ма ция.
– Ако кри за та е теж ка – привли чай те съ вет ни ци – ко му ни ка то ри, които 

разпо ла гат с ин фор ма ция, мо гат да я ана ли зи рат и имат ком пе тент ност та да по-
со чат ефек тив ни мер ки за бър зо то є пре одо ля ва не.

– Направете пър во на чал на оценка на си ту ацията. Обсъдете ще ти те, в т.ч. и 
вър ху ав то ри те та или ре пу та цията на ин сти ту цията.

– Направете ана лиз на об щест ве но то отра же ние.
– Създайте план за дейст вие.
– Обмислете стъп ки за овла дя ва не на послед ст вията.
– Постигнете съгла сие по пред стоящи те дейст вия и мер ки за пре одо ля ва не 

на кри за та.
– Разпределете ро ли те и за да чи те на все ки един от чле но ве те на еки па за 

дейст вие при кри за. Уверете се, че ко му ни ка цията меж ду вас е без проблем.

III. Как да напра вим ана лиз на си ту ацията, на събра ни те фак ти и ин
фор ма ция, или на как ви въпро си тряб ва да си от го во рим?

Целта на ана ли за е да уста но ви при чи ни те за въз ник ва не то на кри за та, да 
пла ни ра дейст вия (мерки) за пре одо ля ва не то є, в т.ч. публич ност, и да пред-
приеме про мя на, която да въз ста но ви рав но ве сието в ин сти ту цията.

Анализът изиск ва да си от го во рим на след ни те въпро си:
– Каква е кри за та – вид (категория) и ко га е за поч на ла?
– Ставало ли е не що по доб но пре ди?
– Защо не се е за дейст ва ла систе ма та за ран но разпоз на ва не?
– Защо се случ ва и ко го за ся га?
– Заплашен ли е ав то ри те тът на ин сти ту цията?
– Как се отра зя ва на те ку ща та ра бо та?
– Какви са въз мож ни те ще ти?
– Колко дъл го е ве роят но да про дъл жи кри за та?
– Интересна ли е за об щест во то, за ме диите?
– Има ли ин сти ту ционал но дейст вие или без дейст вие, при чи ни ло кри за та?
– Има ли на ме са на външ ни ин сти ту ции (кръгове) в кри за та?
– Какви тряб ва да са ос нов ни те посла ния към външ ния свят?
– Кой, как и в как ва си ту ация да ги съ об щи?

IV. Какви тряб ва да са пър ви те дейст вия, след ка то сме уста но ви ли и 
ана ли зи ра ли кри зис на та си ту ация?

Направете уси лия опи са ни те по-до лу дейст вия да се „слу чат“ в пър ви те 4 ча-
са след уста но вя ва не на кри за та.

– Обсъждаме и из гот вя ме ИЗЯВЛЕНИЕ (съ об ще ние, декларация) за ме-
диите.

ПРАВИЛО: В пър ви те ча со ве на кри за та не се свик ва прескон фе рен ция!!!
Изисквания към съ дър жа нието на пър во то изявле ние:
– Достъпен, раз би раем език. Кратък текст.
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– Ясно опи са ние на из вест ни те фак ти.
– Позицията на ин сти ту цията.
– Какво пра ви ин сти ту цията – пред приети те стъп ки.
– Признавате греш ки (ако има). Не се оправ да ва те.
– Внимателно опро вер га ва те не вяр на ин фор ма ция (ако има такава).
– Изразявате го тов ност да про дъл жи те да ин фор ми ра те и спаз ва те да де но то 

обе ща ние.
ПРАВИЛО: Ако сте обе ща ли да да де те но ва ин фор ма ция, при мер но на след-

ва щия ден в 13,00 ча са – напра ве те го. Точно в 13,00 ча са.

Общовалидни прин ци пи за ко му ни ка ция с ме дии при кри за
Важно е да знаете, че ко му ни ка цията с ме диите по вре ме на кри за вър ви 

успо ред но с пред приема не то на конкрет ни дейст вия за пре одо ля ва не то є.
– Запазете при съст вие на ду ха.
– Бъдете пър ви те, които съ об ща ва те ло ши те но ви ни с посред ни чест во то на 

ме диите.
– Записвайте вся ко изявле ние или ин тер вю.
– Избягвайте кон ф рон та ция с ме диите.
– Контролирайте жесто ве те. Бъдете по зи тив ни.
– Избягвайте из лиш на ре то ри ка (пов та ряй те посланието).
– Не тъл ку вай те хи по те тич ни си ту ации.
– Не да вай те лич но мне ние! Говорете от име то на ин сти ту цията!
– След кри за та – ор га ни зи рай те ин тер вю та и обяс не те всич ко.
– Анализирайте! Учете се от кри за та!
Действия при въз ник на ла функ ционал на кри за. Комуникация с ме диите
– Задействайте план за дейст вие при кри зи.
– Започнете не за бав но ре али зи ра не на ре ши тел ни дейст вия за спра вя не с 

въз ник на ли те ор га ни за цион ни пробле ми.
– Активно об щу вай те с ме диите.
– Предоставяйте пъл на ин фор ма ция за взе ти те мер ки и за ре зул та ти те от 

дейст вията или про ме ни те, които сте въ ве ли при ре ша ва не на кри за та.
– Бъдете на разпо ло же ние за ме диите. Денонощно.
– Отговаряйте на обаж да нията на ре пор те ри. Мълчанието е греш ка, която 

да ва знак, че ве роят но сте ви нов ни.
– Постарайте се всич ки в ор га ни за цията да са на яс но със си ту ацията.
– Запознайте всич ки с пла на за дейст вие, с офи циал на та по зи ция на ор га ни-

за цията и с пра ви ло то, че по вре ме на кри за от име то на ин сти ту цията го во ри 
са мо опре де ле ният го во ри тел.

– От вас за ви си всич ки да из ра зя ват ед на по зи ция и в един глас.
Действия при въз ник на ла ими джо ва кри за. Комуникация с ме диите
– Удари ли кри за, из лез те на свет ло.
– Не се опит вай те да криете. Кризата ще от шу ми, но с нея ще си оти де 

добро то ви име и – най-ве роят но – ка риера та ви.
– Не за маз вай те с лъ жи греш ка та.
– Заливайте ме диите с ин фор ма ция и бъ де те на разпо ло же ние. Натрапвайте 

се. Безкраен по ток с ин фор ма ция.
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– Използвайте най-до ве ре ни те си ме дии, за да раз гла си те своята вер сия за 
слу чая. Изберете ре пор тер, на ко го то вяр ва те, и му дай те всич ки фак ти, всич ко 
по те ма та.

– Съобщете ло ши те но ви ни, пре ди да го напра вят „вра го ве те“ ви.
Действия при въз ник на ла не га тив на кам па ния. Комуникация с ме диите
– Дайте вашите ар гу мен ти: из бе ре те два или три без спор ни ар гу мен та във 

ваша пол за. Формулирайте убе ди тел ни и сил ни посла ния в ме диите.
– Не пре уве ли ча вай те успе хи те си – до каз вай те пра во та та си с фак ти, ин фор-

ма ция и ар гу мен ти. Разяснявайте.
– Изяснете мо ти ви те на вашите опо нен ти – как во це лят, на па дай ки ви за не-

що, което вър ши те пра вил но.
– Ако вашите ар гу мен ти са убе ди тел ни, а кри ти ци те ви – во де ни от свои не-

чисти мо ти ви, об щест во то ще заста не на ваша стра на и не га тив на та кам па ния 
ще се обър не сре щу ав то ри те си.

– В изявле ние или ин тер вю не го во ре те за „не га тив на кам па ния“ сре щу вас 
или ръ ко во де на та от вас ин сти ту ция, за що то:

– Създавате пред ста ва, че сте неспо соб ни да приеме те кри ти ка.
– Оставяте усе ща не, че сте го то ви да за пу ши те уста та на ме диите или на 

опо нен ти те.
Общи пра ви ла за дейст вие, ако има ме ви на за въз ник на ла та кри за. 

Кому никация с ме диите
– Запознайте се с фак ти те. Невъзможно е да гра ди те стра те гия, ако не знаете 

как во точ но се е обър ка ло.
– Не поз во ля вай те да ви из не на дат но ви, не поз на ти фак ти по слу чая.
– Опитайте да пред ви ди те кол ко да леч мо же да стиг нат не ща та.
– Не „по тул вай те“ исто рията. Това не ре ша ва пробле ма, а са мо по ви ша ва 

вни ма нието на ме диите.
– Признавайте греш ки те, без да се оправ да ва те!
– Не се опит вай те да де фи ни ра те постъп ка та си и да каз ва те на хо ра та кол ко 

мал ко или кол ко мно го сте ви нов ни.
– Аудиторията са ма пре це ня ва въз ос но ва на фак ти те, които пре доста вя те.
– Разкрийте всич ко. Бъдете искре ни докрай.
Общи пра ви ла за дейст вие, ако ня ма ме ви на за въз ник на ла та кри за. 

Комуникация с ме диите
– Оставете ня кой да го во ри от ваше име и да за щи ти пра во та та ви. Добър 

ход е ня кой с бе зупреч на ре пу та ция да ви за щи ти.
– Привлечете прияте ли от сре ди те на ме диите. Някой от жур на листи те, с 

които ра бо ти те, мо же и да иска да ви по мог не, ка то публи ку ва ва ша та вер сия за 
слу чи ло то се.

– Предоставете на ме диите всич ки фак ти, от де ле те нуж но то вре ме да от го-
во ри те на всич ки въпро си. Един от въз мож ни те на чи ни да „убиете“ исто рията 
бър зо е да за леете ме диите с ин фор ма ция.

Какво е поз во ле но в про це са на кри зис на ко му ни ка ция
– Да бъ дем ак тив ни!
– Да гле да ме на ме диите ка то на (по ня ко га единствен) съ юз ник пред об щест-

во то в тър се не и публич но огла ся ва не на исти на та.
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– Да съз да ва ме посла ния – мо ти ви ра щи, раз би раеми, убе ди тел ни.
– Да пла ни ра ме публич но то огла ся ва не на посла ния в под хо дя що то вре ме, 

съ обра зе но с тех но ло гията на ме диите.
– Да изпол з ва ме ак тив но и своите ин фор ма цион ни ка на ли – ин тер нет стра-

ни ца та на ин сти ту цията или со циал на та мре жа.
– Да под би ра ме точ ни те ду ми и обра зи, с които да изяс ня ва ме си ту ацията и 

дейст вията си. В тях има по ве че си ла, от кол ко то си мисли те.
– Да фо ку си ра ме посла нието вър ху ин те ре си те на ауди то рията. Тя чу ва са мо 

то ва, което е важ но за нея.
– Да знаем, че ло ши те но ви ни мо гат да бъ дат по ту ле ни, но за крат ко. Затова 

по въз мож ност да из бе рем точ но то вре ме, пра вил ния под ход и на чин да ги съ-
об щим пър ви.

– Да научим име на та на ре пор те ри те. Да под дър жа ме връз ка с тях. Да сле-
дим ка риера та им. Да им по ма га ме с те ми и съ би тия, които да отра зят или да 
ко мен ти рат. Да им да ва ме всич ко, без да иска ме не що в за мя на. Все ня ко га ще 
ви се вър не.

– Винаги да връ ща ме обаж да ния на ре пор те ри те. Без из клю че ние. Да бъ дем 
на разпо ло же ние из вън ра бот но вре ме, осо бе но по вре ме на кри за.

– Да се стре мим към просто та на посла нията, които из лъч ва ме. Достъпен, 
ясен, раз би раем език.

– Да не про пуска ме въз мож ност да огла ся ва ме раз би раемо стра те ги чески те 
посла ния на ин сти ту цията.

– Да не се стра ху ва ме да ка жем „не зная“, „ин фор ма цията, която имам, не е 
ак ту ал на“, или „не съм ин фор ми ран“.

– Да сме го то ви да приз наем греш ки те си. Ако сме ви нов ни – не отри ча ме. 
Без да се оправ да ва ме. Признатата греш ка огра ни ча ва вре ди те и въз в ръ ща част 
от за гу бе но то до ве рие.

Какво не е поз во ле но в про це са на кри зис на ко му ни ка ция
– Не мо жем да гра дим имидж, ка то кон тро ли ра ме ме диите. Само не за ви си-

ми те ме дии имат до ве рието на ауди то рията.
– Ако не иска ме да има ме вра го ве сред ме диите, не е ред но да си съз да ва ме 

фа во ри ти сред тях.
– Не се хва лим пред ме диите с пости же нията или с успе хи те. Намираме ав-

то ри те тен из точ ник или лич ност, кой то да ги съ об щи от на ше име.
– Не из кри вя ва ме умиш ле но исти на та. Не мо же да под веж да ме ме диите. 

Доверието на ре пор те ри те и ауди то рията са ключ към добрия PR.
– Не крием ин фор ма ция. Без лъ жи и ма ни пу ла ция. Медиите ви на ги раз би рат 

то ва, което „спестя ва ме“.
– Не съ об ща ва ме „не офи циал на“ ин фор ма ция. Всичко, което ка жем пред ме-

диите, ра но или къс но ще бъ де изпол з ва но пред съ да на об щест ве но то мне ние 
или до ри сре щу са ми те вас.

– Забравяме из ра за „без ко мен тар“. Не се крием от ме диите. И две те пред по-
ла гат ви на.

– Не раз чи та ме, че ре пор те ри те и ауди то рията раз би рат всич ко, което каз ва-
ме. Да се поста вим на тях но място и да го во рим раз би раемо.
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– По въз мож ност по вре ме на кри за не изпол з ва ме или из бяг ва ме употре ба-
та на юри ди чески тер ми ни. Когато са не из беж ни – обяс ня ва ме. Публиката не се 
нуж дае от ад во кат, а от то ва да ни раз бе ре.

– Не се над при каз ва ме с оне зи, които „ку пу ват масти ло на ед ро“.
ПРАВИЛО: Войната с ме диите е за гу бе на кауза. Те имат пъ лен и после ден 

кон трол над посла нието.
ПРАВИЛО: Не би ва да под це ня ва ме кри зи те. Те от ми на ват, но мо гат да 

повле кат добро то ни име и ав то ри те та на ин сти ту цията.

Раздел 3. Криза. Реакция при кризи. Управление  
на връзките с обществеността при кризи

Марияна Цуцекова
Кризисните си ту ации често въз ник ват вне зап но и ни кой не е застра хо ван 

сре щу тях. Съдебната систе ма мо же да бъ де осо бе но по дат ли ва на кри зи. 
Основ ните риско ве са на кър ня ва не на ре пу та цията, на ма ля ва не на до ве рието и 
в край на смет ка – на на ся не на ще ти вър ху ими джа. В настоящия ма те риал ще 
се спрем най-ве че на кри зис ни те си ту ации, които се за раж дат във външ на та за 
съ деб на та систе ма сре да, но сътре се ния от то зи тип по ня ко га мо же да въз ник-
нат и от вътре.

Понякога кри зи те мо же да бъ дат теж ко изпи та ние, осо бе но ако ор га ни за-
цията не е под гот ве на за тях и не е съз да ла нуж ния ка па ци тет да ги управля ва и 
не утра ли зи ра. Именно за то ва най-добрият ва риант е да се на бе ле жат и да се 
изпъл нят пре ван тив ни дейст вия, които да не поз во ля ват да се сти га до сътре се-
ния за ор га ни за цията. Те се из ра зя ват в иден ти фи ци ра не и не утра ли зи ра не на 
по тен циал ни кри зи още в за ро диш. Важен аспект от пре вен цията на кри зи е да 
из гра дим ко му ни ка цион на стра те гия, в която да на бе ле жим стъп ки за управле-
ние на си ту ациите при кри за, съ образ но ин те ре са на ор га ни за цията. Реакцията 
пост фак тум, во де на и при тиска на от бър зия ход на съ би тията в по доб на си ту а-
ция и от външ ни изиск ва ния и фак то ри, е ре ше ние са мо в краен слу чай. 
Основната за да ча на ек спер ти те по връз ки с об щест ве ност та за посре ща не на 
кри зи е да се иден ти фи ци рат небла гоприят ни те си ту ации и да се да де оценка на 
уяз ви ми те места в ор га ни за цията. Не тряб ва да се про пуска, че стра те гията 
тряб ва да фо ку си ра вни ма нието към две те най-важ ни за да чи в мо мен та, а те са: 
как во да се напра ви и как во да се ка же на хо ра та, осо бе но през пър ви те кри тич-
ни ча со ве след настъп ва не то на съ би тието. Посоката на раз ви тие на пла на тряб-
ва да бъ де ориен ти ра на към про ти во дейст вие на слу чи ло то се, а не към ре ак ция 
и от го вор.

Антикризисният ме ни дж мънт включ ва раз ра бот ва не на ва риан ти за кри зи и 
сце на рии за ре ак ция при тях. Планирането не се от на ся са мо до то ва как во мо-
же да се слу чи, а да се об мислят всич ки въз мож ни де тай ли. Планът мо же да 
включ ва след ни те еле мен ти:

– Общо опи са ние на въз мож на та кри зис на си ту ация;
– Екип за управле ние на си ту ацията – пред ста ви тел на ръ ко вод ст во то, го во-

ри тел, ек сперт по връз ки те с об щест ве ност та;
– Кратко опи са ние на систе ма за ко ор ди на ция и ко му ни ка ция на еки па;
– Описание на ан га жи мен ти те на чле но ве те на еки па.
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Кризите, про во ки ра ни от външ ни за систе ма та фак то ри, мо же да въз ник нат 
не очак ва но, но се раз гръ щат посте пен но ка то след ст вие от еска ли ра що напре-
же ние и не до вол ст во по об щест ве но зна чим проблем напри мер. С ши ро ко то 
навли за не на со циал ни те ме дии кри зи те мо гат да се раз вият бук вал но за ча со ве, 
а кон тро лът вър ху тях е доста услож нен, да не ка жем – по ня ко га не въз мо жен. 
Наличието на но ви те ме дии от со циален тип на прак ти ка раз ши ря ва кръ га на 
из точ ни ци те на кри зи до огро мен брой хо ра. Дали та къв тип кри зис на си ту ация 
ще се раз вие до го ля ма по ма щаб кри за, все пак за ви си от ав то ри те та и по пу-
ляр ност та на из точ ни ка и от не го во то влияние вър ху гру пи от об щест во то. 
Другият вид кри зи се опре де ля спо ред послед ст вията. И в два та слу чая ор га ни-
за цията тряб ва да е доста тъч но добре под гот ве на и да знае как ви стъп ки и 
дейст вия е не об хо ди мо да пред приеме за спра вя не с пробле ма. Успешното 
управле ние на та ки ва си ту ации де мон стри ра си ла та и ефек тив ност та на връз ки-
те с об щест ве ност та на прак ти ка.

В слу чай че кри за та е на ли це, ос нов ни те ета пи на ра бо та на ек спер ти те по 
връз ки с об щест ве ност та са из след ва не на пробле ми те и въз мож ности те за раз-
ре ша ва не то им; за дъл бо че но ана ли зи ра не на състоянието на външ на та и вът-
реш на та ауди то рия; поста вя не на це ли те и за да чи те за раз ре ша ва не то на проб-
ле ми те; из гот вя не на пла но ве. Ръководството на ор га ни за цията тряб ва ак тив но 
да участ ва в нейно то раз ре ша ва не заед но със своя екип.

Най-важ но в та ка ва си ту ация е да има ме адек ват на, бър за и нав ре мен на ре-
ак ция, за що то в та ки ва мо мен ти вре ме то е най-го ле мият враг. След ка то се 
уточ нят ос нов ни те ха рак те ристи ки на кри за та – из точ ник, ма щаб и прог но зи ра-
не на кри ва та на раз ви тие, по тен циал но за сег на ти стра ни, изпол з ва ни ме дий ни 
ка на ли, вклю чи тел но ако има со циал ни ме дии, е не об хо ди мо сроч но да бъ де 
съз да ден план за дейст вие. В не го тряб ва да бъ дат опре де ле ни стра те гията и 
так ти ка та на дейст вие, да се напра ви оценка на риско ве те, да бъ дат на бе ля за ни 
на чи ни за про ти во дейст вие.

При ма щаб ни кри зи е добре да се пред ви ди спеш но съз да ва не на спе циален 
щаб. В не го мо гат да участ ват ек спер ти по връз ки с об щест ве ност та, ръ ко вод-
ст во то на ор га ни за цията, а по пре ценка – и пред ста ви те ли на дру ги зве на, към 
които съ от вет на та кри за има от но ше ние. Щабът опре де ля на чи ни те за ре ак ция, 
фор му ли ра те зи те и посла нията, офор мя ма те риали те, които ще се разпростра-
ня ват от име то на ор га ни за цията, ти по ве те ме дий ни изя ви, кои са най-ефек тив-
ни те спо ред слу чая ка на ли за ко му ни ка ция – пре це ня ва в кои ме дии да се появя-
ват из лъ че ни те от ор га ни за цията го во ри те ли и как да под на сят ин фор ма цията. 
Препоръчително е да има т.нар. един глас, т.е. да се опре де лят меж ду един и 
три ма пред ста ви те ли на ор га ни за цията, които ще ко му ни ки рат с ме диите. Те 
тряб ва да изпол з ват ед ни и съ щи посла ния и ар гу мен ти, да под дър жат ед на и 
съ ща вер сия за слу чи ло то се, ка то не до пускат про ти во ре чи ви дан ни, съз да ва-
щи усло вия за слу хо ве. Важно изиск ва не е в та ки ва си ту ации вяр на та ин фор ма-
ция да се да ва без за къс не ние, тъй ка то в те зи мо мен ти вре ме во то изоста ва не 
мо же да до ве де до го ле ми ими джо ви ще ти.

Експертът по връз ки с об щест ве ност та тряб ва непре къс на то да просле дя ва 
публи ка циите и ма те риали те в ме диите и фо ру ми те към тях, за да ана ли зи ра и 
пре це ни как се раз ви ва кри за та в публич на та сре да, да сле ди из каз ва ния на за-
сег на ти те стра ни и при не об хо ди мост да от пра вя пре по ръ ки как ви ко ри ги ра щи 
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дейст вия тряб ва да пред приеме кри зис ният щаб за пости га не на по-ви со ка ефек-
тив ност.

Важно усло вие в ко му ни ка цията с ме диите е да се поз на ва тех но ло гията им 
на ра бо та. При под го тов ка та на ма те риали за ме диите тряб ва да се съблю да ва 
за точ ност и своев ре мен ност на ин фор ма цията, което оз на ча ва тя да се по зо ва-
ва са мо на про ве ре ни твър де ния, циф ри и дан ни, как то и да дости га до тях по 
въз мож ност в де ня на въз ник ва не на кри за та, а не дни по-къс но. Ако изоста нем 
с по да ва не то на ин фор ма цията, ме диите ще отра зят са мо дру га та глед на точ ка 
и кри за та ще взе ме го ля мо пре дим ст во. Така на ша та ор га ни за ция ще е при ну-
де на да вле зе в обяс ни те лен ре жим и ще е за гу би ла по зи ции, а по ня ко га – и об-
щест ве но до ве рие.

Ако ма ща бът на кри за та е го лям, мо же да се мисли за съз да ва не на об щест-
вен ин фор ма ционен цен тър и на ме диен ин фор ма ционен цен тър. Ролята на об-
щест ве ния ин фор ма ционен цен тър е да поеме те ле фон ни те обаж да ния и за пит-
ва нията по имейл или дру го, ка то пре доста вя точ на ин фор ма ция; да про веж да 
сре щи с гру пи те, нуж даещи се от по ве че ин фор ма ция; да да ва ука за ния за слу-
жи те ли те на ор га ни за цията да не пра вят не съгла су ва ни изявле ния пред пред ста-
ви те ли на ме диите.

Медийният ин фор ма ционен цен тър мо же да пред ставля ва място, къ де то 
жур на листи те мо гат да се съ би рат при не об хо ди мост, напри мер за крат ки бри-
фин ги или сре щи. Определя се ли це за кон такт с ме диите, ка то е за дъл жи тел но 
то да се пол з ва с тях но то до ве рие. То тряб ва да е на непре къс на то разпо ло же-
ние на жур на листи те, за да мо же да от го во ри или пре на со чи въпро си те им към 
ком пе тент ни те ли ца. Отбягването на ко му ни ка цията с жур на листи те крие се-
риоз ни риско ве да бъ де пре небрег на та на ша та глед на точ ка и та ка да уве ли чим 
не га ти ви те от ня кой аспект на кри за та.

Излъченият го во ри тел съ що има важ на ак тив на ро ля при овла дя ва не то и ту-
ши ра не то на кри за та. Той тряб ва да бъ де добре под гот вен и да бъ де из клю чи-
тел но вни ма те лен при под на ся не то на ин фор ма цията. Посланията, които той 
ще изпол з ва, е пре по ръ чи тел но да бъ дат фор му ли ра ни и съгла су ва ни пред ва ри-
тел но. Препоръчително е да не се пра вят опи ти за ома ло ва жа ва не и под це ня ва-
не на въз ник на лия проблем, за що то ме диите имат спо соб ност та бър зо да от-
кри ват исти на та. Опасно е и да се спе ку ли ра, ако ня ма ме доста тъч но дан ни и 
фак ти. Именно за то ва ед но от ос нов ни те пра ви ла е да на ба вим ця ла та ин фор ма-
ция и да изяс ним си ту ацията пред ва ри тел но.

Жизненоваж но за ор га ни за цията в кри зи сен мо мент е да съ умее да овла дее 
кон тро ла вър ху ко му ни ка цията. Това е на чи нът да се пре дот в ра ти сти хий но 
въз ник ва не на де зин фор ма ционен ха ос, кой то е па гу бен за всич ки – за ор га ни за-
цията, за за сег на ти те публи ки, за ши ро ка та об щест ве ност. Освен то ва ор га ни-
за цията ще из глеж да безпо мощ на, ако по ка же, че не знае как во да пра ви. Още 
по-ло шо е, ако се съз да де впе чат ле ние, че ор га ни за цията не же лае да да ва ин-
фор ма ция. Авторитетът на ор га ни за цията се риоз но ще постра да, ако по ка же, че 
не знае как да ре аги ра. В пе риоди на кри за от публич но то възприема не на ор га-
ни за цията за ви си да ли до ве рието ще бъ де съх ра не но, или сри на то. Организа-
цията не би ва да бъ де зат во ре на и ре зер ви ра на към об щест ве ния ин те рес; не 
тряб ва да по каз ва не си гур ност и ко лебли вост и в ни ка къв слу чай не би ва да из-
ра зя ва с дейст вията си, че е в па ни ка. Да бъ деш ав то ри те тен в дра ма тич ни об-
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стоятел ст ва, е труд но, но не е не пости жи мо. Изискват се пре дел на мо би ли за ция 
и кон цен три ра ни уси лия за овла дя ва не на си ту ацията. Ако пре ван тив на та под-
го тов ка е би ла добра, та зи стъп ка ще бъ де ав то ма тич на. Отговорността и спо-
соб ности те на ко му ни ка цион ния екип в то зи мо мент са ре ша ва щи – ко му ни ка-
циите тряб ва да се ор га ни зи рат и да про ра бо тят поч ти свет ка вич но, за да 
посрещ нат ме дийния на тиск.

Все пак вся ка кри за е уни кал на и ня ма уни вер сал на ре цеп та. Ако оба че ор га-
ни за цията разпо ла га с доста тъч но под гот ве ни ек спер ти по връз ки с об щест ве-
ност та и сре ща раз би ра не и съ дейст вие от ръ ко вод ст во то си, съпро во де ни с от-
кри тост и го тов ност за ко му ни ки ра не с раз лич ни те публи ки, то ва е доста тъч на 
пред постав ка за успех.
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Глава VII
РАБОТА С РЕГИОНАЛНИ МЕДИИ

Раздел 1. Работа с регионалните медии

Цветана Боева
Успешната ко му ни ка ция на ин сти ту циите с ме диите изиск ва взаим но 

поз на ва не. Както ра бо те щи те в ин сти ту циите от чи тат, че жур на листи те след ва 
да поз на ват тях на та ра бо та, та ка и са ми те те след ва да поз на ват спе ци фи ки те на 
ме диите. Познаването на ме диите е ос но ва та, вър ху която след ва да се стъ пи 
при из граж да не то на це лия взаимен про цес на ко му ни ки ра не с чет вър та та власт 
в ра йо ни те.

Медиите са в постоян но взаимо от но ше ние с ико но ми ческа та, по ли ти ко-ад-
ми нистра тив на та и со циокул тур на та систе ма. Журналистиката пре доста вя ин-
фор ма ция на участ ни ци те на па за ра, но са ма та тя е част от ико но ми ческа та 
систе ма, в която се фор ми рат при хо ди. При дик та ту ри те ме диите се кон тро ли-
рат от пра ви тел ст во то ка то про па ган ден ин стру мент. В де мокра циите те са сво-
бод ни от пряк кон трол на дър жа ва та, но съ що та ка са за ви си ми – напри мер ико-
но ми ческа за ви си мост, конку рен ция, об щест ве но влияние, по ли ти ка на ме-
дията.

Концентрация на на ционал ни и ре гионал ни ме дии по места
Националните ме дии са кон цен три ра ни пре дим но в София. В по-го ле ми те 

гра до ве на стра на та са по зи циони ра ни ре гионал ни ме дии и пред ста ви те ли на 
на ционал ни ме дии – ко респон ден ти. Специфично за ре гионал ни те ме дии е, че 
отра зя ват пре дим но съ би тия с ре гионал но зна че ние, до ка то ко респон ден ти те на 
на ционал ни ме дии в стра на та отра зя ват ре гионал ни те ми, които имат на циона-
лен от з вук.

Предимствата на ко респон ден ти те на на ционал ни те ме дии е, че мо гат да да-
дат по-го ля ма глас ност на мест на те ма, отра зя вай ки я в на ционал на ме дия и но-
сей ки та ка по зи ти ви за ре гиона. Но има и риск те ма та да не бъ де отра зе на ко-
рек т но и ре гионал ни те су бек ти да бъ дат употре бе ни.

Регионалните ме дии са те зи, които по-добре поз на ват спе ци фи ка та на мест-
ни те те ми и су бек ти и отра зя ват съ би тия с ре гионал но зна че ние, ка то тър сят 
по-ши рок сми съл на случ ва що то се и просле дя ват за по-дъл го вре ме съ би тията.

В раз лич ни те ра йо ни на стра на та ре гионал ни те и на ционал ните ме дии при-
съст ват раз лич но. В ня кои област ни гра до ве въ об ще ня ма или има са мо един-
два ма ко респон ден ти на на ционал ни ме дии, в дру ги при съст вието е зна чи тел но 
по-го ля мо. Това опре де ля въз мож ности те кол ко често ре гионал ни те те ми мо-
гат да на ме рят място в на ционал ни те из да ния. От дру га стра на, то ва има и пре-
дим ст ва, за що то при лип са на ко респон ден ти по места на ционал ни те ме дии 
пол з ват ре сур са на ре гионал ни те ре пор те ри или ци ти рат ре гионал ни ме дии.

През го ди ни те се наблю да ва вло ша ва не на ме дийна та сре да в България.
След пре хо да пар тийни те ме дии ряз ко се сме ни ха от но ви те сво бод ни ме-

дии, ка то послед ва бум от постоян но появя ва щи се но ви пе чат ни из да ния, които 
за ля ха ауди то рията с раз но образ на ин фор ма ция. При раз ви тието на ме дийния 
па зар власт ва щи те пе чат ни ме дии отстъ пи ха по зи ции на ра диата, а ра диата – на 
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те ле ви зията. С навли за не то на ин тер нет на място то на тра ди цион ни те ме дии 
днес посте пен но се на ла гат но ви те со циал ни ме дии.

Бързо про ме ня ща та се ме дий на сре да сил но реф лек ти ра вър ху по-мал ки те 
ме дии – как ви то са ре гионал ни те. Значително пад на ха ти ра жи те, або на мен ти те 
и па зар ният дял на рекла ма та в ре гионал ни те вест ни ци, ка то мно го от тях бя ха 
закри ти. Не е тай на, че ре гионал ни те ме дии гу бят своята не за ви си мост и ста ват 
все по-за ви си ми от ико но ми чески ин те ре си на соб ст ве ни ци те, от по ли ти ци, от 
мест ния биз нес. За то ва со чат ня кол ко по ка за те ля – мно го от ме диите не публи-
ку ват ин фор ма ция за своите соб ст ве ни ци, ка то в ня кои до ри лип с ва ин фор ма-
ция за ре дак цион ния екип, не се публи ку ват усло вия за рекла ма и не се обоз на-
ча ват пла те ни те публи ка ции.

Регионалните ме дии за ви сят на пър во място от ин те ре си те на тех ни те 
соб ст ве ни ци. През послед ни те го ди ни се наблю да ва кон цен три ра не на ме диите 
в ръ це те на ня кол ко ме дий ни гру пи. Използването на ме диите ка то ин стру мент 
за раз чист ва не на смет ки меж ду ико но ми чески или по ли ти чески опо нен ти ги 
прев ръ ща в ме дий ни бу хал ки. Етичните прин ци пи на про фе сията се на ру ша ват 
и при по ръч ко ва та жур на листи ка. В те зи слу чаи це ле на со че но се преслед ва 
опре де ле на те ма, ка то мо же нейно то съ дър жа ние да бъ де изо па че но.

При ре гионал ни те ме дии се наблю да ва осо бе на за ви си мост към от дел
ни су бек ти, които са фак то ри за тях но то фи нан со во оце ля ва не. Тя во ди до 
то ле ри ра не или мъл ча ние по опре де ле ни те ми в ин те рес на те зи су бек ти. 
Например об щи ни те са за дъл же ни да пла щат, за да публи ку ват ин фор ма ция, 
която по за кон тряб ва да ста не об щест ве но достояние и мо гат да из би рат ме-
дията, в която да го пра вят. За ре гионал ни те ме дии то ва са си гур ни фи нан си и 
те имат ин те рес да привли чат то зи вид рекла ма, ка то сре щу то ва се въз дър жат 
да кри ти ку ват. Подобна за ви си мост след ва и към пра ви тел ст во то, ка то разпре-
де ли тел на сред ст ва та за публич ност, пред ви де ни за ра зяс ня ва не на ев ро пейски-
те про гра ми. Важно фи нан со во пе ро за ре гионал ни те ме дии са пар тиите. Освен 
при хо ди те, които се до го ва рят по вре ме на из бо ри, мно го от жур на листи те 
имат и ли чен ин те рес – ан га жи ра не и съ от вет но пла ща не за ме дий ни кон сул та-
ции и PR. Медийното пар т ньор ст во по проек ти и кам па нии съ що съз да ва усло-
вия на об вър за ност с биз не са или ин сти ту ции. Зависимост има и към биз не са 
ка то рекла мо да тел. Тези фор ми на осо бе на за ви си мост да ват въз мож ност да се 
ку пу ва ме диен ком форт и да се пла ща за мъл ча ние, а от то ва се опре де ля за що 
конкрет ни те ми при съст ват или не в ме диите.

За раз ли ка от дру ги те власто ви или ико но ми чески фак то ри, съ деб на та 
власт не разпо ла га с по доб ни лосто ве за влияние спря мо ме диите и за ме
диен ком форт. Реално тя мо же да раз чи та на из гра де ни прин цип ни по зи ции и 
взаим но за чи та не на две те гил дии. Връзката меж ду съ деб ни те ин сти ту ции и ме-
диите ви на ги е би ла мно го крех ка и е ка то тъ нък лед, кой то лес но мо же да се 
про пу ка при въз ник ва не на съ де бен спор, по кой то стра на е жур на лист или ме-
дия, или се за ся гат ин те реси на ме дийни те соб ст ве ни ци.

Качеството на ме дийно то съ дър жа ние за ви си в го ля ма сте пен от под гот-
ве ност та на жур на листи те. За раз ли ка от на ционал ни те, мест ни те ме дии имат 
огра ни чен фи нан сов и чо веш ки ре сурс. Често ре гионал ни те ме дии не мо гат да 
си поз во лят да имат ре сор ни жур на листи и един ре пор тер отра зя ва раз лич ни те-
ми. Това зна чи тел но влияе на под гот ве ност та на жур на листи те, които ня мат 
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зна нията или вре ме то да вник нат в съ щи на та на ра бо та та на ин сти ту циите. 
Дори са ми те жур на листи от чи тат вло ша ва не на ка чест вото на под не се на та ин-
фор ма ция, лип са на про фе сиона лен опит и же ла ние за про фе сионал но из раст-
ване.1

За раз ли ка от на ционал ни те ме дии, вър ху ре гионал ни те ме дии мно го по-лес-
но мо же да бъ де ока зан на тиск. Регионалните ме дии по-труд но отстояват по зи-
циите си и бър зо мо гат да ги отстъ пят. Регионалните жур на листи, зад които не 
стоят мощ ни ме дий ни ги ган ти, лес но мо гат да ста нат обект на запла хи и съ деб-
ни де ла. Това съ що влияе на ме дийно то съ дър жа ние и обяс ня ва мал кия обем 
раз след ва ща жур на листи ка, кой то наблю да ва ме. Фактор е и со ли дар ност та, 
която жур на листи те ще проявя ват или не спря мо свои ко ле ги. За раз след ва ща та 
жур на листи ка са нуж ни про веж да не на тру доем ки раз след ва ния и запла ща не, 
което да оправ дае уси лията. Наред с то ва жур на листи те си да ват смет ка, че раз-
след ва нията мо гат да вло шат от но ше нията им с мест ни фак то ри на власт та, 
което до пъл ни тел но се отра зя ва на мо ти ва цията им. Наблюдава се и неспаз ва не 
на нор ми те на жур на листи ческа та ети ка и ме ха низ ми те на ме дийна та са мо ре гу-
ла ция.

В прак ти ка та PR на съ деб на та власт се сблъск ват с раз лич ни жур на листи – 
от ком пе тент ни и спаз ва щи етич ни те нор ми до нез наещи и не ко рек т ни, но всич-
ки иска щи ин фор ма ция. Дневният ред на ре гионал ни те жур на листи, при тис на ти 
от конку рен цията, на ла га постоян но и бър зо публи ку ва не на но ви ни. Това съ що 
са фак то ри, които оказ ват влияние вър ху ка чест во то на ме дийно то съ дър жа ние. 
И тук е място то на все по-сил на та ро ля, която PRът оказ ва вър ху ме дийно
то съ дър жа ние, прев зе май ки не мал ка част от те ри то рията на жур на листи ка та. 
Изслед ване на пре по да ва те ли от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ со чи, че „все 
пове че ме диите публи ку ват го то ви прес съ об ще ния, без да про ве рят ин фор ма-
цията или да по тър сят до пъл ни те лен из точ ник“, „PR спе циалисти те все по ве че 
зах ран ват жур на листи те с ин фор ма ция, която се публи ку ва ко пи-пейст, често 
без да по соч ват прес цен тъ ра“, „поч ти по ло ви на та от жур на листи те каз ват, че 
изпол з ват прес съ об ще нията в тях на та ця лост“, „ре гионал ни те жур на листи 
пред ла гат го ля ма част от ин фор ма ции, които са ба зи ра ни на PR съ об ще ния или 
бри фин ги и прескон фе рен ции“2.

Специалистите все по-често го во рят за PR-иза ция на ме диите, при която PR 
сек то рът про ник ва дъл бо ко в ре гионал ни те и мест ни ме дии, и от чи тат, че 

1 Регионалните ме дии в България: пробле ми и предизвикателства. https://offnews.bg/
analizi/regionalnite-medii-v-balgaria-problemi-i-predizvikatelstva-chast-2-628832.html.

Регионалните ме дии в България: гра ни ци на оцеляването/Policy Brief No. 57, сеп тем в ри 
2015.

2 Андреева, Д., Ф. МаздрашкаМихова. Журналистика и журналистика: Предизвика-
телствата на пиара пред ре гионал ни те ме дии (про уч ва не вър ху прак ти ка та и нагла си те на 
жур на листи те във Велико Търново). Newmedia21.eu: Онлайн из да ние за изследвания, 
анализи, критика, 31.10.2015. http://www.newmedia21.eu/analizi/zhurnalistika-ili-churnalistika-
predizvikatelstvata-na-piara-pred-regionalnite-medii-prouchvane-varhu-praktikata-i-naglasite-na-
zhurnalistite-vav-veliko-tarnovo/ (25.07.2017).

Андреева, Д., Ф. МаздрашкаМихова. Подменената журналистика. Пиарът в жур на-
листи ческо то съдържание, 2016.

https://offnews.bg/analizi/regionalnite-medii-v-balgaria-problemi-i-predizvikatelstva-chast-2-628832.html
https://offnews.bg/analizi/regionalnite-medii-v-balgaria-problemi-i-predizvikatelstva-chast-2-628832.html
http://www.newmedia21.eu/analizi/zhurnalistika-ili-churnalistika-predizvikatelstvata-na-piara-pred-regionalnite-medii-prouchvane-varhu-praktikata-i-naglasite-na-zhurnalistite-vav-veliko-tarnovo/
http://www.newmedia21.eu/analizi/zhurnalistika-ili-churnalistika-predizvikatelstvata-na-piara-pred-regionalnite-medii-prouchvane-varhu-praktikata-i-naglasite-na-zhurnalistite-vav-veliko-tarnovo/
http://www.newmedia21.eu/analizi/zhurnalistika-ili-churnalistika-predizvikatelstvata-na-piara-pred-regionalnite-medii-prouchvane-varhu-praktikata-i-naglasite-na-zhurnalistite-vav-veliko-tarnovo/
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взаимо от но ше нията ме дии – ин сти ту циона лен PR допри на сят за из граж да не на 
поз на ва не на ин сти ту циите от жур на листи те и прибли жа ва глед ни те точ ки.

Тревожни са тен ден цията, че ре пор тер ст во то пре ми на ва от жур на листи те 
във външ ни ръ це – т.нар. граж дан ска жур на листи ка, и въз мож ност та все ки 
да произ веж да, се лек ти ра и разпростра ня ва но ви ни, ка то ав тор ст во то на но ви-
на та не се по соч ва. Недоверието към ме диите и чув ст ви тел ност та на об щест во-
то към ма ни пу ли ра не яс но се из ра зя ва в от но ше нието към фал ши ви те но ви ни. 
В ре зул тат на то ва за ме дийни те гру пи пре диз ви ка тел ст во то ве че е не ин фор ма-
цията да бъ де ка чест ве на, а да пред ставля ва ин те рес за мно го хо ра, до ри и да не 
е вяр на. Навлизането на он лайн жур на листи ка та има и своя отри ца те лен за-
ряд, кой то е в ти ра жи ра не то на ед но образ но съ дър жа ние в мно го плат фор ми. 
При та зи пре на си те ност често ка чест во то е по жер т ва но за ра ди ко ли чест во то. 
Все по-често точ на та, досто вер на та и нав ре мен на та ин фор ма ция е де фи цит на. 
Новите ме дии из граж дат нов тип от но ше ния. Това на ла га ин сти ту циите да от-
го во рят на но ви те потреб ности за съз да ва не на ин фор ма ция, която да от го ва ря 
на но во то граж дан ско об щест во в ре ал но вре ме.

Новините, разпростра ня ва ни през мре жа та, все почесто из мест ват во
де ща та ро ля на тра ди цион ни те ме дии. Интернет има пре дим ст во то да 
разпростра ня ва но ви на та в ре ал но вре ме, но и да пости га де мокра ти зи ра не на 
ме дийно то простран ст во, ка то да ва чув ст во за сво бо да на потре би те ля да 
разпростра ня ва и да по лу ча ва ин фор ма ция. Масовото изпол з ва не на он лайн ме-
диите да ва въз мож ност за ди рек т но и мно го по-лес но съз да ва не на ко му ни ка-
цион ни ка на ли на дости га не и въз дейст вие вър ху публи ки те, но те да ват и сво-
бо да та на из бор при се лек ти ра не на достиг на ла та до потре би те ля ин фор ма ция. 
Днес ин тер нет оказ ва сил но въз дейст вие вър ху жур на листи ка та, след ка то съз-
да де но ва ре ал на ме дий на сре да, за ли ча вай ки гра ни ци те меж ду ре гионал
ни и на ционал ни ме дии. Електронните ин фор ма цион ни сайто ве и но ви те со-
циал ни ме дии бър зо се ут вър ди ха ка то но си тел на ме дий но съ дър жа ние в про-
стран ст во то, ка то из т ласк ват встра ни тра ди цион ни те ме дии, от не май ки им пра-
во то на един ст вен посред ник. Това съз да ва и но ви усло вия за ко му ни ка ции и 
ин фор ми ра не на публи ки те. Фактори, с които съ деб ни те ин сти ту ции тряб ва да 
се съ обра зя ват.

Работата с ре гионал ни те ме дии има за цел по ви ша ва не на об щест ве но
то до ве рие към про ку ра ту ра та ка то га рант за за щи та на пра во вия ред и оси-
гу ря ва не на постоян на ин фор ми ра ност на об щест во то. От своя стра на пред ста-
ви те ли те на пре са та имат ос но ва ние да искат от ин сти ту циите ин фор ма ция на 
ба за пра во то им да я тър сят и разпростра ня ват. Но жур на листът е външ на за 
про це са стра на и в тър се не то на ин фор ма ция тряб ва да се под чи ня ва на об щи те 
пра ви ла. Все пак ин фор ма цията, която тър сят ме диите, е от об щест вен ин
те рес и за то ва те тряб ва да се пол з ват от ня кои улес не ния. С натруп ва не то на 
опит в публич ни те ко му ни ка ции ин сти ту циите все по-яс но заста ват на по зи-
цията, че след ва да се пре доста вя ин фор ма ция на ме диите не за ви си мо от не га-
тив ни те настроения или „по ръч ко ви те“ ма те риали. Въпреки не ко рек т ни те жур-
на листи, съ деб ни те ин сти ту ции е ред но да се от на сят ед нак во с всич ки ме дии и 
да им да ват рав но поста ве но пра во на достъп. Реално не ко рек т ни те жур на листи 
се прев ръ щат в дви жещ ме ха ни зъм, кой то ка ра ин сти ту циите да тър сят на чи ни 
за про ти во дейст вие на тях на та не ко рек т ност. Част от те зи на чи ни са съз да ва не-
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то на пра ви ла за ра бо та с ме диите, ра зяс ни тел ни ин фор ма ции, бю ле ти ни, съ-
би тия. Изграждайки ши рок об хват на ко му ни ка цион ни ка на ли от стра на на ин-
сти ту циите, до об щест во то дости га как то не га тив на та, тен ден циоз но на пи са на 
ста тия, та ка и ко рек т но под не се на та и про ве ре на ин фор ма ция. Само то га ва об-
щест во то ка то краен по лу ча тел има въз мож ност та да пре ме ри вер ност та на ин-
фор ма цията и да офор ми своите виж да ния. Медиите посте пен но се прев ръ щат в 
достав чи ци на ин фор ма ция, ка то все по-често потре би те лят пре це ня ва истин-
ност та на ин фор ма цията.

При пре доста вя не то на ин фор ма ция на ме диите от про ку ра ту ра та тряб ва 
да се съблю да ва как то пра во то на жур на листи те да бъ дат ин фор ми ра ни, та ка и 
за ко но ви те огра ни че ния на ин сти ту цията за пре доста вя не на ин фор ма ция. 
Публичността в про ку ра ту ра та тряб ва да от чи та ба лан са на пра ва та на всич ки 
за сег на ти в ко му ни ка цията стра ни. Като пра во за щи тен ор ган про ку ра ту ра та е 
на то ва ре на и с от го вор ност та да га ран ти ра об щест ве ни те и граж дан ски те пра-
ва. Това поста вя не мал ко огра ни че ния в пре доста вя не то на ин фор ма ция от ин-
сти ту цията към ме диите и об щест ве ност та. Изисква се ба ланс меж ду за ко но ви-
те нор ми за пре доста вя не на ин фор ма ция по до съ деб но то произ вод ст во, пра ва-
та на ме диите, пра ва та на участ ни ци те в про це си те, пра во то на граж да ни те за 
ин фор ми ра ност. Прегледът на за ко но ва та рам ка да ва обяс не ние на въпро си те: 
как ва ин фор ма ция мо же про ку ра ту ра та да пре доста вя на ши ро ка та об щест ве-
ност за своята дейност, ка то въпрос на вре ме е ме диите и об щест во то да 
приемат та зи рам ка. (Конституция на РБ, НПК, НК, ЗСВ, ЗЗЛД, ЗЗКИ, ЗДОИ и 
не мал ко ста но ви ща на ев ро пейски те ин сти ту ции, Комуникационната стра те гия 
на съ деб на та власт, приета от ВСС.) 

Предоставянето на ин фор ма ция от про ку ра ту ра та се осъ щест вя ва в 
съ от ветст вие с Правилата за ме дий на ко му ни ка ция в систе ма та на ПРБ, 
ут вър де ни със за по вед на глав ния про ку рор от 24.03.2015 г., които уста но-
вя ват еди нен ин фор ма ционен стан дарт за всич ки про ку рор ски ор га ни в стра на-
та при осъ щест вя ва не то на ме дий на ко му ни ка ция.

При пре доста вя не на публич на ин фор ма ция се спаз ват прин ци пи на за-
кон ност и безпристраст ност, бър зи на, точ ност и достъп ност, за чи та не на пра ва-
та на граж да ни те, за щи та на тайна та на раз след ва не то, за щи та на лич на та ин-
фор ма ция, за щи та на кла си фи ци ра на та ин фор ма ция, рав но поста ве ност на всич-
ки ме дии, съгла су ва ност.

Работата с ме диите има за цел: оси гу ря ва не на постоян на ин фор ми ра ност 
на об щест во то, по ви ша ва не на об щест ве ното до ве рие към про ку ра ту ра та ка то 
га рант за за щи та на пра во вия ред, пре доста вя не по достъ пен на чин на обек тив-
на ин фор ма ция за дейност та на про ку ро ри те и раз след ва щи те ор га ни, об що-
възпи та тел но въз дейст вие и по ви ша ва не на прав на та кул ту ра на граж да ни те.

Работата с ре гионал ни те ме дии изиск ва да поз на ва те ме диите и жур на
листи те, с които ра бо ти те, за то ва мо же да пол з ва те ня кол ко опор ни точ ки:

1. Маркирайте кои са ва ши те ре гионал ни ме дии, кои са тех ни те соб ст ве ни-
ци, как ви ин те ре си имат.

2. Кои на ционал ни ме дии имат ко респон ден ти във ва шия ре гион.
3. Кои са жур на листи те, с които ра бо ти те. Направете си ме дий на листа с 

тех ни те име на и ко ор ди на ти. Много често ня кои от жур на листи те се ле ги ти ми-
рат ка то ре пор те ри на ед на ме дия, но съ щев ре мен но пре да ват ин фор ма ция и за 
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дру ги ме дии или елек трон ни из да ния. В мно го от ре гионал ни те ме дии има го-
ля мо те ку чест во, което во ди до честа смя на на ре пор те ри.

4. Кой е пред по чи та ният на чин за по лу ча ва не на ин фор ма ция от ре гионал ни-
те ме дии. Освен прес съ об ще нията на елек тро ни те им по щи ре гионал ни те ме-
дии често тър сят: ра диата – глас (ня кой да из го во ри написаното), те ле ви зиите – 
кар ти на (ня кой да ка же на пи са но то пред камера). 

5. Какви са крайни те сро ко ве, в които жур на листи от ва шия ра йон пре да ват 
ма те риали те си. Това е важ но, за да мо же ва ша та но ви на да вле зе в ме дийно то 
съ дър жа ние. Изключение пра вят но ви нар ски те сайто ве, които публи ку ват 7/24.

6. Какви са ва ши те посла ния към об щест во то, които ще пре да де те чрез ме-
диите.

7. Съгласуваност – важ на осо бе ност на ин сти ту ционал ния PR. Следва да се 
спаз ва вътреш на та систе ма за съгла су ва ност на ин фор ма цията, която пре доста-
вя те на ме диите.

8. Винаги го во ре те /пре доста вяй те ин фор ма ция от име то на ин сти ту цията.
9. Подавайте ин фор ма цията рав но поста ве но на всич ки ме дии в ре гиона, без 

да по каз ва те пристраст ност към опре де лен жур на лист или ме дия.
10. Спазвайте пра ви ла та за го во ре не пред ме дии, без зна че ние по те ле фон 

или очи в очи, ка то не спо ме на ва те ин фор ма ция, която не бих те иска ли да бъ де 
публи ку ва на.

11. Изградете си ри тъм на по да ва не на ин фор ма цията, но съ обра зен с гра фи-
ка на ре гионал ни те ме дии. Журналистите ще свик нат с не го и ще зна ят ко га да 
очак ват та ка ва от ва ша та ин сти ту ция.

12. Когато ви тър си жур на лист и в мо мен та ня ма те въз мож ност да раз го ва-
ря те, не е проблем, че не сте от го во ри ли вед на га, но е добре при пър ва въз мож-
ност да вър не те обаж да не то.

13. Добре е прес съ об ще нията, които се из гот вят за пре са та, да са яс ни, раз-
би раеми и из чер па тел ни. Заостряйте вни ма нието на ре пор те ри те, ка то каз ва те 
но ва та ин фор ма ция в на ча ло то, след което мо же да се при пом нят ве че из не се ни 
дан ни. Ако е въз мож но, дай те го то ви из во ди и не очак вай те жур на листи те са ми 
да се се тят за тях.

14. Добре е да се съ обра зя ва за как ва ме дия е пред наз на че на ин фор ма цията, 
която пре доста вя те.

15. Не под це ня вай те пра ви ла та за го во ре не пред жур на листи. Не каз вай те 
то ва, което не иска те да бъ де публи ку ва но.

Работата на жур на листи те е да тър сят ин фор ма ция и съв сем в ре да на не ща-
та е да ви искат та ка ва. Това, че ре пор те ри те от пра вят въпро си те си към ад ми-
нистра тив ния ръ ко во ди тел, към го во ри те ля или към наблю да ва щия про ку рор, е 
знак, че те спаз ват пра ви ло то да се обръ щат към офи циален из точ ник на ин фор-
ма ция в ин сти ту цията и се ин те ре су ват от ва ша та глед на точ ка. Това е въз мож-
ност про ку ра ту ра та да пре доста ви вяр на и точ на ин фор ма ция по те ма та. Ако 
ин сти ту цията не пре доста ви ин фор ма ция на пи та не то на ме диите, ва ку умът от 
та ка ва мно го бър зо ще бъ де за пъл нен от дру ги из точ ни ци – досто вер ни или не. 
Но има слу чаи, в които е по-добре да се из ча ка или да не се по да де ин фор ма ция 
с оглед на спе ци фи ка та на ра бо та на про ку ра ту ра та.

Репортерите на ре гионал ни те ме дии „се съ буж дат“ със сутреш ния бю ле тин 
на област ни те ди рек ции на МВР, които пре доста вят под роб на ин фор ма ция за 
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из вър ше ни престъпле ния. Нормална тях на ре ак ция е да по тър сят про дъл же ние 
на ин фор ма цията в про ку ра ту ра та. Затова е добре да има пред ва ри тел на го тов-
ност ко га във вре ме то и как во мо же да им бъ де да де но ка то ин фор ма ция. По-
добре е да се пре доста ви ин фор ма ция, от кол ко то да не се да де та ка ва. Има слу-
чаи, в които въпре ки го ле мия об щест вен ин те рес е по-добре да се из ча ка, 
вместо да се прибър за с пре доста вя не то на ин фор ма ция. Всеки слу чай е спе ци-
фи чен и ня ма го то ва фор му ла. Прокуратурата е та зи, която ще пре це ни след ва 
ли да да де, или не ин фор ма ция по слу чая и на кой етап.

Ако те ле фо нът ви е „загрял“, то ва е ясен знак, че има ня ка къв ин те рес към 
ва ша та ин сти ту ция. Не мо же да се криете веч но, за то ва раз бе ре те как во е пи та-
не то на ме диите. Колкото по-ра но изпра ти те прес съ об ще ние на мейли те им, 
тол ко ва по-ра но ва ша та глед на точ ка ще бъ де отра зе на. Ако ин те ре сът е го лям, 
е по-добре ед нов ре мен но да ин фор ми ра те всич ки жур на листи, за да не изпад не-
те в си ту ация да ви тър сят един след друг. Ако е пре це не но, че на то зи етап ня-
ма да се съ об ща ва ни що, по мо ле те ре пор те ри те да из ча кат, ка то им за яви те, че 
про ку ра ту ра та ра бо ти и в ин те рес на раз след ва не то е ин фор ма ция да не се огла-
ся на то зи етап. Не очак вай те сто про цен та раз би ра не, но все пак та ко ва ще има. 
Но ко га то мо же те да пре доста ви те ин фор ма ция – напра ве те го. Така ще да де те 
знак на ре пор те ри те, че сте ко рек т ни към тях и при след ва ща ко му ни ка ция те 
съ що ще проявят ко рек т ност.

Когато ор га ни зи ра те бри финг, прескон фе рен ция или съ би тие, ви на ги съ-
обра зя вай те ча са с гра фи ка на ре пор те ри те. Във все ки град има ак тив ни жур на-
листи, през които вър ви ин фор ма цията. Често та ки ва са ко респон ден ти те на 
БТА, в чиито офи си се пра вят прескон фе рен ции. Обадете се по не на два ма от 
мест ни те ре пор те ри и сти ко вай те с тях удо бен час, кой то по въз мож ност да не 
се „зах луп ва“ от дру го съ би тие в гра да. Тогава те ще отра зят ва ше то съ би тие. 
Ако е не въз мож но и ва ше то съ би тие съв па да с дру го, не по-мал ко важ но, 
прояве те раз би ра не. Подгответе ин фор ма ция и сним ки и след съ би тието ги 
изпра те те на ме диите.

Регионалните ме дии с охо та ще отра зят по ло жи тел ни за про ку ра ту ра та съ-
би тия ка то го диш ни ни, награ ди на мест ни про ку ро ри, пости же ния на съ от вет-
на та про ку ра ту ра, обра зо ва тел ни и дру ги ини циати ви. Когато ор га ни зи ра те съ-
би тие, под гот ве те за ме диите до пъл ни тел на ин фор ма ция и сним ки.

Накратко за опро вер же нията. Често в ме диите се сре ща не точ на или не ко-
рек т на ин фор ма ция, която по ня ка къв на чин зву чи не га тив но за ва ша та ин сти-
ту ция. Не са ряд кост и слу чаите, в които към ин фор ма ция, която не е пре доста-
ве на от вас, е „при ши то“ ва ше то име. Добре е да се ре аги ра на то ва, но вни ма-
тел но. Преценете пър во за как во ста ва дума – не точ ност, нез на ние, не раз би ра не 
или тен ден циоз ност. Коя е ме дията, кой е жур на листът и има ли ня ка къв ин те-
рес да бъ де под не се на по то зи на чин ин фор ма цията. Можете да из ле зе те с по зи-
ция до всич ки ме дии, уточ не ние са мо до ме дията, в която сте за сег на ти, или да 
про ве де те раз го вор с жур на листа, на пи сал ма те риала.

Не под це ня вай те ре гионал ни те ме дии. Много често те са пър вият из точ ник, 
от кой то оста на ли те ме дии „взе мат“ но ви на та и я раз ра бот ват или ти ра жи-
рат. Затова има зна че ние как тя е под не се на в пър воиз точ ни ка и да ли в нея има, 
или не глед на та точ ка на ва ша та ин сти ту ция.
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Раздел 2. Работа с регионални медии

Стела Цонева

Мястото на ре гионал ни те ме дии в ин фор ма цион на та сре да
Въпреки че ре гионал ни те ме дии оби чай но имат по-огра ни че на ауди то рия в 

срав не ние с на ционал ни те сред ст ва за ин фор ма ция, те не би ва да се пре небрег-
ват или да се тре ти рат ка то по-нез на чи тел ни. Безспорна е ро ля та им за ин фор-
ми ра не то на мест ни те об щ ности и за фор ми ра не то на опре де ле ни нагла си по 
те ми, които за ся гат конкрет но на се ле но място или ре гион. Не под ле жи на съм-
не ние фак тът, че цен трал ни те сред ст ва за ин фор ма ция имат пре дим ст во при 
пре да ва не то на но ви ни с на ционал на зна чи мост, но при отра зя ва не то на ре-
гионал ни но ви ни пред по чи та ни от ауди то рията обик но ве но са „по-мал ки те“ ме-
дии. Предполага се, че те поз на ват по-добре спе ци фи ки те на съ от вет ния ра йон 
и имат по-то чен усет за то ва кои съ би тия или фак ти са по-важ ни за мест на та 
об щ ност. Не би ва да пре небрег ва ме и об стоятел ст во то, че бла го да ре ние на ин-
тер нет и со циал ни те мре жи не мал ко ре гионал ни но ви ни, отра зе ни пър во от 
мест ни ме дии, бър зо мо же да на ме рят на циона лен от з вук.

Основни прин ци пи за ра бо та с ре гионал ни те ме дии
Принципите за ра бо та с ре гионал ни те ме дии не след ва да се раз ли ча ват от 

те зи, които стоят в ос но ви те на ко му ни ка цията и с цен трал ни те сред ст ва за ин-
фор ма ция. При осъ щест вя ва не на кон так ти те си с ме диите ор га ни те на съ деб-
на та власт тряб ва да съблю да ват изиск ва нията за за ко но съ образ ност, за щи та на 
пра ва та на стра ни те в съ деб ни те про це си, етич ност, рав но поста ве ност и без-
пристраст ност по от но ше ние на всич ки жур на листи, своев ре мен ност, точ ност и 
юри ди ческа из дър жа ност на разпростра ня ва на та ин фор ма ция, как то и оста на-
ли те за ло же ни в Комуникационната и Медийната стра те гия на съ деб на та власт 
прин цип ни по ло же ния. При взаимо дейст вието с ре гионал ни те ме дии оба че 
след ва да се имат пред вид и ня кои тех ни спе ци фич ни осо бе ности, които до го-
ля ма сте пен са опре де ля щи за ра бо та та с тях.

На пър во място – от съст вие на ре сор ни жур на листи, които да отра зя ват 
ра бо та та на ор га ни те на съ деб на та власт. В го ля ма част от ло кал ни те сред ст ва 
за ин фор ма ция, осо бе но в по-мал ки те на се ле ни места, лип с ва въз мож ност за 
спе циали за ция на ре пор те ри те в опре де ле на сфе ра. Често еки пи те са струк ту ри-
ра ни та ка, че един жур на лист тряб ва да отра зя ва съ би тия от две-три или по ве че 
области1, ка то съ деб на та систе ма е с приори тет са мо в опре де ле ни слу чаи. 
Понякога вре ме то за про веж да не на да де но съ деб но за се да ние съв па да с бри-
финг при кме та, от кри ва не на кам па ния, офи циал но по се ще ние и т.н. Нерядко в 
та ка ва си ту ация жур на листи спо де лят, че пред по чи тат да отра зят дру го то съ би-
тие, а не съ деб но то де ло, из тък вай ки при чи ни от раз лич но естест во – не въз-
мож ност та да се пред ви ди про дъл жи тел ност та на съ деб но то за се да ние и не го-
вият из ход, неяс но ти по от но ше ние на съ деб ни те про це ду ри, слож ния юри ди-
чески език, не об хо ди мост та от по ве че уси лия от стра на на ре пор те ра да под гот-

1 Същото се от на ся и за ко респон ден ти те на цен трал ни медии, които са ми тряб ва да об-
хва нат всич ки най-зна чи ми съ би тия от раз лич ни сфе ри в съ от вет ния регион. 
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ви ма те риала си.2 При лип са та на доста тъч но ре сор ни жур на листи, които да 
„покрият“ всич ки съ би тия, е въз мож но ин фор ма цията за свър ше но то от съ да да 
не достиг не до об щест ве ност та. На пръв поглед мо же да се ка же, че то ва не е 
проблем, тъй ка то съ деб ни те про це си не са прескон фе рен ции и не се про веж-
дат, за да пъл нят вест ни кар ски те стра ни ци. От дру га стра на оба че, разпростра-
ня ва не то на ин фор ма ция за дейност та на съ деб ни те ор га ни по каз ва, че те ра бо
тят, при то ва – публич но и проз рач но (до кол ко то за ко нът го позволява).

Посочената осо бе ност всъщ ност да ва въз мож ност на съ ди ли ща та до го ля ма 
сте пен са ми да за да дат съ дър жа нието на но ви ни те, които да дости гат до 
мест на та публи ка. Изготвянето и разпростра ня ва не то на прес съ об ще ния или 
оси гу ря ва не то на дру ги под хо дя щи на чи ни за своев ре мен но и точ но ин фор ми-
ра не на ме диите е пред постав ка за обек тив но отра зя ва не на дейност та на ин сти-
ту циите от съ деб на та власт. Разбира се, ня ма га ран ции, че ме дийни те публи ка-
ции из ця ло ще пре пов та рят офи циал ни те съ об ще ния. Практиката от послед ни те 
го ди ни оба че по каз ва, че copy – paste жур на листи ка та на ми ра все по-ши ро ко 
при ло же ние, осо бе но що се от на ся до мест ни те сред ст ва за ин фор ма ция.

При из гот вя не то на ин фор ма цията за дейност та на съ ди ли ща та след ва да се 
има пред вид и дру га осо бе ност на ло кал ни те ме дии, а имен но, че те имат по ве
че ин фор ма ти вен, от кол ко то ана ли ти чен ха рак тер. Естествено, в ре гионал-
но то ме дий но съ дър жа ние се сре щат и по-за дъл бо че ни из след ва ния, но ка то се 
имат пред вид спе ци фич ност та на прав на та тер ми но ло гия и пре обла да ва що то 
не поз на ва не на за ко но ви те нор ми, по доб ни публи ка ции са по-ско ро из клю че-
ния. В по ве че то слу чаи е доста тъч но разпростра ня ва ни те от съ ди ли ща та съ об-
ще ния да да ват ясен от го вор на ос нов ни те въпро си „кой“, „как во“, „ко га“, „къ-
де“, „за що“, да са по-крат ки и из гот ве ни на раз би раем за ши ро ка та публи ка 
език.

Информацията, свър за на с изпъл не нието на ос нов ни те функ ции на съ ди ли-
ща та, ка то съ об ще ния за насро че ни или раз глеж да ни де ла, за поста но ве ни или 
влез ли в си ла съ деб ни ак то ве, без спор но пред ставля ва най-го лям ин те рес за 
ме диите, осо бе но на ционал ни те. При ре гионал ни те сред ст ва за ин фор ма ция 
оба че място в но ви нар ския по ток мо же да на ме рят и съ об ще ния, непря ко 
свър за ни с пра во съд на та дейност. В та зи ка те го рия по па дат но ви ни те за 
участие на да де на ин сти ту ция в раз лич ни проек ти или ини циати ви (напри мер 
обра зо ва тел на та програ ма сред ученици), дан ни от го диш ни докла ди, съ об ще-
ния за кад ро ви про ме ни и др. Те имат своята зна чи мост, до кол ко то очер та ват 
ед на по-ця лост на кар ти на от нос но ра бо та та на съ от вет ния ор ган и по каз ват, че 
дейност та му не след ва да се свър з ва са мо с огра ни чен брой „зна ко ви“ де ла.

Някои про уч ва ния от послед ни те го ди ни по соч ват и дру ги осо бе ности на 
част от мест ни те ме дии ка то лип са на дан ни за соб ст ве ни ка и ре дак цион ния 
екип, по ли ти чески или ико но ми чески за ви си мости, до го во ри за публич ност при 
отра зя ва не то на опре де ле ни проек ти, тяс на об вър за ност с мест ни те власти и 
др. В настояща та раз ра бот ка ня ма да им от де ля ме вни ма ние (въпре ки че те до 

2 На пресконференция, бри финг или дру го по доб но съ би тие на жур на листи те се пре-
доста вят ма те риали и им се да ва въз мож ност да пра вят снимки, зву ко- и видеозаписи, които 
улес ня ват ра бо та та им по-късно. 
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го ля ма сте пен са опре де ля щи за съ дър жа нието и ка чест во то на ме дийния 
продукт), до кол ко то ор га ни те на съ деб на та власт ня мат въз мож ност да влия ят 
в те зи на со ки. Желателно е оба че съ деб ни те ин сти ту ции да имат пред ста ва да ли 
при ре гионал ни те сред ст ва за ин фор ма ция, с които ра бо тят, най-често са на ли-
це по доб ни осо бе ности. Най-мал ко то, за да са на яс но за що да де но прес съ об ще-
ние е ин терпре ти ра но по опре де лен на чин или пък въ об ще не е на ме ри ло място 
сред но ви ни те, разпростра не ни от съ от вет на та ме дия.3

Конкретни дейст вия при ра бо та с ре гионал ни те ме дии
Успешната ко му ни ка ция меж ду ор га ни те на съ деб на та власт и ме диите, в 

то ва число – ре гионал ни те, изиск ва двустран ни уси лия. Добре би би ло то ва 
взаимо дейст вие да не се свеж да са мо до ин ци ден тни сре щи или кон так ти, а да 
по чи ва на регла мен ти ра на ос но ва, фор ми ра на със съгла сието и на две те стра ни. 
За да се под по мог не ефек тив ност та на то зи про цес, съ деб ни те ин сти ту ции, чрез 
опре де ле ни те от тях ли ца за връз ки с ме диите, мо же да пред приемат след ни те 
конкрет ни дейст вия:

– про уч ва не на дейст ва щи те в съ от вет ния съ де бен ра йон ме дии (ре гио-
нал ни и ко респон ден ти на на ционал ни сред ст ва за информация) – за поз на ва не с 
ин фор ма цион ния про дукт, кой то съз да ват; иден ти фи ци ра не на приори тет ни те 
те ми и на со ки, в които ра бо тят;

– из гот вя не на спи сък с дан ни за кон такт с ре сор ни жур на листи, ко
респон ден ти, ре дак то ри;

– сре ща за за поз на ва не с ли це то за кон такт с ме диите – опре де ле но то 
ли це за връз ка с ме диите мо же да бъ де пред ста ве но на ини циира на от съ от вет-
ния ор ган на съ деб на та власт ра бот на сре ща; пре доста вят се дан ни за връз ка с 
не го – те ле фон, елек тро нен ад рес и др.; в слу чаите, ко га то ли це то не е слу жи-
тел „Връз ки с об щест ве ност та“, се по соч ва длъж ност та му и се под чер та ват ос-
нов ни те му слу жеб ни от го вор ности; накрат ко мо же да бъ де пред ста ве на и ме
дийна та по ли ти ка /стра те гия на съ от вет ния съд, ако съ щият има разпи са на 
та ка ва;

– ре гу ляр но из гот вя не и опо вестя ва не на ин фор ма ция, свър за на с ос нов-
ни те функ ции на съ от вет ния ор ган (съ об ще ния за насро че ни де ла, за про ве де ни 
съ деб ни за се да ния, за поста но ве ни или влез ли в си ла съ деб ни актове);

– из гот вя не и разпростра ня ва не на дру ги съ об ще ния, непря ко свър за ни с 
пра во съд на та дейност;

– ор га ни зи ра не на бри фин ги или прескон фе рен ции (при на ли чие на ин-
фор ма ционен повод) – да та та и ча сът на про веж да не то им е добре да са съ обра-
зе ни с об стоятел ст во то да ли по съ що то вре ме е обя ве но про веж да не то и на 
дру ги съ би тия в ре гиона, при които се очак ва ме дий но при съст вие;

– просле дя ва не на ме дийни те публи ка ции и под дър жа не на ар хив с 
жур на листи чески ма те риали, от но си ми към ра бо та та на съ от вет на та ин сти ту-
ция;

3 Като при мер мо же да се по со чат пе риоди те на пре диз бор ни те кампании, ко га то ме-
дийно то съ дър жа ние и под реж да не то на но ви ни те се опре де лят в най-го ля ма сте пен от до го-
во ре но то с раз лич ни те по ли ти чески сили. 



113Работа с регионални медии

– при не об хо ди мост – из гот вя не на от го во ри, ста но ви ща или опро вер
же ния във връз ка с ме дий ни публи ка ции – дейност та се осъ щест вя ва за дъл-
жи тел но след съгла су ва не с ръ ко вод ст во то на съ от вет ния съ де бен ор ган 
(респек тив но – съ дия докладчик);

– пе риоди чен ана лиз на ме дийно то отра зя ва не на дейност та на съ деб
ния ор ган – при не об хо ди мост – из гот вя не на пред ло же ния за про мя на в на чи-
на на ра бо та с ме диите.
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Глава VIII
РАБОТА СЪС СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ И МЕДИИ

Раздел 1. Работа със социалните мрежи и медии. Лични профили на 
магистрати и съдебни служители

Марияна Цуцекова
Социалните ме дии – Facebook, Youtube, Twitter, LinkedIn, Instagram, 

Pinterest и др., набра ха го ля ма по пу ляр ност през послед ни те де се ти на го ди ни. 
Почти ня ма при те жа тел на те ле фон, кой то да ня ма ин ста ли ра на програ ма за ко-
му ни ки ра не и спо де ля не на сним ко во и ви деосъ дър жа ние.

Както в България, та ка и в све то вен ма щаб оба че Facebook про дъл жа ва да 
дър жи во де ща по зи ция – с над 94 % от па за ра. Активните потре би те ли на со-
циал на та мре жа към края на 2017 г. са би ли об що 2,13 млрд. ду ши на ме сеч на 
ба за и око ло 1,4 млн. ду ши на днев на ба за. В Европа над 327 млн. ду ши имат 
ре гистра ции в со циал на та мре жа. Всяка се кун да но ви 5-има ду ши по све та си 
съз да ват про фи ли. В България око ло 3,7 млн. ду ши изпол з ват Facebook през 
мо бил ни устройст ва, ка то мо же да се счи та, че то ва е и ре ал ният им брой, тъй 
ка то през мо бил ни вер сии ряд ко се съз да ват фал ши ви про фи ли.

Twitter е по-по пу ля рен в САЩ и Латинска Америка, ак тив но го изпол з ва и 
па па Франциск, кой то е доста ак ти вен, ту ит ва по не по един пост днев но и има 
бли зо 18 млн. после до ва те ли. LinkedIn е про фе сионал на мре жа и се счи та, че 
то ва е со циален ка нал с по-го лям ав то ри тет.

Въпреки бо га ти те въз мож ности за ко му ни ка ция, со циал ни те ме дии крият и 
мно го под вод ни ка мъ ни, с които все ки потре би тел, вклю чи тел но пред ста ви те-
ли те на съ деб на та систе ма, тряб ва да са за поз на ти.

Страници на ор га ни те на съ деб на та власт в со циал ни те мре жи
Създаването и изпол з ва не то на ве ри фи ци ра ни (офи циал но потвърдени) стра-

ни ци във Facebook и Twitter на ор га ни на съ деб на та власт изиск ва вре ме, уси-
лие, чо веш ки ре сурс и спе ци фич ни поз на ния за ра бо та със со циал ни те ме дии. В 
го ле ми те ком па нии са струк ту ри ра ни спе циал ни от де ли, които се за ни ма ват с 
ди ги тал ни те ме дии – съз да ва не, управле ние и просле дя ва не на кам па нии, ана-
лиз на потре би тел ски нагла си, ко мен та ри и др.

Съдебната систе ма ви на ги е би ла по-зат во ре на и кон сер ва тив на, и пре ди да 
взе мем ре ше ние в пол за на при съст вието в со циал ни те ме дии, тряб ва да сме 
изяс ни ли как ви са це ли те ни, към кои це ле ви гру пи сме се на со чи ли и има ме ли 
ка па ци тет за та зи дейност.

Страниците в со циал ни те мре жи мо гат да бъ дат по лез ни при публи ку ва не на 
по зи тив ни ин фор ма ции за дейност та на съ от вет ния ор ган на съ деб на та власт, за 
по пу ля ри зи ра не на обра зо ва тел ни кам па нии, за пост ва не на но ви ни по де ла, 
към които има ре гистри ран по ви шен ме диен ин те рес. Могат да бъ дат и бър за 
връз ка с пред ста ви те ли те на ме диите, ако те след ват ак тив ност та ни и по лу ча-
ват но ти фи ка ции. Донякъде то ва мо же да за мести тра ди цион ния на чин за об щу-
ва не с жур на листи те посред ст вом изпра ща не на прес съ об ще ния.
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Планиране и про веж да не на кам па нии в со циал ни те мре жи
Официални стра ни ци на ор га ни те на съ деб на та власт в со циал ни те ме дии 

би ха могли да бъ дат по лез ни, ако иска ме да достиг нем бър зо до опре де ле на 
ауди то рия, тъй ка то да ват добри въз мож ности за точ но тар ге ти ра не, респек тив-
но – за дости га не на ин фор ма ции или ви зу ал ни ма те риали до пред ва ри тел но за-
да де ни от нас па ра метри – на се ле но място, въз раст, пол, обра зо ва ние, ин те ре си 
и др. Обикновено за то ва се изиск ва не ви сок дне вен рекла мен бю джет.

Такъв под ход мо же да е ефек ти вен напри мер при по пу ля ри зи ра не на дни на 
от во ре ни вра ти или ста жан т ски програ ми, об щест ве ни об съж да ния, важ ни съ-
деб ни ре ше ния, които ка са ят и са в пол за на го ле ми гру пи от об щест во то, и др.

Администраторски пра ва
Управлението на офи циал ни те стра ни ци тряб ва да бъ де по ве ре но на ото ри-

зи ра ни ли ца с не об хо ди ми те зна ния и опит. Това са хо ра та, които ос вен из гот-
вя не то и публи ку ва не то на тек сто ве и ба не ри тряб ва да просле дя ват за не га тив-
ни ко мен та ри. А при за се че но не цен зур но или дискри ми на цион но съ дър жа ние 
да имат го тов ност за пре махва не то му или за дру га бър за ре ак ция. Понякога се 
на ла га да се от го ва ря на въпро си, постъ пи ли в стра ни ца та. Препоръчително е 
от го во ри те да не се за дър жат по ве че от един ден, тъй ка то по-го ля мо за ба вя не 
се отра зя ва не га тив но вър ху ими джа на ин сти ту цията.

При смя на на ад ми нистра то ри те те тряб ва да бъ дат за дъл же ни да из да дат по 
офи циален път пра ва та за управле ние, как то и да бъ де пред ви де на ня как ва от го-
вор ност, ако се уста но ви на ме са без ото ри за ция. При смя на на еки пи те се пре-
по ръч ва и про мя на на па ро ли те за управле ние.

Ако офи циал на стра ни ца на ор ган на съ деб на та власт по пад не в не добро съ-
вест ни ръ це, мо же да се стиг не до се риоз ни ими джо ви и ре пу та цион ни пробле-
ми за ор га ни за цията и/ или пред ставля ва щи те я ли ца.

Колко често, ко га и за как во да пост ва ме и ту ит ва ме в со циал ни те ме
дии

Видеома те риали те имат по-го ля мо пре дим ст во пред тек сто ви те посто ве. 
Алгоритъмът на со циал ни те мре жи е съз да ден та ка, че да да ва пре дим ст во на 
посто ве, които са с ви деосъ дър жа ние. Такива мо же да бъ дат напри мер из лъч ва-
ния „на жи во“ на дни на от во ре ни вра ти, сре щи с об щест ве ност та, тър жест ве ни 
за се да ния и др. Тази ин фор ма ция да ва яс на на со ка, ако иска ме да достиг нем до 
по-го ля ма ауди то рия.

Препоръчително е да не „спа мим“ ауди то рията с публи ку ва не на но ви ни, 
които ня мат ви со ка ин фор ма цион на стойност за на бе ля за ни те це ле ви гру пи. 
Веднъж, два пъ ти сед мич но е на пъл но доста тъч но, за да се под дър жа жи ва 
връз ка та с потре би те ли те в со циал ни те мре жи. Важи и обрат но то пра ви ло – не 
би ва да се до пуска в стра ни ца та да ня ма ак тив ност по ве че от ме сец.

Затворени гру пи във фейс бук
Създаването на зат во ре ни гру пи съ що е ши ро ко изпол з ван спо соб за ко му-

ни ка ция в со циал ни те мре жи. При то зи тип взаимо дейст вие ад ми нистра то ри те 
имат по-го лям кон трол вър ху участ ни ци те, как то и вър ху спо де ля не то на съ-
дър жа нието в тях. Такива гру пи би ха могли да се изпол з ват за вир ту ал но об щу-
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ва не меж ду пред ста ви те ли на съ деб на та власт ка то съ дии и про ку ро ри със сту-
ден ти по да ден проект напри мер.

Но до ри и при зат во ре ни те гру пи съ щест ву ват ня кои риско ве. В све та на ди-
ги тал ни те тех но ло гии ви на ги има ве роят ност за „теч“ на ин фор ма ция. Не тряб-
ва да се забра вя, че не добро же ла те лен участ ник от гру па та мо же да напра ви 
принт скрийн на съ дър жа нието и да го напра ви публич но достояние. Затова е 
пре по ръ чи тел но да се обръ ща по ви ше но вни ма ние на то ва, което офи циал ни те 
пред ста ви те ли на съ деб на та власт публи ку ват, до ри и то да е лич но мне ние, 
как то и да се взе ма под вни ма ние на чи нът на из каз.

Кризи в со циал ни те ме дии
Привържениците на съв ре мен ния на чин на об щу ва не чрез со циал ни те ме дии 

тряб ва да са го то ви във все ки мо мент да от го во рят на риско ве те. Потенциалните 
опас ности се крият глав но във въз мож ности те за сво бод но то из ра зя ва не на не-
одобре ние, по ня ко га безприн цип но, от стра на на потре би те ли те. Статистиката 
по каз ва, че стра ни ци на ор га ни те на съ деб на та власт ряд ко се рад ват на ви со ко 
одобре ние.

Колкото и да сме под гот ве ни, ви на ги съ щест ву ва риск по ня ко га не ща та да 
из ля зат из вън кон трол. Това е и ос нов на та си ла на со циал ни те мре жи – съ би-
тията се случ ват ла ви но образ но, за крат ко вре ме и ин стру мен та ри умът за про-
ти во дейст вие при кри зис на си ту ация е ни що жен. Затова е пре по ръ чи тел но да се 
осъ щест вя ва постоянен мо ни то ринг на стра ни ци те в со циал ни те ме дии.

Централизация или де цен тра ли за ция
„Нарояването“ на мно го стра ни ци в со циал ни те ме дии е скъ постру ва що удо-

вол ст вие, за що то тряб ва да бъ де за де лен не об хо ди мият ка па ци тет за та зи 
дейност. Ако зна нията и вре ме то ви не дости гат, по-добре да се от ка же те и да 
изпол з ва те тра ди цион ни те на чи ни и ме дии за ко му ни ка ция с це ле ви те гру пи.

Създаването на от дел ни стра ни ци, напри мер на 28-те ад ми нистра тив ни съ-
ди ли ща в стра на та, би могло да до ве де до раз но по соч на ко му ни ка ция и по тен-
циал ни риско ве за ими джа на ад ми нистра тив но то пра во раз да ва не ка то ця ло.

Лични про фи ли на пред ста ви те ли те на съ деб на та систе ма
С лич ни те си про фи ли в со циал ни те ме дии съ диите и ма гистра ти те мо гат да 

допри не сат за про це са на ця лост но от ва ря не на съ деб ната систе ма към об щест-
ве ност та. Дори по ня ко га ре ше нията на съ диите да зву чат не по пу ляр но, по си ла-
та на своето приз ва ние те за щи та ват ин те ре си те и пра ва та на граж да ни те, би ло 
то при спор за ро ди тел ски пра ва, на ру ше ни чо веш ки пра ва или биз нес спо ро ве. 
Именно за то ва из бо рът на по-ди рек тен и не посред ст вен на чин за ко му ни ка ция с 
хо ра та мо же да има по зи ти ви за систе ма та ка то ця ло, а не посред ст ве ни те пол зи 
са де мон стри ра не на от кри тост и достъп ност.

Схващането, че съ диите го во рят чрез своите ак то ве, е оста ря ло, осо бе но в 
ера та на ди ги тал ни те ко му ни ка ции. Всеки за се бе си оба че тряб ва да взе ме ре-
ше ние как и да ли да изпол з ва мо дер ни те на чи ни за об щу ва не в ин тер-
нет. Съществуват раз лич ни на чи ни, по които съ диите мо гат да взаимо дейст ват 
с об щест ве ност та из вън съ деб на та за ла. И раз би ра се, ня кои от по-тра ди цион-
ни те ме то ди на об щу ва не са все още важ ни. Съдиите мо же да се включ ват ак-
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тив но в об щест ве ния жи вот и ка то из на сят лек ции пред сту ден ти и про фе-
сионал ни ор га ни за ции.

Ако из бе рат да се включ ват ак тив но в со циал ни те ме дии чрез свои лич ни 
про фи ли и осо бе но ако те са от во ре ни, тряб ва да се след ват опре де ле ни етич ни 
стан дар ти и да се обръ ща по ви ше но вни ма ние при пост ва не то на съ дър жа ние.

Ниво на одобре ние в со циал ни те ме дии
Дори и да сме мно го ак тив ни и от во ре ни за ко му ни ка ция с публи ки те чрез 

со циал ни те мре жи, не би ва да забра вя ме, че съ деб на та систе ма ка то ця ло не се 
рад ва на ви со ко одобре ние поч ти ни къ де по све та. Това се до каз ва и от рейтин-
ги те на офи циал ни те стра ни ци на ор га ни те на съ деб на та власт по све та. 
Обикновено оценка та ва ри ра меж ду 2,5 и 3 звез ди от 5 въз мож ни.

Въпреки то ва си заслу жа ва да опи та ме да бъ дем по-от во ре ни и мо дер ни в 
об щу ва не то си с об щест во то, за що то из граж да не то на по-ви со ко ни во на до ве-
рие ми на ва през прояви на по-го ля ма от кри тост, проз рач ност и ди рек т на ко му-
ни ка ция.

Раздел 2. Работа със социалните мрежи

Катя Няголова
Позициониране на ор га ни те на съ деб на та власт в со циал ни те мре жи – пре-

дим ст ва и не доста тъ ци
Преди поява та на он лайн ка на ли те за ко му ни ка ция и най-ве че пре ди на ла га-

не то на со циал ни те мре жи ка то един от во де щи те ка на ли за ин фор ми ра ност об-
щу ва не то меж ду ин сти ту циите и граж да ни те ста ва ше ос нов но с посред ни чест-
во то на тра ди цион ни те ме дии: ра дио, те ле ви зия, пе чат, ин фор ма цион ни аген-
ции. Но... ино ва цията и про мя на та в ин тер нет се случ ват със свръх з ву ко ва ско-
рост и ние сме пре ки сви де те ли на то ва. С раз ви тието на ди ги тал ни те тех но ло-
гии се ро ди по ко ле ние, което ор га ни зи ра жи во та си по но ви пра ви ла, раз ра бо те-
ни до го ля ма сте пен на ба за та на ин тер нет ко му ни ка циите. Тази за ви си мост 
напра ви хо ра та от но во то по ко ле ние раз лич ни и ка то потре би те ли на услу ги, в 
то ва число и на услу ги те, пре доста вя ни от ор га ни те на съ деб на та власт.

Трябва да приемем фак та, че со циал ни те мре жи, как то и вся ко дру го дости-
же ние на чо веш ка та ци ви ли за ция, не са ни то добри, ни то ло ши. Те просто съ-
щест ву ват ка то ин стру мент за ко му ни ка ция и изя ва и са ре зул тат на ево лю-
цион но то раз ви тие на тех но ло гиите – ед на тех но ло гия се за мест ва от дру га, 
която се за мест ва от след ва ща та, и т.н.

Социалните мре жи са тех но ло гия, която да ва въз мож ности, но но си и своите 
риско ве. Факт е, че вся ка ин фор ма ция, която спо де ля ме в мре жа та, оста ва на 
ня кой сър вър, из вън на шия кон трол. Тоест, ако не иска ме ня кой да зло употре би 
с публи ку ва на та от нас ин фор ма ция в ин тер нет и в част ност в со циал ни те мре-
жи, тряб ва да се научим как да настроим про фи ли те си та ка, че да има раз гра-
ни че ние меж ду об що достъп на (публична) ин фор ма ция и та ка ва, която е пред-
наз на че на са мо за опре де лен кръг от хо ра – дру ги ор га ни на съ деб на та власт, 
дър жав ни ин сти ту ции, близ ки /прияте ли и т.н.

Преди да пристъ пим към по зи циони ра не на съ деб на ин сти ту ция в со циал на 
мре жа, тряб ва да сме на яс но как ще осъ щест вя ва ме ко му ни ка цията в нея. 
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Защото на чи нът, по кой то изпол з ва ме со циал ни те мре жи, опре де ля сте пен та на 
успе ха или про ва ла ни в ко му ни ка цион на та по ли ти ка. Дали ще ни по ма гат, или 
ще ни пре чат, да ли ще по ощ ря ват, или спъ ват ко му ни ка цията ни с граж да ни те, 
не ид ва от со циал на та мре жа ка то тех но ло гия, а от са ми те нас.

Както за все ки друг вид ко му ни ка ция, та ка и за та зи в со циал ни те мре жи са 
не об хо ди ми яс ни пра ви ла и добре под гот вен екип, кой то да осъ щест вя ва 
управле нието на ця лост на та ко му ни ка ция – от из гот вя не то на про фи ла на съ от-
вет ния ор ган на съ деб на та власт до ежед нев на та ак ту али за ция, свър за на с 
публи ку ва не то на ин фор ма ция, с ви зу али за цията, с ко му ни ка цията с граж да ни 
и т.н. Накратко ка за но, от нас за ви си как ще изпол з ва ме со циал ни те мре жи. 
Усилията оба че си стру ват, за що то со циал ни те ме дии мо гат да са мно го мо щен 
ин стру мент за про мя на на об щест ве но то мне ние, а в мо мен та съ деб на та власт 
се нуж дае точ но от то ва.

Промяната на об щест ве но то мне ние е мно го тру ден про цес. Поставяйки си 
по доб на цел, ние тряб ва да изпол з ва ме всич ки ка на ли за ко му ни ка ция. А со-
циал ни те мре жи имат ня кол ко ос нов ни пре дим ст ва ка то ка нал за пре да ва не на 
ин фор ма ция – ди рек тен кон такт с ауди то рията и въз мож ност за про во ки ра не на 
диалог, ниска це на, пре одо ля ва не на раз лич ни ба риери ка то вре ме, ло ка ция, 
тех но ло гия на ра бо та на тра ди цион ни те ме дии и дру ги.

Прозрачността и бър зи на та, които со циал ни те мре жи га ран ти рат при пре-
доста вя не то на ин фор ма ция как то на тра ди цион ни те ме дии, та ка и на по-ши ро-
ка та ауди то рия, мо же да бъ де изпол з ва на пъл но цен но от ор га ни те на съ деб на та 
власт. Социалните ме дии по ма гат да „из ва дим“ ин сти ту циите си пред хо ра та 
та ка, как то ние иска ме. А то ва е из клю чи тел но важ но за про це са на поз на ва не, 
раз би ра не и на до ве рие към ор га ни те на съ деб на та власт. Институционална 
стра ни ца във Facebook напри мер мо же да бъ де един ва жен ко му ни ка ционен ин-
стру мент за пре доста вя не на своев ре мен на, обек тив на и на деж д на па литра от 
ин фор ма ция за ра бо та та ни. Тя мо же да послу жи за пре вен ция и адек ват на ре ак-
ция в слу чай на при ла га не на план за кри зи сен PR, за що то то ва е въз мож ност за 
бър за и на деж д на обрат на връз ка. Институционалната стра ни ца във Facebook 
мо же да ни слу жи за проак тив но и це ле на со че но публи ку ва не на ин фор ма ция, 
как то и за изпол з ва не в мак си ма лен обем на въз мож ности те за ин те рак тив на 
ко му ни ка ция с потре би те ли те на со циал на та мре жа за пости га не на пре обла да-
ва що по зи тив ни, а не не га тив ни съ об ще ния и ко мен та ри. Противниците на со-
циал ни те мре жи твър дят, че ин тер нет сайто ве те са доста тъч ни ка то ин фор ма-
ционен ка нал. Факт е оба че, че всич ки из броени по-го ре въз мож ности оста ват 
не изпол з ваеми, за що то мал ко са хо ра та, които от ва рят ин сти ту ционал ни те 
сайто ве, т.е. от ва рят ги са мо те зи, които се ин те ре су ват от конкрет на ин фор ма-
ция. Позиционирайки съ деб на та ин сти ту ция в со циал ни те мре жи, тряб ва да 
има ме пред вид и то ва, че те не са са мо наш ин стру мент за ко му ни ка ция. Става 
въпрос и за съз да ва не то и об мя на та на „ге не ри ра но“ от потре би те ли те съ дър-
жа ние. Голяма част от те зи потре би те ли са настоящи или бъ де щи клиен ти на 
ор га ни те на съ деб на та власт, хо ра, които се ин те ре су ват от пра во раз да ва не, 
лич ности, които влия ят при фор ми ра не на об щест ве но то мне ние. Освен то ва, 
функ цията Share ни поз во ля ва да по пу ля ри зи ра ме добри те прак ти ки на дру ги 
ор га ни на съ деб на та власт. В то зи сми съл по зи циони ра не то на ор га ни те на съ-
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деб на та власт в со циал ни те мре жи мо же да допри не се за по ви ша ва не на до ве-
рието и да раз сее съм не нията за проз рач ност в съ деб на та систе ма ка то ця ло.

В со циал ни те мре жи ка то ка нал за ко му ни ка ции съ щест ву ват и риско ве, 
които ка рат го ля ма част от ра бо те щи те в съ деб на та систе ма да се про ти во-
поста вят и въз дър жат от изпол з ва не то им. Един от те зи риско ве е свър зан с ки-
берпрестъп ни ци те, за що то те са в състояние да изпол з ват ин фор ма цията от 
про фил ни те стра ни ци за из вър ш ва не на ки берпрестъпле ния. Съществува и риск 
от разпростра не ние на ви ру си, осо бе но ако не се спаз ват пра ви ла та за по ве ри-
тел ност, които са ми те со циал ни мре жи пред ла гат. Има, раз би ра се, и дру ги не-
доста тъ ци и риско ве, но те са свър за ни по ве че със со циал но-пси хо ло ги чески 
про ме ни у хо ра та, които пре кар ват го ля ма част от вре ме то си в со циал ни те 
мре жи: на ма ля ва об щу ва не то ли це в ли це, не въз мож ност за пъл но цен на ко му-
ни ка ция, хи пе рак тив ност, со циал на изо ла ция и дру ги.

Позиционирането на ор га ни на съ деб на та власт в со циал ни те мре жи не би ва 
да е без цел но и за дъл жи тел но. Затова и в Единните пра ви ла за ад ми нистри ра не 
и публи ку ва не на ин фор ма ция в со циал ни те мре жи от ор га ни те на съ деб на та 
власт, които Пленумът на ВСС прие (Протокол № 17/01.06.2017 г., т. 55), из-
рич но е по со че но, че те имат пре по ръ чи те лен ха рак тер. Чак ко га то сме на пъл но 
уве ре ни, че има ме ре сур са (чо веш ки и технически) да се ан га жи ра ме с про фе-
сионал на та и непре къс на та та под дръж ка на ин сти ту ционал на та стра ни ца, раз-
ра бо ти ли сме си кон цеп ция за ви зу али за цията и съ дър жа нието, мо жем да 
пристъ пим към публич но то є пред ста вя не.

Добре би би ло в кон цеп циите за по зи циони ра не на съ от вет ния ор ган на съ-
деб на та власт да бъ дат конкре ти зи ра ни це ли те, които иска ме да постиг нем чрез 
то зи ко му ни ка ционен ка нал, съ дър жа нието на про фил на та стра ни ца, мер ки те за 
си гур ност на публи ку ва на та ин фор ма ция, спе ци фич ни уме ния и от го вор ности 
на слу жи те ли те, които ще ад ми нистри рат ин сти ту ционал ния про фил, и др. 
Основните це ли напри мер би ха могли да бъ дат: по ви ша ва не на до ве рието чрез 
разпростра не ние на на ши те посла ния; диалог и сътруд ни чест во с граж да ни те; 
ин фор ми ра ност на граж да ни те и из граж да не на прав на кул ту ра; ут вър ж да ва не 
на об щ ност от раз лич ни потре би те ли, която е ин фор ми ра на за дейност та на 
пра во раз да ва тел ни те ин сти ту ции, която поз на ва, це ни и ува жа ва ра бо те щи те в 
нея, и др. Всяка от те зи це ли оба че тряб ва да бъ де мо ти ви ра на.

За съ дър жа нието на про фил ни те стра ни ци е добре да се при дър жа ме към 
Единните пра ви ла за ад ми нистри ра не и публи ку ва не на ин фор ма ция в со циал-
ни те мре жи от ор га ни те на съ деб на та власт, за що то ос вен всич ко дру го то ва ще 
до ве де и до та зи иден тич ност на ор га ни те на съ деб на та власт, към която се 
стре мим.

Относно мер ки те за си гур ност на публи ку ва на та ин фор ма ция за дъл жи тел но 
е да спаз ва ме пре по ръ ки те, да де ни в Ръководството за по ве ри тел ност в която и 
да е со циал на мре жа. Тук ан га жи мен тът най-ве че е на систем ния ад ми нистра-
тор, кой то сле ди за спаз ва не то на мер ки те за по ве ри тел ност, които со циал ни те 
мре жи пред ла гат. Необходимо е добре да се пре це ни сек цията „спо де ля не“, за-
що то там се да ва въз мож ност за кон трол кой мо же да виж да ця ло то съ дър жа-
ние, което публи ку ва ме ежед нев но (об но вя ва не на ста ту са, сним ки и видео). 
Също та ка има ме въз мож ност да управля ва ме раз глеж да не то на сним ки те и ви-
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де окли по ве те, на които сме би ли от бе ля за ни и които се появя ват на про фи ла 
ни. Ако не иска ме на ше то от бе ляз ва не да се появя ва, мо жем да го пре мах нем 
от сним ка та или ви де ото. Тези въз мож ности мо же да по ма гат мно го при 
управле нието на про фил на та ни стра ни ца.

Решението за по зи циони ра не в со циал ни те мре жи тряб ва да бъ де пред шест-
ва но и от ана лиз на ка па ци те та на слу жи те ли те, които ще ад ми нистри рат ин сти-
ту ционал ния про фил. Добре би би ло да имат опит в област та на со циал ни те ме-
дии; да при те жа ват тех ни чески уме ния за пи са не и публи ку ва не на съ дър жа ние 
в раз лич ни сайто ве и плат фор ми; да са ко му ни ка тив ни; да поз на ват спе ци фи ка-
та на ра бо та в ин тер нет простран ст во то – ком пю тър ни при ло же ния, со циал ни 
ме дии, тър сач ки и др.; да имат от лич на гра мот ност, да поз на ват ези ка и не го ви-
те пра ви ла, да се из ра зя ват от лич но пис ме но и мно го дру ги.

Препоръки за успех в со циал ни те ме дии
Първото усло вие за успех в со циал ни те мре жи е свър за но с на ли чието на чо-

веш ки ре сур си. Ставайки член на со циал на мре жа, ние тряб ва да пре на со чим 
съ щест ву ва щи те ре сур си с цел да бъ дем по лез ни на потре би те ли те. Необхо-
димо е и стрик т но да спаз ва ме пра ви ла та и сти листи ка та на ин сти ту ционал на та 
ко му ни ка ция. Да ува жа ва ме мне нието и по зи циите на хо ра та, влез ли в диало гов 
ре жим с нас. Няколко мо ти ви ра ни съ ве та:

1. Хората изпол з ват со циал ни те ме дии, за да са в час с ак ту ал на та ин фор ма-
ция и но ви ни те, фил три ра ни от хо ра, които поз на ват и на които вяр ват. Свързва-
нето с ав то ри тет ни ин сти ту ции и от го вор ни хо ра в со циал ни те ме дии е клю чо ва 
по со ка за спе чел ва не и из граж да не на до ве рие. Поради та зи при чи на ин фор ма-
цион ни те съ об ще ния и ко мен та ри те тряб ва да бъ дат публи ку ва ни с име на та на 
ав то ри те.

2. Визуализацията е мно го важ на за успе ха на все ки вид ко му ни ка ция. В 
сред ст ва та за ма со ва ин фор ма ция оба че често не мо жем да по ка жем всич ко, 
което иска ме. А со циал на та мре жа да ва въз мож ност да се публи ку ват не огра-
ни чен брой аудио- и ви деома те риали. Това е ос но ва тел на при чи на, за ра ди която 
е пре по ръ чи тел но ор га ни те на съ деб на та власт да бъ дат по зи циони ра ни в со-
циал на та мре жа.

3. Социалните ме дии са из ме ри ми. Социалноме дийни те ко му ни ка ции са бо-
га ти на дан ни и метри ки. Затова ние мо жем да из мер ва ме всич ко, което пра вим, 
за да раз бе рем как во се случ ва и има ли ре зул та ти от участието ни в со циал на та 
мре жа.

4. Присъствието в со циал ни те мре жи изиск ва из граж да не на нов тип ме дий-
но по ве де ние на съ деб на та власт, съ обра зе но с но ва та ме дийна та ре ал ност, в 
усло вията на ин те рак тив ност, ди ги тал ност, вир ту ал ност, ак тив но участие на 
потре би те ли те и мре жо ви фор ми за ко му ни ка ция.

5. Спазване на Единните пра ви ла за ад ми нистри ра не и публи ку ва не на ин-
фор ма ция в со циал ни те мре жи от ор га ни те на съ деб на та власт, за що то тях на та 
цел е да опре де лят рам ки те на ви зу али за цията на съ от вет ния про фил, как то и 
ти па на ин фор ма цион ни те ма те риали, които след ва да пред ста вят ор га ни те на 
съ деб на та власт в со циал на та мре жа. Освен то ва в правилата под роб но са по со-
че ни ре дът за съз да ва не то и ад ми нистри ра не то на про фи ли те на съ деб ни те ор-
га ни в со циал ни те мре жи, съ дър жа нието на стра ни ци те и мно го дру га ин фор ма-
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ция, която ще бъ де в по мощ на те зи, които са ре ши ли да изпол з ват со циал ни те 
мре жи ка то ко му ни ка ционен ка нал.

В заклю че ние мо жем да обоб щим, че пре ди поява та на со циал ни те мре жи за 
ор га ни те на съ деб на та власт не е съ щест ву ва ла въз мож ност та за тол ко ва ши ро-
ко разпростра не ние на ин фор ма ция и за тол ко ва ин тен зи вен об мен на съ дър жа-
ние. Социалните мре жи са свръх бърз ефек ти вен ин фор ма ционен ка нал за 
потре би те ли те на съ деб ноад ми нистра тив ни услу ги, за тех ни те пра ва, за достъ-
па до пра во съ дие и за ос нов ни прав ни зна ния. Използвайки ги, ще мо жем да ин-
фор ми ра ме хо ра та та ка, как то ние пре це ним – ком пе тент но, обек тив но и ре-
алистич но, гра мот но и бър зо.
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Глава IX
ДОБРИ PR ПРАКТИКИ В РАБОТАТА  

НА ПРОКУРАТУРАТА

Раздел 1. Добри PR практики в работата на прокуратурата

Малина Александрова
Целта на въ веж да не то на добри прак ти ки за връз ки с об щест ве ност та (пиар) 

в ра бо та та на Прокуратурата на Република България е да съз да де ра бо те щи ме-
ха низ ми за ре ак ции при раз лич ни ви до ве си ту ации (на кър ня ва не на не за ви си-
мост та, добро то име и про фе сионал на та ком пе тент ност на про ку ро ри и сле до-
ва те ли, непра во мер ни ата ки сре щу про ку ра ту ра та от стра на на ме дии и ор га ни-
за ции, вътреш ноин сти ту ционал ни кризи), да съз да де стан дар ти за дейст вие, 
които да се след ват от го во ри те ли те на про ку ра ту ри те, от ек спер ти те по връз ки 
с об щест ве ност та и от слу жи те ли те, обра бот ва щи сиг на ли и жал би.

Прокуратурата на Република България е обект на из клю чи те лен публи чен 
ин те рес пред вид нейни те функ ции, опре де ле ни от Конституцията на Република 
България и Закона за съ деб на та власт, нейна та струк ту ра, йе рар хич ния строеж 
на управле ние, про це са на приема не на ре ше ния, съ щест ву ва щи регла мен ти и 
про це ду ри, от които тя се ръ ко во ди. Затова е из клю чи тел но важ но да бъ дат съз-
да де ни и отра бо те ни ме ха низ ми за ре ак ции при кри зи, как то и ме ха низ ми за 
фор мал на и не фор мал на оценка при от го вор на те зи кри зи.

Целта на въ веж да не то на добри пиар прак ти ки е да се съз да де ме ха ни зъм за 
управле ние на по то ци те от ин фор ма ция, които са на со че ни на вън (към об щест-
во то, ауди то риите из вън институцията) и на вътре (към са ма та ор га ни за ция и 
нейни те служители).

В усло вията на изиск ва не то за публич ност и от кри тост на ра бо та та на про-
ку ра ту ра та и при постоян на не об хо ди мост от опро вер га ва не /про ти во дейст вие 
на по то ка от фал ши ви но ви ни лип са та на ин фор ма ция про во ки ра риск от на кър-
ня ва не на не за ви си мост та на ин сти ту цията. Затова при въз ник ва не на кри зис на 
си ту ация е не об хо ди ма не за бав на ре ак ция чрез публич но изявле ние или пра во 
на от го вор, пре доста вя не на уточ ня ва ща и/ или до пъл ни тел на ин фор ма ция. С 
цел за щи та та на добро то име и про фе сионал на та чест на ма гистра ти те е пре по-
ръ чи тел но да се ин фор ми ра / обра зо ва об щест ве ност та за естест во то, об хва та, 
огра ни че нията и слож ност та в ра бо та та на про ку ра ту ра та, как то и за про це су-
ал ни те дейст вия по конкрет ни де ла, ко га то то ва е въз мож но.

Стремежът е да се постиг не кон струк ти вен диалог и пар т ньор ст во с жур на-
листите, ме диите, граж дан ско то об щест во и дър жав на та власт при изпъл не ние 
на Комуникационната стра те гия на съ деб на та власт, приета от ВСС (с Решение-
про то кол № 10/05.03.2015 г.).

1. Механизъм за ре ак ция при за ся га не на не за ви си мост та и добро то 
име на про ку ро ри и сле до ва те ли:

– При съз да ва не на вну ше ния за пред ва ри тел но опре де лен „пра ви лен ре зул-
тат“ по ви ся щи произ вод ст ва, по ро де ни от ре ак ции и публи ка ции на ме дии, 
съслов ни ор га ни за ции и ад во ка ти – из ли за не с офи циал на мо ти ви ра на по зи ция 
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от стра на на про ку рор ска та ко ле гия /прес цен тъ ра на ПРБ, под не се на по мак си-
мал но ин фор ма ти вен и убе ди те лен на чин, в кра тък и ра зу мен срок, и ка те го рич-
но опро вер га ва ща опи ти те за на тиск и про во ка ции към дейст вия, про ти во ре ча-
щи на кон сти ту цион но опре де ле ни те пра во мо щия на про ку ра ту ра та.

– При де ла от ви сок об щест вен ин те рес как то на на ционал но, та ка и на ре-
гионал но ни во – го во ри те ли те на съ от вет ни те про ку ра ту ри и/ или ек спер ти те по 
връз ки с об щест ве ност та раз го ва рят с наблю да ва щия про ку рор пре ди про веж-
да не на за се да нието, та ка че ма гистра тът да бъ де под гот вен да напра ви крат ко 
изявле ние пред ме диите или да от го во ри на тех ни те въпро си след приключ ва не 
на за се да нието по де ло то, ко га то то ва е въз мож но от юри ди ческа глед на точ ка, 
т.е. не на ру ша ва тайна та на раз след ва не то и не влияе вър ху хо да на де ло то. 
Важно е про ку ро рът да бъ де под гот вен за евен ту ал на та своя ме дий на изя ва, 
как то и за въз мож ни те въпро си, които би ха могли да му бъ дат за да де ни на из-
ли за не от за ла та. Практиката в България по каз ва, че жур на листи те и об щест во-
то тър сят за обяс не ние / изявле ние имен но про ку ро ри те след края на за се да ния, 
а не съ диите, тъй ка то бъл гар ско то за ко но да тел ст во не пред виж да съ дията да 
обяс ня ва мо ти ви те за поста но ве ния съ де бен акт, а напро тив – пре по ръч ва му 
въз дър жа не от ко мен тар по ви ся щи де ла с цел га ран ти ра не на не го ва та рав на 
от да ле че ност от стра ни те, безпристраст ност и обек тив но ре ше ние.

– При въ веж да не то и при ла га не то на ме ха низ ми за публич на ре ак ция при 
кри зи от стра на на Прокуратурата на Република България е важ но да се от бе ле-
жи, че ня ма ме ха ни зъм, по кой то мо же да влияе или да се за дъл жат про ку ро ри-
те и сле до ва те ли те да пра вят публич ни ра зяс не ния до ри по де ла от ви сок об-
щест вен и ме диен ин те рес. Въпреки то ва с раз би ра не то, че от чет ност та е фор-
ма на не за ви си мост та на съ деб на та власт, ад ми нистра тив ни те ръ ко во ди те ли и 
го во ри те ли те на съ от вет ни те про ку ра ту ри се на сър ча ват, съ образ но тех ни те 
пра во мо щия и ком пе тент ност, да пре доста вят ин фор ма ция, ра зяс не ния и 
изявле ния по ак ту ал ни въпро си, вклю чи тел но чрез ек спер ти те по връз ки с об-
щест ве ност та.

– При де ла от ви сок об щест вен ин те рес и ор га ни зи ра ни неед нократ ни /пов та-
ря щи се зло на ме ре ни ата ки сре щу про ку ро ри и сле до ва те ли и при пре ценка на 
це ле съ образ ност та – изя ви в те ле ви зион ния и ра диоефир и/ или в пе чат ни и 
елек трон ни ме дии с цел за щи та по зи цията на про ку ра ту ра та и опро вер га ва не на 
съз да ли те се не вер ни вну ше ния и не га тив ни нагла си.

– В то зи сми съл въ веж да не то и отра бот ва не то на добри те пиар прак ти ки 
изиск ват раз ши ря ва не на обу че нието на ма гистра ти за ра бо та с ме диите, вкл. 
ор га ни зи ра не то на ко му ни ка цион ни се ми на ри с участието на жур на листи и 
пиар ек спер ти ка то обу чи те ли /лек то ри, та ка че ма гистра ти те да ви дят и чу ят 
глед на та точ ка и на „дру га та“ стра на, често възприема на от тях ка то враж деб на 
и неприятел ска.

2. Изпреварваща ре ак ция в от го вор на наз ря ва щи /по тен циал ни кри зи
При настъп ва не или очак ва не на съ би тие от ви сок об щест вен ин те рес и при 

пре ценка на це ле съ образ ност та мо же да се при бег не до изпре вар ва ща 
(проактивна) ре ак ция от стра на на про ку ра ту ра та. Това оз на ча ва да се да ва ин-
фор ма ция за настъ пи ло то съ би тие чрез бри финг или прес съ об ще ние, пре ди то 
да е ста на ло публич но из вест но, с цел мак си мал но точ но пре да ва не на фак ти те 



124 Медиите и съдебната власт

и об стоятел ст ва та и под не се но по на чин, ра бо тещ в пол за на про ку ра ту ра та, за 
да се пре се че / осу ети въз ник ва не то на слу хо ве, спе ку ла ции и от там – раз про-
стра ня ва не чрез сред ст ва та за ма со во ос ве до мя ва не на не вяр на ин фор ма ция.

Част от ме ха низ ма на изпре вар ва ща та ре ак ция би могло да бъ де съз да ва не-
то на но ви ни и съ би тия, чрез които да бъ де от кло не но об щест ве но то вни ма ние 
от да ден слу чай (напри мер та къв, съз да ващ не ве рен или не га ти вен имидж на 
прокуратурата) и пре диз вик ва не то на ин те ре са на об щест во то към друг с нед-
вус мисле но по ло жи те лен за про ку ра ту ра та знак, ка то ос нов на та „ниш ка“ при 
по до бен под ход за дейст вие тряб ва да бъ де ак цен тът вър ху постиг на ти успе хи 
(раз кри ти /пре дот в ра те ни престъпления) и добра та ра бо та на ин сти ту цията са мо 
и един ст ве но в име то на об щест ве ния ин те рес.

3. Механизъм за ре ак ция при ра бо та с ре сор ни жур на листи /ме дии
Основните посред ни ци /ка на ли, чрез които об щест ве ност та раз би ра и се ин-

фор ми ра за ра бо та та на про ку ра ту ра та, са ре сор ни те жур на листи. Изграждането 
и под дър жа не то на добри ре гу ляр ни кон так ти с тях от стра на на го во ри те ли те 
на съ от вет ни те про ку ра ту ри и ек спер ти те от Дирекция „Публична ко му ни ка-
ция“ е от осо бе на важ ност за из граж да не то на по ло жи тел ния об щест вен имидж 
на ин сти ту цията и съз да ва не то на убе де ност, че не ин вър хо вен приори тет е ра-
бо та та в пол за на об щест во то.

Връзките с жур на листи и ли де ри на мне ние (хо ра, които имат сил но влияние 
вър ху об щест ве но то мне ние в да де на област, вкл. в со циал ни те мре жи, и чието 
по ве де ние и мне ние ви на ги е за бе ляз ва но и взе ма но под внимание) тряб ва да се 
съз да ват и под дър жат от стра на на ин сти ту цията, за чий то ре сор те ра бо тят. 
Това, от ед на стра на, пред разпо ла га пър во на чал но „по ло жи тел но“ от но ше ние 
към ра бо та та и дейст вията на про ку ра ту ра та (жур на листи те и ли де ри те на мне-
ние да бъ дат еди но миш ле ни ци /сим па ти зан ти на прокуратурата), а от дру га, те 
би ха могли да се пре вър нат в под хо дя щи „ка на ли“ за пре нос и разпростра не ние 
на ин фор ма ция от ин сти ту цията в же ла ния от нея вид и на чин на под на ся не.

При ве че въз ник на ла проблем на си ту ация (напри мер ор га ни зи ра на ме дий на 
атака) след ва да се уста но ви пър воиз точ ни кът на не вяр на та /заблуж да ва ща ин-
фор ма ция и при чи ни те за разпростра ня ва не то є в точ но опре де лен мо мен т/ пе-
риод, след което в мак си мал но кра тък срок да се из ле зе с офи циал на публич на 
по зи ция – прес съ об ще ние, бри финг, а при не об хо ди мост и след пре ценка на це-
ле съ образ ност та – изя ви в те ле ви зия, ра дио, пе чат на или елек трон на ме дия.

При ра бо та та с пред ста ви те ли те на сред ст ва та за ма со во ос ве до мя ва не про-
ку ра ту ра та спаз ва прин ци па на за чи та не на сво бо да та на сло во то и на ме диите, 
но с уго вор ка та, че то ва пра во не е аб со лют но и с не го не би ва да се зло употре-
бя ва.

4. Работа с пре са та ше та та в окръж ни и ра йон ни про ку ра ту ри
Пресаташетата в окръж ни те и ра йон ни те про ку ра ту ри в систе ма та на ПРБ 

тряб ва да са под гот ве ни и обу че ни да при ла гат добри те пиар прак ти ки при въз-
ник ва не то на кри зи и проблем ни си ту ации в ежед нев на та си ра бо та. Това оз на-
ча ва да сле дят непре къс на то ме дийна та и об щест ве на сре да, про ме ни те и тен-
ден циите в нея, да уста но вя ват и под дър жат ре гу ляр ни про фе сионал ни от но ше-
ния с пред ста ви те ли те на ре гионал ни те ме дии, мест ни те ор га ни на власт та и 
ор га ни за ции, да са в състояние да за бе ле жат и прог но зи рат въз ник ва не то на 
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фак то ри, които мо гат да на кър нят не за ви си мост та, добро то име и про фе сионал-
на та ком пе тент ност на про ку ро ри и сле до ва те ли, непра во мер ни ата ки сре щу 
про ку ра ту ра та от стра на на ме дии и ор га ни за ции, вътреш ноин сти ту ционал ни 
кри зи, още пре ди тях но то раз ви тие и при до би ва не на публич ност. При за бе ляз-
ва не на за раж да не то на по тен циал на кри зис на си ту ация те след ва да уве до мят 
пре кия си ръ ко во ди тел, ка то му пред ло жат мер ки за пре дот в ра тя ва не на по-на-
та тъш но то раз ви тие на небла гоприят на та за ин сти ту цията си ту ация – изпре вар-
ва ща ре ак ция, прес съ об ще ние, свик ва не на бри финг и др.

Когато то ва ве че е не въз мож но, след ва да се на бе ле жат стъп ки за от кри то 
диску ти ра не на въз ник на ла та кри зис на си ту ация ка то напри мер офи циал но ста-
но ви ще или бри финг, които да бъ дат разпростра не ни мак си мал но все об хват но 
и бър зо с по мощ та на жур на листи те, с които ве че има из гра де ни добри про фе-
сионал ни кон так ти.

Откритостта при ра бо та с ме диите, при усло вие че тя не вли за в кон ф ликт с 
естест во то и спе ци фич ни те огра ни че ния в ра бо та та на про ку ра ту ра та, има за 
цел не са мо да на ма ли небла гоприят ни те после ди ци при по доб ни съ би тия, но 
съ що та ка на сър ча ва по ло жи тел на та връз ка с ре сор ни те жур на листи.

5. Реакция на мей ли – сиг на ли, жал би, оплак ва ния и за пит ва ния на ме
дии

Добрите прак ти ки за връз ки с об щест ве ност та изиск ват при постъп ва не на 
жал би, оплак ва ния или сиг на ли как то на място в ин фор ма цион ни те цен тро ве на 
про ку ра ту ри те, така и по по ща та или по мей ли – слу жи те ли те в съ от вет ни те 
ин фор ма цион ни цен тро ве да прид виж ват сиг на ли те сроч но, та ка че граж да ни те 
да „чув ст ват“, че им се обръ ща вни ма ние, а ин сти ту цията ра бо ти по на чин, кой-
то от клик ва на тех ни те пробле ми. Това оз на ча ва при пристиг на ли сиг на ли по 
по ща та или чрез мейл мак си мал но бър зо да се връ ща от го вор с вхо дящ но мер, 
а съз да де на та ор га ни за ция на ра бо та да бъ де та ка ва, че бър зо и лес но да мо гат 
да се пра вят про вер ки по дви же нието на пре писки те.

При постъ пи ли за пит ва ния и/ или мол би за по ве че ин фор ма ция и/ или ин тер-
вю та от стра на на пред ста ви те ли на ме диите към про ку ра ту ра та – съ от вет но то 
пис мо да се све де до зна нието на го во ри те ли те и ръ ко во ди те ля на ди рек ция 
„Публична ко му ни ка ция“ и по тях на пре ценка и с раз ре ше нието на наблю да ва-
щия про ку рор и ад ми нистра тив ния ръ ко во ди тел да ва не то на ин тер вю та / изявле-
ния да бъ де пре це не но по це ле съ образ ност.

Важно е да се от бе ле жи, че ме ха низ ми те за ре ак ция при ра бо та с ме дии не 
це лят да се „пре на си ти“ ме дийно то простран ст во с изявле ния / ин тер вю та на 
упъл но мо ще ни пред ста ви те ли на про ку ра ту ра та, а та ки ва да бъ дат да ва ни, ко-
га то има сил на об щест ве на не об хо ди мост от да ва не на ин фор ма ция и/ или в от-
го вор на неед нократ ни /пов та ря щи се ата ки от стра на на сред ст ва за ма со во ос-
ве до мя ва не, съслов ни ор га ни за ции, ад во ка ти.

6. Механизми за ре ак ция при вътреш ноин сти ту ционал ни кри зи
Във все ки един ко лек тив в про це са на ра бо та въз ник ват и вътреш ноин сти ту-

ционал ни кри зи. Когато ве че са настъ пи ли или не мо гат да бъ дат пре дот в ра те-
ни от съ от вет ния ад ми нистра ти вен ръ ко во ди тел, е не об хо ди мо да се ре аги ра 
та ка, че те да бъ дат раз ре ше ни, без да ста ват достояние на об щест ве ност та /ме-
диите. В днеш на та от во ре на ко му ни ка цион на сре да ин фор ма цията или до ри на-
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мек за на ли чието на проблем лес но мо гат да „из те кат“ в публич но то простран-
ст во посред ст вом ме дии, съслов ни ор га ни за ции и ад во ка ти, как то по непред паз-
ли вост, та ка и це ле на со че но от не лоял ни ма гистра ти /слу жи те ли. Това ди рек т но 
во ди до въз ник ва не и разпростра ня ва не на слу хо ве /не вяр на ин фор ма ция и на-
кър ня ва ими джа и добра та ра бо та на ин сти ту цията.

При въз ник ва не то на та ка ва кри за то ва, което след ва да се напра ви от съ от-
вет ния ад ми нистра ти вен ръ ко во ди тел и/ или за мест ни ци те му, е:

– да се просле ди конкрет на та ра бот на сре да, в която се тру дят про ку ро ри те /
сле до ва те ли те;

– съ щест ву ва щи те меж ду лич ност ни от но ше ния и при чи ни те за въз ник на ло-
то напре же ние /кон ф ликт;

– как во ги мо ти ви ра, къ де виж дат пробле ми те как то от фак ти ческа, та ка и от 
прав на стра на;

– как те би ха могли да бъ дат раз ре ше ни и как во е не об хо ди мо да се про ме ни 
в про ку рор ска та /на сле до ва те ли те ра бо та.

– при не об хо ди мост се на ла гат и дис ципли ни ра щи мер ки съглас но дейст ва-
ща та нор ма тив на уред ба.

Следването на те зи стъп ки би спо мог на ло за пости га не то на устойчи ва про-
мя на и трай но пре одо ля ва не на кри за та.

Раздел 2. Добри практики в съдилищата

Марияна Цуцекова
Най-ак тив ни са и най-го лям опит в со циал ни те ме дии имат вър хов ни те ор га-

ни на съ деб на та власт на Испания, Франция, Германия.

Испания

TRIBUNAL SUPREMO
http://www.poderjudicial.es
Има про фил в Twitter – https://twitter.com/PoderJudicialEs от юни 2011 г. 

Официалният акаунт има над 69 000 после до ва те ли и над 10 000 ту ита. 
Facebook стра ни ца има над 17 000 после до ва те ли, ка то под все ки пост има ко-
мен тар и ха рес ва ния.

CONSTITUTIONAL COURT
https://www.tribunalconstitucional.es/en/Paginas/default.aspx
Конституционният съд на Испания не изпол з ва акаун ти в со циал ни ме дии, 

но за смет ка на то ва има раз ра бо те но при ло же ние за мо бил ни те ле фо ни – TC-e. 
Съдът пол з ва и мул ти ме дий ни пре зен та ции за опо вестя ва не на го диш ни те си 
докла ди, бю ле ти ни, ре ше ния и др. От по-важ ни те за се да ния на съ да има ка че ни 
спе циал ни ви деоза пи си.

Франция

CONSEIL D’ETAT
http://english.conseil-etat.fr/
Провежда ак тив но взаимо дейст вие с об щест ве ност та са мо чрез про фил в 

Twitter – https://twitter.com/conseil_etat?lang=bg от ок том в ри 2011 г. 

http://www.poderjudicial.es/
https://twitter.com/PoderJudicialEs
https://www.tribunalconstitucional.es/en/Paginas/default.aspx
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.TribunalConstitucional.TCE
http://english.conseil-etat.fr/
https://twitter.com/conseil_etat?lang=bg
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Официалният акаунт има над 129 000 после до ва те ли и над 2200 поста. Постове 
се публи ку ват до 2–3 пъ ти сед мич но.

Профил в со циал на та ме дия има и COUR DE CASSATION
https://www.courdecassation.fr/
Върховният ка са ционен съд на Франция под дър жа про фил в Twitter – https://

twitter.com/Courdecassation?lang=bg от май 2011 г. и акаун тът има над 96 000 
после до ва те ли и над 2700 поста.

Германия

BUNDESVERFASSUNGSGERICHT (Федерален конституционен съд) 
https://www.bundesverfassungsgericht.de
Има про фил в Twitter – https://twitter.com/BVerfG от юни 2015 г. и към мо-

мен та има 21 000 после до ва те ли. Публикувани са 365 поста.
BUNDESVERFASSUNGSGERICHT има не офи циал на фен стра ни ца във 

Facebook с 5800 после до ва те ли, но част от посто ве те ня мат до ри и по ед но ха-
рес ва не.

https://www.courdecassation.fr/
https://twitter.com/Courdecassation?lang=bg
https://twitter.com/Courdecassation?lang=bg
https://www.bundesverfassungsgericht.de/
https://twitter.com/BVerfG
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Глава X
ПРОТОКОЛНИ СЪБИТИЯ

Протоколни събития. Поздравителен адрес. Осигуряване на цветя, 
протоколни подаръци, поздравителни картички

Биляна Дечева-Гунчева
Материалът, пос ве тен на под го тов ка та и участието в про то кол ни съ би тия, 

оси гу ря ва не то на цве тя и по да ръ ци, изпра ща не то на поз д ра ви тел ни кар тич ки и 
поз д ра ви тел ни ад ре си има за цел да бъ де прак ти чески по ле зен на пред ста ви те-
ли на раз лич ни те су бек ти, ин сти ту ции и ли ца от сфе ра та на съ деб на та власт. 
Целта е да се да дат ос нов ни прин ци пи, ло ги ка в тях но то при ла га не и по лез ни 
съ ве ти за раз лич ни конкрет ни слу жеб ни си ту ации.

Основното посла ние към чи та те ли те на настоящия уче бен про дукт е да гле-
дат на про то ко ла ка то на ед на сре да, която оси гу ря ва рав но поста ве ност и ед-
нак во от но ше ние към всич ки участ ни ци и га ран ти ра ед нак во раз би ра не на вся ко 
из вър ше но дейст вие от участ ва щи те в не го до ма ки ни и гости. Протоколът има 
за цел да съз да де по ло жи тел на сре да, в която стра те ги чески те це ли, които до-
ма ки нът си поста вя, да мо гат да бъ дат постиг на ти успеш но. Приетите в не го 
пра ви ла и нор ми са фор ми ра ни на ба за та на дъл го го ди шен опит и ут вър де на 
прак ти ка и тях на та меж ду на род на хар мо ни за ция га ран ти ра, че вся ко дейст вие в 
про то кол на та сре да се раз би ра ед нак во от всич ки участ ни ци. В то зи сми съл на 
про то ко ла мо же да се гле да ка то на свое обра зен език, кой то всич ки участ ва щи 
стра ни раз би рат и раз чи тат по един и съ щи на чин. Тези пра ви ла са нор ма тив но 
опре де ле ни и в България то ва е напра ве но в Закона за дър жав ния про то кол и 
пра вил ни ка за не го во то при ла га не.

Важно е да се раз би ра, че ед нов ре мен но с то ва про то ко лът е дейност, ба зи-
ра на и на ло ги ка и на прак тич ност, по ра ди което все ки, кой то се за ни ма ва с нея, 
след ва да раз съж да ва и да тър си ло гич но то ре ше ние на вся ка си ту ация, която 
ра бо та та ще му под не се, а не ви на ги да тър си го тов, пред ва ри тел но из ра бо тен 
сце на рий за ре ша ва не на от дел ни те слу чаи и ка зу си.

1. Първата те ма от настояща та сту дия е пос ве те на на про то кол ни те съ би
тия.

По сми съ ла на Закона за дър жав ния про то кол и пра вил ни ка за не го во то при-
ла га не в по ня тието „про то кол но съ би тие“ най-напред по па дат раз лич ни те ви до-
ве по се ще ния и офи циал ни сре щи на дър жав ни гла ви, пред се да те ли на пар ла-
мен ти, пра ви тел ст ве ни ръ ко во ди те ли и външ ни ми нистри в стра на та и в чуж би-
на. В за ви си мост от ни во то на участ ни ци те за ко нът включ ва дър жав ни, офи-
циал ни, ра бот ни и част ни по се ще ния. Имат се пред вид съ що та ка и офи циал ни 
праз ни ци и це ре мо нии, на циона лен траур, погре бе ния с дър жав ни по чести, при-
съст вие на приеми и дру ги про то кол ни прояви.

Освен те зи офи циал ни про то кол ни съ би тия важ но до пъл не ние е ор га ни зи ра-
не то и участието в раз лич ни ви до ве приеми. Те мо гат да бъ дат еле мент от да де-
но по се ще ние или мо гат да бъ дат ор га ни зи ра ни по конкре тен по вод. В слу чая в 
по ня тието „прием“ включ ва ме всич ки ор га ни за цион ни фор ми, при които съ би-
ра ме участ ни ци и гости за съв мест но хра не не или по чер п ка. От глед на точ ка на 
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по ка за но то ува же ние към гости те най-добра та фор ма е ве чер но съ би тие – ве че-
рен прием или ве че ря.

В за ви си мост от ча са и фор ма та на про веж да не мо же да се напра ви след но то 
де ле не на раз лич ни ви до ве приеми:

1.1. Закуска – про веж да се меж ду 9 и 11 ча са без мно го фор мал ни изиск ва-
ния за ор га ни за ция и про веж да не. Продължава око ло час със сер ви ра не на сан д-
ви чи, хап ки и т.н., ка фе и чай. Организаторите ня мат ан га жи мент да пра вят 
пред ва ри тел но ме ню, за що то при съст ва щи те се хра нят по свой вкус. Облеклото 
е ежед нев но или не офи циал но.

1.2. Обяд – про веж да се в про меж ду тъ ка от 12 до 15 ча са и про дъл жа ва око-
ло час и по ло ви на, от които око ло час на ма са и по ло вин час за сер ви ра не на чай 
и ка фе, което мо же да се напра ви в дру го по ме ще ние. Ако обя дът е офи циален, 
про дъл жи тел ност та е от час и по ло ви на, има ме ню и се изиск ва офи циал но 
днев но облекло. Ако е ра бо тен, не се пра ви ме ню и про дъл жи тел ност та е от 
един час. Облеклото е тъ мен костюм или ежед нев но облекло в за ви си мост от 
по во да и фор ма та.

1.3. Чаша (пенливо) ви но – про веж да се меж ду 12 и 13 ча са, но мо же да съ-
пътст ва и дру го съ би тие в сле до бед ни и пред ве чер ни ча со ве (в по ве че то слу чаи 
се сер ви ра пен ли во бя ло ви но, което е един ст ве на та ал ко хол на на пит ка, която 
мо же да се сер ви ра про то кол но до ри и пре ди обяд). Може да се сер ви рат и дру-
ги ал ко хол ни и бе зал ко хол ни на пит ки, да се сер ви рат хап ки, но не е за дъл жи-
тел но. Определяща ло ги ка е ча сът на про веж да не и по во дът. Облеклото е ежед-
нев но или не офи циал но.

1.4. Чай – прието е да се про веж да меж ду 16 и 18 ча са и ос но вна та му це ле ва 
гру па са да ми те, но мо же да има из клю че ния в за ви си мост от ге ограф ския ре-
гион. Предлагат се ос нов но слад ки хра ни и пло до ве, сер ви рат се су хи ви на и 
бе зал ко хол ни на пит ки. Рядко се пред ла гат со ле ни хра ни и те са в по-мал ко ко-
ли чест во спря мо слад ки те. Обичайното облекло е костю мът. Разновидност на 
то зи прием е т.нар. жур фикс (френ ски термин) и той се про веж да в рам ки те на 
цял се зон в опре де лен ден и час, по ра ди което по ка ни за не го се изпра щат са мо 
пре ди пър во то про веж да не. Облеклото се съ обра зя ва с ча са на про веж да не.

1.5. Вечеря – про веж да се меж ду 19 и 21 ча са в за ви си мост от ге ограф ския 
ре гион и е с про дъл жи тел ност до 2 ча са. Менюто е по доб но на то ва на обя да, 
ка то в ня кои стра ни се сер ви ра и су па. Този вид прием е най-пред ста ви те лен. 
Облеклото е тъ мен костюм, смо кинг или фрак и дъл га рокля в за ви си мост от 
по во да. Има и ва риант за къс на ве че ря, ка то раз ли ка та е са мо в на чал ния час – 
21 ча са. Официалните ве че ри за поч ват в 20 ча са и при тях се изиск ва из гот вя не 
на ме ню, а от гости те се очак ва офи циал но облекло, до ри и ако не е на пи са но 
из рич но в по ка на та.

1.6. Коктейл и прием – те са мно го ши ро ко разпростра не на фор ма и поз во-
ля ват съ би ра не на по ве че хо ра. Продължителността е час и по ло ви на до два. 
Най-ши ро ка та и обоб ща ва ща прак ти ка е, че раз лич ни те сту де ни ястия са пред-
ва ри тел но под ре де ни и удоб ни за са мо об служ ва не, а топли те се под на сят до-
пъл ни тел но от сер витьо ри. Има и ва риант, при кой то всич ки ястия са разпо ло-
же ни за са мо об служ ва не или всич ки се под на сят от сер витьо ри. Напитките са 
на от дел на ма са или съ що се пред ла гат от сер витьо ри. Може да има ком би на-
ция от два та под хо да. Облеклото за ви си от ча са на про веж да не и от по во да. От 
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гости те на прием се очак ва да при съст ват по не по ло вин час на съ би тието, да 
поз д ра вят до ма ки на и да си тръг нат пре ди крайния час. На прием за общ праз-
ник, а не за ли чен, не се но сят цве тя или по да ръ ци. Целта на участие в та ко ва 
съ би тие е раз ши ря ва не на кръ га от про фе сионал ни поз нан ст ва, по ра ди което е 
важ но да се по ло жи уси лие за сре ща и кра тък раз го вор с мак си ма лен брой 
гости. Добре е да се взе ме ча ша с пен ли во ви но, за да мо же да се раз ме ни поз д-
рав с дру ги те по ка не ни.

1.7. Градинско пар ти – прием на от кри то. Сервирането е ка то на кок тейл, 
облекло то е не офи циал но или офи циал но в за ви си мост от по во да.

1.8. Всяко съ би тие, което се под гот вя или в което се участ ва, изиск ва под хо-
дя що облекло, което да из глеж да про фе сионал но, еле гант но, да вдъхва до ве рие 
и да бъ де удоб но. Видът на все ки по ка нен или ор га ни за тор от пра вя посла ние за 
съ от вет но то ли це и за ин сти ту цията, която пред ставля ва. Поради то ва все ки 
ден, съ образ но ра бот на та програ ма, след ва да се под би ра облекло, което да от-
го ва ря на на шия про фе сиона лен образ и за да чи.

Облеклото тряб ва да тласка погле да към ли це то, по ра ди което най-тъм на та 
част от дре хи те е та зи на кра ка та за же ни и мъ же. Дрехите, които са бли зо до 
ли це то, след ва да са по-свет ли.

На по ка ни те за раз лич ни те ви до ве съ би тия мо же да бъ дат ви де ни раз лич ни 
фор му ли ров ки с ин струк ции за облекло. Правилният под ход в си ту ация, при 
която ка то гост не сме на пъл но си гур ни как да под хо дим, е да се оба дим на ор-
га ни за то ри те и да по пи та ме как во точ но раз би рат под опи са но то в по ка на та по-
ня тие. В раз лич ни те кул ту ри и ези ци има мно го въз мож ни фор му ли ров ки, по-
ра ди което та къв въпрос е на пъл но нор ма лен и про то кол ни те служ би имат ан-
га жи мент да да ват съ вет в по доб ни си ту ации.

Основното де ле не на ви до ве те облекло, което слу жи ка то ба за за ориен ти ра-
не и пра ве не на из бор, е на офи циал но и не офи циал но облекло.

Неофициално оз на ча ва тъ мен костюм, все кид не вен костюм със свет ла ри за 
и вра тов ръз ка при госпо да та, а при да ми те костюм от по ла, рокля или пан та лон 
със са ко и свет ла ри за или блу за. Това е облекло то за всич ки ви до ве де ло ви съ-
би тия и ра бо та през де ня.

Официално – за ве чер ни съ би тия оз на ча ва тъ мен костюм с бя ла ри за за 
госпо да та. В за ви си мост от сте пен та на офи циал ност на съ би тието мо же да се 
изиск ва смо кинг (black tie) или фрак (white tie). За да ми те изиск ва не то е за дъл-
га рокля, която е до гле зе ни те или до зе мя та. Може да бъ де дъл га по ла с блу за, 
но пан та ло нът не е до пустим еле мент от то зи вид облекло. За днев ни офи циал-
ни съ би тия при госпо да та се изиск ва тъ мен костюм с бя ла ри за и дискрет на 
вра тов ръз ка или костюм от три части с жи лет ка. За да ми те се пре по ръч ва 
костюм с по ла под ко ля но то или пан та лон, как то и рокля с дъ лъг ръ кав или 
рокля със са ко;

Националният костюм е прием лив при вся ко офи циал но съ би тие. Той е 
под хо дящ, ко га то ще тряб ва да се пред ста ви те пред кул ту ра, да леч на от на ша та 
на ционал на тра ди ция.

1.8.1. Костюм
Костюмът е ос нов на та част от облекло то и с не го тряб ва да бъ дат съ обра зе-

ни всич ки оста на ли еле мен ти. За пре по ръч ва не е цве тът на костю ма, кой то но-
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си те, да е тъ мен – че рен, тъм но син, тъм но сив, как то и на дискрет но тънко ра йе. 
От цве та на костю ма за ви сят всич ки до пъл ни тел ни ак се соари към не го. 
Костюмът е уни вер сал но то под хо дя що облекло и за мъ же, и за же ни. Той се 
състои от две или три части в за ви си мост от съ би тието. Добре е да не се смес-
ват по ве че от два де се на при ком би ни ра не то на костюм, ри за и вра тов ръз ка. 
Подходящите ма те рии са сту де на въл на и плъ тен па мук, които поз во ля ват на 
тя ло то да ди ша и ня мат за пар ващ ефект.

За да ми те е възприето да се състои от по ла или рокля с дъл жи на под ко ля но-
то, през де ня под хо дя ща е и ком би на цията с пан та лон, кой то не би ва да е пре ка-
ле но те сен по кра ка или да е с крой ка тип по ла – пан та лон. Те се ком би ни рат 
със са ко. Роклите мо же да се но сят без са ко, но са мо ако са с дъ лъг ръ кав.

1.8.2. Риза и блу за
Ризата тряб ва да бъ де от естест ве на ма те рия и с дъл ги ръ ка ви. Горното коп-

че на ри за та тряб ва за дъл жи тел но да бъ де за коп ча но. Добре е меж ду шията и 
яка та на ри за та да има по не един пръст раз стояние. В про ти вен слу чай яка та на 
ри за та ще е или пре ка ле но тяс на, или пре ка ле но ши ро ка. Препоръчително е 
цве тът на ри за та да бъ де бял или в свет ли пастел ни то но ве и за дъл жи тел но по-
све тъл от то зи на костю ма, кой то но си те. Ризата е с дъл жи на 1 см по ве че от 
дъл жи на та на ръ ка ва на са ко то и се по да ва ле ко над яка та на ре ве ра.

При да ми те мо же да се но си ри за или блу за, ка то важ но то е те да не са от 
проз рач на или по лупроз рач на ма те рия – те зи ма те рии, как то и дан те ла та са 
под хо дя щи са мо за ве чер ни съ би тия, тъй ка то през де ня се приема, че ръ це те и 
ра ме на та на да ми те тряб ва да са покри ти. Деколтето съ що тряб ва да се пре це ни 
ра зум но – не по-дъл бо ко от ви со чи на та на под миш ни ци те. Цветовете съ що как-
то и при мъ же те са свет ли, за да изпък ва ли це то.

1.8.3. Вратовръзка и шал
По пра ви ло из би рай те вра тов ръз ка, чий то цвят да бъ де по-тъ мен от то зи на 

ри за та и в уни сон с цве та на костю ма. Вратовръзката тряб ва да бъ де вър за на 
та ка, че да дости га до сре да та на то ка та на ко ла на. Следете вни ма тел но въ зе лът 
на вра тов ръз ка та ни ко га да не бъ де раз х ла бен. Проява на до бър вкус е и ко га то 
цве тът на ва ша та вра тов ръз ка от го ва ря и на цве та на кър пич ка та, която се по да-
ва от мал ко то външ но джоб че на са ко то ви. Ширината на вра тов ръз ка та, която 
но си те, тряб ва да бъ де съ обра зе на с ши ро чи на та на ре ве ри те на са ко то. Разбира 
се, ал тер на ти ва на вра тов ръз ка та е па пи йонка та, но след ва да се има пред вид, 
че тя е под хо дя ща за мно го офи циал ни по во ди.

При да ми те ша ло ве те са един от ва риан ти те за съз да ва не на ня ка къв по-цве-
тен и за бе ле жим еле мент в ця лост на та ви зия. Шалът мо же да е от ле ка ма те рия 
към блу за и са ко, а мо же и да бъ де от по-плът на ма те рия и да се пол з ва вместо 
са ко към рокля за днев но или ве чер но съ би тие. При на ли чие на шал е добре да 
се пре це ни да ли да се ком би ни ра с ко лие или брош ка, за що то мо же да се по лу-
чат твър де мно го ак цен ти по си лу ета.

1.8.4. Чорапи
Чорапите тряб ва да бъ дат от естест ве на ма те рия, тънки и цве тът им да е по-

не тол ко ва тъ мен, кол ко то е цве тът на пан та ло ни те. Дължината им тряб ва да 
бъ де та ка ва, че при ся да не те да се покри ват от пан та ло ни те.



132 Медиите и съдебната власт

При да ми те кра кът съ що ви на ги е обут в чо рап – те ле сен цвят и тънка ма те-
рия. Тъмни и плът ни чо ра пи мо гат да се пол з ват в сту де на та и по-тъм на част от 
го ди на та. Черен чо рап е под хо дящ при чер на по ла или рокля и е за дъл жи те лен 
при участие в траур на це ре мо ния. Добре е да се из бяг ват чо ра пи с шар ка, с ръб 
или тип мре жа.

1.8.5. Обувки
Добре е обув ки те да са в уни сон с цве та на костю ма. По прин цип обув ки те 

тряб ва да бъ дат чер ни или тъм но ка фя ви на цвят без ме тал ни ак се соари по тях. 
Обувките тряб ва да бъ дат от естест ве на ко жа и с тънки под мет ки, което на офи-
циал ни места е за дъл жи тел но.

При да ми те обув ки те съ що са най-тъм на та част от си лу ета и са с тънка под-
мет ка. Добре е да са на ток с ви со чи на меж ду 3 и 6 сан ти метра.

1.8.6. Аксесоари
При госпо да та е добре да има ед на къв стил и цве то ва бли зост меж ду обув ки, 

ко лан и каиш ка на ча сов ник – ко же ни и тъм ни. Чантата съ що е пре по ръ чи тел но 
да бъ де в сход на га ма. Металните еле мен ти от облекло то съ що е добре да са в 
ед на къв цвят – то ка на ко лан на пан та лон, бутонели, ци фер блат на ча сов ник и 
хал ка.

При да ми те би жу та та е добре да са мал ко, стил но под бра ни, са мо от естест-
ве ни ма те риали и мал ко на брой. За ве чер ни съ би тия мо же да се пол з ват по-ви-
ди ми би жу та, които да са ак цент в це лия тоалет.

Чантите след ва да са в хар мо ния с обув ки те или тоале та, да се из бяг ват 
твър де го ле ми те фор ми и ма те рии, които са от жи во тин ски ма те рии и шар ки.

Съвети и пра ви ла:
– Видимите части на облекло то не би ва да над ви ша ват число то 9 – очи ла 

с диоп тър не се тъл ку ват ка то ак се соар. При мъ же те ча сов ни кът е ак се соар, 
при да ми те – не.

– В на ча ло то на ка риера та си един слу жи тел не би ва да пов та ря ед на 
ком би на ция от еле мен ти те в облекло то си за ед на сед ми ца. С напред ва не на 
го ди ни те и по ви ша ва не на по зи цията – 2 сед ми ци не би ва да има пов то ре ние.

– Подходящата прическа е къ са или прибра на коса, ка то цве тът е съ обра-
зен с те на на ли це то и ко жа та ка то ця ло.

– Ръцете стоят или от пус на ти от две те стра ни на тя ло то – най-естест-
ве на та по зи ция, или са кръсто са ни пред тя ло то на ви со чи на та на кръста. Не 
се дър жат зад гър ба, за що то та ка затруд ня ват ко му ни ка цията. Смята се, 
че ръ це те са проек ция на ума.

2. Съществен еле мент от ор га ни зи ра не то и от участието във все ки вид съ би-
тие е изпра ща не то и по лу ча ва не то на по ка ни.

Поканата играе важ на ро ля при ор га ни зи ра не то на да де но съ би тие. Освен да 
ин фор ми ра за не го вия ха рак тер, за да ча на по ка на та е и да на ка ра по лу ча те ля да 
очак ва въпрос но то съ би тие, как то и да съз да де въз мож но най-добро пър во впе-
чат ле ние за ор га ни за то ра на съ би тието. А за да изпъл ни по ка на та своята ро ля, 
тряб ва да се спаз ват след ни те пра ви ла: външ ният вид на по ка на та е мно го ва-
жен, за що то той пред ставля ва еле мент от ви зу ал на та иден тич ност на ин сти ту-
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цията, която от пра вя по ка на та; ка чест во на хар тия, вид, офор м ле ние, шрифт и 
цве то ве.

Независимо да ли са офи циал ни, или не офи циал ни, всич ки по ка ни имат ед на-
един ст ве на цел – да уве до мят госта /гости те от нос но:

– Кой е до ма кин;
– Какво е съ би тието;
– Какъв е по во дът;
– Време и място на про веж да не;
– Облекло;
– Начин за пот вър ж де ние или от каз.

В за ви си мост от от пра вя не то към гости те на да де но съ би тие, по ка ни те се 
де лят на об щи – за приеми и съ би тия, и лич ни (ка то име на та са изпи са ни на 
ръка) – за ве че ря или обяд. Важно е да се има пред вид, че по ка ни те не мо гат да 
се пре отстъп ват и че в за ви си мост от фор ма та на съ би тието по ка на та мо же да 
бъ де ад ре си ра на до ед но ли це или до ли це то с не гов пар т ньор, съпру г/ съпру га 
или „+1“. Това оз на ча ва, че се оти ва са мо по на чи на, по кой то е от пра ве на по ка-
на та, и че при от го во ра се пот вър ж да ва за два ма та по ка не ни или съ от вет но се 
под чер та ва, че по ка не ният ще мо же да оти де сам. Причината е, че по доб ни по-
ка ни в по ве че то слу чаи се пра вят за съ би тия с места, по ра ди което до ма ки ни те 
са напра ви ли под ред ба на гости те спря мо съ от вет ни те места.

Когато се изпра щат по ка ни, тряб ва да се има пред вид след на та вре ме ва рам-
ка:

За гости от чуж би на, ка не ни на важ но съ би тие (дър жав ни посещения): 4–6 
ме се ца пред ва ри тел но.

За офи циал на ве че ря или прием (по слу чай офи циал но посещение): 2–3 ме-
се ца пред ва ри тел но.

За офи циал на ве че ря, обяд или прием (напри мер по слу чай на циона лен 
празник): 6 сед ми ци или по не един ме сец пред ва ри тел но.

За не офи циален обяд или кок тейл: сед ми ца или две пред ва ри тел но.
При вся ко по ло же ние не би ва да изпра ща ме по ка ни за съ би тие по-мал ко от 

ед на сед ми ца пре ди да та та на не го во то про веж да не, за що то по то зи на чин 
риску ва ме да проявим не ува же ние към програ ма та на на ши те гости и да на кър-
ним про фе сионал ния образ на ин сти ту цията, ор га ни за тор на то ва съ би тие, по-
ра ди съм не ние за ло ши ор га ни за цион ни уме ния.

Писма по ка ни – пол з ват се за бри фин ги, сре щи, се ми на ри и кон гре си – съ би-
тия, които изиск ват по ве че ин фор ма ция, ка то напри мер да се пояс нят:

Причината, по ра ди която се про веж да сре ща та;
Целта на сре ща та;
Дневният ред;
Инструкциите за участие;
Отговорът към по ка на та;
Указанията за си гур ност.
2.1. Все по-често се изпра щат по ка ни и по елек трон на по ща, които съ дър-

жат всич ки рек ви зи ти на кла си ческа та по ка на. В по ве че то слу чаи в то зи вид по-
ка ни има текст, кой то уточ ня ва, че по ка на та след ва да се разпе ча та и но си за 
пред ста вя не на вхо да на съ би тието. Предимството на ка не не то на гости по то зи 
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на чин е, че в мо мен та, в кой то ор га ни за то ри те имат да та за про веж да не на 
опре де ле но съ би тие, те мо гат да изпра тят пър во съ об ще ние по елек трон на по-
ща, за да ин фор ми рат своите гости – то ва е по ка на та, която има ха рак тер на 
„Запазете си та зи да та“ (Save the date). В то зи слу чай ор га ни за то ри те имат гри-
жа та ме сец пре ди да та та да изпра тят по ка на, която ве че съ дър жа ця ла та не об-
хо ди ма ин фор ма ция – място и фор ма на съ би тието, ор га ни за то ри, облекло, на-
чин за от го вор. Няколко дни пре ди са мо то съ би тие ор га ни за то ри те от но во мо-
гат да изпра тят елек трон но пис мо до по ка не ни те, в което им на пом нят, че оста-
ват са мо ня кол ко дни до да та та, на която са по ка не ни, и по то зи на чин си га ран-
ти рат при съст вието на мак си ма лен брой от по ка не ни те гости. Този вид по ка ни 
ста ват все по-по пу ляр ни и ве че се прак ти ку ват от мно го по сол ст ва ка то фор ма 
за ка не не на гости на приеми, кок тей ли и кул тур ни ме роприятия.

2.2. Отговор на по ка на
На по ка ни те след ва да се от го ва ря без за ба вя не, как то изиск ва съкра ще нието 

RSVP (Réponse/Répondez s’il vous plait – мо ля, отговорете). Вариантите за от-
го вор са по те ле фон, по мейл, факс или в пис мен вид, как то е ука за но в са ма та 
по ка на. Може да има и ва риант да се да де от го вор са мо при от съст вие (regrets 
only). За съ би тия, които включ ват хра не не, е добре при от го во ра на по ка на та да 
се уточ ни да ли по ка не ният има ня как ви хра ни тел ни огра ни че ния, които до ма ки-
ни те след ва да отра зят при из гот вя не то на ме ню. Добре е да да де те от го вор ед-
ва то га ва, ко га то сте си гур ни да ли ще приеме те, или ще се на ло жи да отсъства-
те. Добре е да се из бяг ват си ту ации, при които ве че е пот вър де но при съст вие и 
участие в да де но съ би тие, след което да се на ло жи да се от ка же на по-къ сен 
етап. Домакините мо гат да се оби дят, ако раз бе рат, че по ка не ният е пред по чел 
да при съст ва в от го вор на дру га по ка на или е проявил небреж ност. В та ка ва си-
ту ация от каз е до пустим при бо лест или тра гич но об стоятел ст во, как то и при 
въз ник ва не на ан га жи мент, въз ло жен от ви со ко поста вен ръ ко во ди тел, на ко го то 
не мо же да се от ка же по ра ди ад ми нистра тив на су бор ди на ция.

3. Цветя
Цветните съ че та ния допри на сят за успе ха на вся ка сре ща: (голям) бу кет на 

вхо да, от кой то вли зат гости те, бу ке ти в по ме ще нието, в което се на ми рат по-
ка не ни те, и по ма си те (но не по-ви со ки от 25 см, за да мо гат хо ра та да се гле дат 
в очите), око ло които се про веж дат раз го во ри те. Важно е съ що под бра ни те цве-
тя да не ми ри шат твър де сил но, да не са в твър де яр ки то но ве и ка то ця ло да са 
в пастел на та га ма. Тази пре по ръ ка не ва жи в слу чаите, ко га то цвет на та аран жи-
ров ка се из ра бот ва в цве то ве те на на ционал но то зна ме на госта.

В исто рията на ев ро пейска та кул ту ра тъл ку ва не то на ези ка на цве тя та се 
свър з ва с исто рията на тъл ку ва не то на сим во ли те ка то ця ло. Дори тях но то поз-
на ва не и раз би ра не е обо со бе но в са мостоятел на систе ма, на ре че на фло риогра-
фия, която има мно го дъл бо ки исто ри чески ко ре ни, оти ва щи още в библейски те 
тек сто ве.

Умението да се во ди раз го вор на те ма цве тя често поз во ля ва да се за поч не 
та ка на ре че ният „ма лък раз го вор“, но се изиск ва поз на ние и го тов ност за спо-
де ля не на ези ка на цве тя та в раз лич ни те кул ту ри. Когато се под на ся бу кет на 
да ма, е добре той да бъ де в кръгла фор ма, а ако се под на ся на мъж, е по-добре 
да бъ де аран жи ран във ви со чи на. Букет, под не сен на да ма в ро ля та на до ма кин 
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на да де но съ би тие, би след ва ло да се да ва без вся как ва опа ков ка – посла нието е, 
че тя пос ве ща ва ця ло то си вре ме на гости те и цве тя та, които по лу ча ва, тряб ва 
да са го то ви за сла га не във ва за. Другият ва риант да се из ра зи ува же ние и бла-
го дар ност към да ма та е чрез изпра ща не на бу кет с ку риер в хо да на де ня пре ди 
съ би тието или на след ва щия ден с кар тич ка, но се ща посла ние за бла го дар-
ност. На мъ же бу кет се под на ся ряд ко и обик но ве но на изпъл ни тел на сце на или 
при це ре мо ния по по лу ча ва не на награ да.

Въпреки че зна че нието на от дел ни те цве тя и на тех ни те цве то ве ве че не е 
тол ко ва по пу ляр но и разпоз на ваемо, ня как ви ос нов ни поз на ния ви на ги мо гат да 
по мог нат при об щу ва не то и при под бо ра на цве тя за бу кет, укра са или ве нец. 
Карамфилите са знак за пре тен циоз ност, но съ що приятел ст во и въз хи ще ние. 
Розите са цве тя, чието посла ние се свър з ва пря ко с цве та им, та ка че ко ра ло ва та 
и оран же ва ро за са знак за ен ту сиазъм и же ла ние, ро зо ва та – за ра дост и неж-
ност, тъм норо зо вият цвят оз на ча ва бла го дар ност, а свет лоро зо вият – въз хи ще-
ние, праско ве ният цвят е знак за же ла ние за сътруд ни чест во и за вър ш ва не на 
да де на сдел ка или ини циати ва, жъл ти те ро зи са знак за съпру жеска лю бов, ра-
дост и за до вол ст во, бя ла та ро за е знак за не вин ност, чар, мъл ча ние и тайн ст ве-
ност. Червените ро зи са сим вол на сил на страст и нед вус мисле но посла ние 
„Обичам те“ в поч ти всич ки кул ту ри. Поради то ва при биз нес взаимо от но ше-
ния не би ва да се изпра щат чер ве ни ро зи. Хризантемите но сят посла ние за 
прия тел ст во. (В Мексико се тъл ку ват ка то знак за смърт, как то и дру ги жъл ти 
цве тя, та ка че тряб ва да се вни ма ва при изпра ща не то или под на ся не то им. В по-
ве че то ев ро пейски кул ту ри те се пол з ват при погре бал ни ри ту али. В Азия и 
осо бе но в Китай и Япония те са на ви со ка по чит и се смя тат за сим вол на власт 
и в ми на ло то са би ли све ще ни.) Нарцисът но си яс но посла ние, произ ли за що от 
са мо то име на цве те то, което в гръц ка та ми то ло гия се свър з ва с идеята за са-
мовлю бе ност, по ра ди което то се тъл ку ва ка то знак за неспо де ле на лю бов, но 
мо же да бъ де и знак за ува же ние. Лалетата са сим вол на приятел ст во, въз хи ще-
ние и лю бов. Днес те мно го се пол з ват ка то по да рък, за що то са под хо дя щи при 
биз нес от но ше ния и ня ма да се из тъл ку ват ка то си лен знак за лю бов.

4. Подаръци
Що се от на ся до раз ме ра на по да ръ ци те, има се риоз на раз ли ка меж ду тър-

гов ски те и пра ви тел ст ве ни те ор га ни за ции. Подаръци на стойност над 50 ле ва са 
неприем ли ви за дър жав ни те слу жи те ли. Ценните по да ръ ци от един ми нистър за 
друг ве че не са честа прак ти ка. В те зи слу чаи не пи са но то пра ви ло е по да ръ кът 
да не над ви ша ва 250 ле ва. Единствено дър жав ни те ръ ко во ди те ли си раз ме нят 
по да ръ ци на стойност по ве че от 500 ле ва.

В ев ро пейска та кул ту ра е добре по да ръ кът да се под не се опа ко ван на госта и 
той да го от во ри и бла го да ри. Поради то ва в програ ма та на по се ще нията е 
добре да се пред ви ди мал ко вре ме за раз мя на на по да ръ ци. Ритуалът по под на-
ся не е ва жен сам по се бе си, за що то в то зи мо мент по да ря ва щият опис ва пред-
ме та, който под на ся, и по то зи на чин му да ва до пъл ни тел на емо ционал на 
стойност. В по ве че то слу чаи пред ме ти те, които се из би рат, са свър за ни със 
съз да ва не и по пу ля ри зи ра не на по ло жи те лен образ на дър жа ва та на по да ря ва-
щия – свър за ни са с мест на тра ди ция, по пу ля ри зи рат важ но на ционал но произ-
вод ст во и т.н. Разбира се, пре ди да се из бе ре по да рък, е важ но да се про учи спе-
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ци фи ка та на дър жа ва та, от която е гостът, за що то опре де ле ни пред ме ти се 
възприемат про ти во ре чи во в раз лич ни те кул ту ри. В стра ни те от Изтока по да-
ръ ци те ни ко га не се от ва рят в при съст вието на госта, за що то се смя та, че той е 
по-ва жен. Това е важ но да се раз би ра от гости те ка то жест на ува же ние, а не ка-
то оби да.

При гости на ви со ко рав ни ще пред ме ти те, които ще се раз ме нят ка то по да-
ръ ци, пред ва ри тел но се съгла су ват и имат дъл бо ко сим во лен ха рак тер.

Добре е вся ка ин сти ту ция и нейна та про то кол на служ ба да под дър жат ар хив 
на по да ръ ци, които по лу ча ва, и на та ки ва, които пра ви, за да се из бег не неприят-
но пов то ре ние в напра ве ни те по да ръ ци към ед на и съ ща стра на, ин сти ту ция или 
ли це, с които се под дър жат ре гу ляр ни от но ше ния.

При ор га ни за циите с несто пан ска цел по да ръ ци те са по-функ ционал ни: пап-
ка с бе леж ник и пи сал ка; илюстро ва на бро шу ра с фак ти и ста тисти ка за ор га ни-
за цията; ако ин сти ту цията е ста ра – кни га, просле дя ва ща нейна та исто рия; не-
що прак тич но – пред мет, свър зан с пред наз на че нието на ин сти ту цията, кой то да 
слу жи за спо мен.

5. Поздравителен ад рес и поз д ра ви тел на кар тич ка
5.1. Поздравителният ад рес заед но с при ветст вието са сред ви до ве те тек-

сто ве, кои то офи циал ни ли ца произ на сят при раз лич ни по своя ха рак тер офи-
циал ни или не офи циал ни съ би тия. Те са срав ни тел но крат ки из раз ни фор ми и 
пред наз на че нието им е съ от вет но то ли це да от пра ви свое посла ние и поз д рав 
по конкре тен по вод. Те се изпол з ват при от кри ва не на да де но крат ко или по-
про дъл жи тел но съ би тие и имат ха рак тер на по же ла ние за не гов успех и пол зот-
вор ност.

Говорещият след ва да изпол з ва по во да, за да от пра ви свое важ но посла ние 
към ауди то рията, което очак ва да бъ де отра зе но и раз ви то по вре ме на съ би-
тието (то ва ва жи най-ве че за при ветст вия към кон фе рен ции, се ми на ри и пр.).

При из гот вя не на при ветст вие и поз д ра ви те лен ад рес тряб ва да бъ дат съ-
обра зя ва ни след ни те важ ни об стоятел ст ва:

5.1.1. Формат на съ би тието – офи циален или не офи циален. Спрямо то ва се 
опре де лят ха рак те рът и сти лът на тек ста, а до ри и не го ва та про дъл жи тел ност.

5.1.2. Тема на съ би тието, в рам ки те на което се от пра вя тек стът. Темата е 
во де ща при фор му ли ра не на кон текст, на чий то фон ще бъ де от пра ве но ос нов-
но то посла ние на го во ре щия. Тъй ка то об ща та про дъл жи тел ност на го во ре не то 
тряб ва да бъ де 5–6 ми ну ти, ба лан си ра не то на от дел ни те еле мен ти на тек ста е 
мно го важ но, за да се от кроят смисло ви те ак цен ти.

5.1.3. Личност на ав то ра – по зи цията и пер со нал ният стил на го во ре щия са 
от прав на та точ ки при на пис ва не то на по до бен текст. Всеки пис мен и устен 
текст на да де на об щест ве на фи гу ра участ ва при из граж да не то на не го вия образ. 
Поради то ва сти ло ва та им об вър за ност и под чи ня ва не то им на еди нен вер ба лен 
по черк са от клю чо во зна че ние за успеш но то из граж да не на публич ния образ на 
го во ре щия. Водещите по ли ти чески фи гу ри имат наз на чен пред ста ви тел в еки-
пи те си, кой то има гри жа та за под го тов ка та на всич ки не го ви пис ме ни тек сто ве. 
По то зи на чин се га ран ти ра то ва сти ло во един ст во.

5.1.4. Публика – це ле ва та гру па, пред която ще се го во ри, е дру га мно го съ-
щест ве на от прав на точ ка при пи са не то на вся ко из каз ва не. Успешното обръ ще-
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ние към ауди то рията по ви ша ва ефек та на посла нието и е мно го до бър на чин за 
уве ли ча ва не на по пу ляр ност та и ав то ри те та на го во ре щия. Трябва да се съ обра-
зи да ли в публи ка та има конкрет ни фи гу ри, към които го во ре щият тряб ва да се 
обър не.

5.1.5. Обем – не би ва да над ви ша ва 1–1 1/2 стра ни ци при при ветст вие или 
поз д ра ви те лен ад рес, та ка че да се вмести в про дъл жи тел ност от 5–6 ми ну ти.

5.1.6. Ефект – тъй ка то та къв вид го во ре не е на со чен към опре де ле на, 
конкрет на публи ка, по спе ци фи чен по вод и се произ на ся от конкрет на лич ност, 
ав то рът мо же да си поз во ли изпол з ва не на ци тат, из раз, свър зан с не го са мия, с 
те ма та или с ауди то рията (мо же да се пол з ва ци тат от вид на лич ност от съ от-
вет на та дър жа ва или ав то ри те тен ав тор от област та, за която ста ва ду ма, мо же 
да се напра ви ци тат на съ от вет ния език на ауди то рията и пр.) Всеки от те зи ва-
риан ти тряб ва да съ от ветст ва на ав то ра и на по во да.

5.1.7. Структура – не за ви си мо от то ва, че тек стът е срав ни тел но кра тък, яс-
на та и ло гич на струк ту ра е мно го важ на. Добре е да има увод на и заклю чи тел на 
част, които да съ дър жат ос нов но то посла ние и вну ше ние на го во ре щия.

5.2. Поздравителната кар тич ка
Както ста ва яс но от са мо то є наиме но ва ние, цел та на та зи кар тич ка е да се 

от пра ви поз д рав към нейния ад ре сат и то ва мо же да ста ва по раз лич ни по во ди – 
об щи и лич ни. Чрез нея мо же те да от пра ви те бла го по же ла ния за да ден праз ник, 
да из ра зи те вни ма ние и ува же ние във връз ка с ня ка къв тър жест вен мо мент от 
слу же бен или ли чен ха рак тер и мо же да бъ де еле мент от под на ся не на по да рък.

Без зна че ние по ка къв по вод се изпра ща да де на кар тич ка, посла нието в нея е 
от най-го ля мо зна че ние. В за ви си мост от сте пен та на бли зост с ад ре са та се 
опре де ля сти лът на посла нието. При об щи праз ни ци (на циона лен праз ник, Нова 
го ди на, да ти от ре ли гиозен календар) тек стът на кар тич ка та мо же да бъ де от пе-
ча тан, но за да има лич но от но ше ние към все ки от де лен ад ре сат, е пре по ръ чи-
тел но обръ ще нието и поз д ра вът да се изпис ват на ръ ка. Винаги един текст, на-
пи сан на ръ ка, по каз ва ува же ние и лич но от но ше ние.

Функцията на поз д ра ви тел на кар тич ка мо же да изпъл ни и ви зит на кар тич ка, 
на която на ръ ка се изпис ва поз д рав или по же ла ния (това е оби чай на прак ти ка в 
дипло ма ти чески те сре ди и за цел та се пол з ват ед ностран но от пе ча та ни ви зит ни 
картички).

Проява на до бър стил би бил из бор на поз д ра ви тел ни кар тич ки, сред ст ва та 
от които се пол з ват за ня как ва бла гот во ри тел на кауза. Това ва жи в още по-го-
ля ма сте пен, ко га то сред ст ва та за за ку пу ва не на кар тич ки те са от бю джет на ор-
га ни за ция.

Напълно прием ли во е и изпра ща не то са мо на елек трон ни кар тич ки. При то зи 
ва риант кар тич ка та мо же да е ска ни ра на и изпра ща на по елек трон на по ща, за да 
има под пис, по ло жен на ръ ка. Разбира се, кар тич ка та мо же да е из гот ве на под 
фор ма та на мейл и да съ дър жа поз д рав, по же ла ния и под пис. В то зи слу чай е 
добре да се обръ ща вни ма ние на изпра ща не то на ед на и съ ща кар тич ка до мно-
го ад ре са ти ед нов ре мен но – все ки пред по чи та да по лу чи кар тич ка лич но, по ра-
ди което е добре да офор ми те мей ла си по та къв на чин, че все ки от по лу ча те ли-
те да виж да са мо соб ст ве ния са елек тро нен ад рес и име. Другият ва риант е да 
изпра ща те от дел ни мей ли до все ки, което е за пред по чи та не. По то зи на чин за-



138 Медиите и съдебната власт

паз ва те идеята на поз д ра ви тел на та кар тич ка, която е знак за лич но ува же ние от 
ав тор към ад ре сат.

Официално облекло за мъжете

Различни модели и кройки на дамски сака
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