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 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

В И С Ш    С Ъ Д Е Б Е Н    С Ъ В Е Т 
 

 

1000 София                    Администрация – тел./факс 980-76-32, Счетоводство – тел./факс 986-77-34 

ул. „Екзарх Йосиф” №12  

 

     

 

О Т Ч Е Т 

За дейността на комисия „Публична комуникация” през 2012 г. 

 

 Комисия „Публична комуникация” (КПК) е конституирана с решение 

на Висшия съдебен съвет (ВСС) по протокол № 42 от 11.10.2012 г. и е 

провела 13 заседания от създаването си до края на 2012 г. Основните 

функции на КПК са да провежда информационната политика на ВСС и  да 

осигурява координацията и взаимодействието на ВСС с органите на 

съдебната власт, институциите, неправителствените организации, 

професионалните сдружения на магистратите и медиите. Със създаването на 

Комисията ВСС демонстрира желание за нов подход при осъществяването на 

комуникациите на органа в рамките на съдебната система, с журналистите и с 

обществото като цяло.  

КПК се състои от петима членове на ВСС: Магдалена Лазарова – 

председател, Даниела Костова, Калин Калпакчиев, Каролина Неделчева и 

Соня Найденова. Постоянни експертни сътрудници са Латинка Светозарова, 

директор на дирекция „Публична комуникация и протокол” и Светла 

Иванова, началник-отдел „Връзки с обществеността” в АВСС.  

С решение по протокол № 2 от заседанието си на 23.10.2012 г. КПК 

прие Вътрешни правила за организацията и дейността на комисия „Публична 

комуникация”. В отделни раздели в тях е уреден начинът, по който 

Комисията осъществява взаимодействие с останалите постоянни комисии на 

ВСС и администрацията на ВСС, комуникацията в съдебната система, с 

другите държавни институции, с професионалните и неправителствените 

организации и с медиите. Разработените детайлни правила гарантират 

прозрачност, устойчивост, предвидимост и навременност на процеса на 

информационен поток от ВСС към обществото. Целта, която Комисията си 

поставя е установяването на диалог с журналистите и гражданското 

общество, основан на взаимно уважение, разбиране и доверие. Очакваният 

ефект е изграждането на нов, позитивен образ на ВСС. 

 

Още на второто си заседание на 23.10.2012 г. КПК взе решение за 

сформиране на Граждански съвет от професионални и неправителствени 
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организации към ВСС, като в Годишната си програма си постави срок за 

реализиране на тази дейност до 15 декември. Бе изработен проект на правила 

за действие на Гражданския съвет към ВСС, както и регистрационна форма, 

която организациите, желаещи да участват в Гражданския съвет следваше да 

попълнят. След обсъждане във всички постоянни комисии, проектът на 

правила бе одобрен с решение по протокол № 51 от 29.11.2012 г. на ВСС като 

окончателният вариант на правилата ще бъде приет след обсъждане от самия 

Граждански съвет. 

По предложение на КПК още през първия месец от дейността на новия 

ВСС бе създадена специална комуникационна форма за обратна връзка със 

съдиите, прокурорите и следователите. Връзката с тази комуникационна 

форма е организирана в отделен раздел на интернет страницата на ВСС – това 

я прави лесна за намиране от всички, които желаят да се възползват от нея. За 

всяка поставена за дискусии тема се генерира отделна парола, която се 

изпраща до всички органи на съдебната власт. Първата, зададена чрез 

комуникацинната форма тема, беше изборът на директор на Националната 

следствена служба. Съдиите, прокурорите и следователите от органите на 

съдебната власт имаха възможност да изкажат мнения, становища и да 

направят коментари и по процедурата за избор на Главен прокурор, по 

бюджетни въпроси, по редица важни проекти на правила - за избор на 

административни ръководители, за командироване, за преместване по реда на 

чл. 194 от ЗСВ, по реда за провеждане на конкурсите за повишаване в 

длъжност и преместване на магистрати, по проекта на методиката за 

атестиране и по други важни теми.  

През 2012 г. КПК осигури необходимата организация за прозрачност 

при медийното отразяване на изборите за директор на Националната 

следствена служба и Главен прокурор. Заседанията, на които се изслушваха 

кандидатите и се осъществи изборът, бяха предавани пряко по Българската 

национална телевизия и онлайн чрез интернет  страницата  на ВСС. Всички 

желаещи медии бяха допуснати да снимат в Заседателната зала през цялото 

време, докато течеше изслушването, дебатите и гласуването. След 

осъществяването на избора, спечелилите кандидати и техните конкуренти 

имаха възможност да се срещнат с медиите със съдействието на пресцентъра 

на ВСС.  

По предложение на КПК на заседанието си на 08.11.2013 г. ВСС прие 

Становище по повод публични изявления на представители на 

законодателната и изпълнителната власт. Приетото Становище е публикувано 

в интернет страницата на ВСС и бе широко отразено от медиите. 

На 20.11.2012 г. КПК проведе среща с журналистите, които редовно 

отразяват работата на ВСС. На срещата присъстваха представители на всички 
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водещи електронни и печатни медии. В откровен тон бяха разисквани 

взаимните очаквания за откритост, обективност и диалогичност в 

отношенията на ВСС и медиите. След срещата бяха обобщени предложенията 

на журналистите за оптимизиране на работата на пресцентъра. Обобщените 

предложения бяха препратени на Комисията по професионална 

квалификация, информационни технологии и статистика по компетентност. В 

резултат на това в залата, в която журналистите наблюдават пряко 

заседанията на ВСС, беше осигурен безжичен интернет с оглед улесняване на 

тяхната работа. 

КПК разработи комуникационни регистри, гарантиращи пълен достъп и 

отчет на дейността на ВСС. Съгласно чл. 21 от Вътрешните правила за 

организацията на дейността на КПК е създаден Регистър на осъществените 

дейности, свързани с комуникационната политика на ВСС. Той е публикуван 

на интернет страницата на ВСС, в раздел „Решения на постоянните комисии”, 

подраздел „Комисия „Публична комуникация”. С решение на КПК по 

протокол № 9 от 04.12.2012 г. е създаден и Регистър на медийните изяви на 

членовете на ВСС. Въз основа на това и на ежедневното проследяване на 

публикациите в средствата за масова информация, на всяко тримесечия се 

изготвя мониторингов анализ на медийните изяви на членовете на ВСС. 

Първият такъв анализ засяга отчетния период от октомври до декември, вкл. 

Той и направените в него изводи и констатации бяха приети от КПК, след 

което анализът бе предоставен на всички постоянни комисии с оглед 

оптимизиране информационната политика на ВСС. 

С решение по протокол № 12/17.12.2012 г. на КПК бе учредена 

годишна награда за медия/журналист за най-обективнво отразяване на 

работата на ВСС. По този начин Комисията се стреми да стимулира 

журналистическия интерес към дейността на ВСС и да отличи медиите и 

журналистите, които са обективен и задълбочен посредник за посланията на 

ВСС към обществото.За първи път наградата ще бъде връчена на 16 април 

2013 г., когато ще се проведе и Денят на отворени врати на ВСС. 

В края на отчетния период бе създадена работна група, която да 

разработи комуникационна стратегия на ВСС. В състава й, освен експертите 

от дирекция „Публична комуникация и протокол” в АВСС, са включени и 

специалистите по връзки с обществеността на ВКС, ВАС, ВКП, НСлС, СГП, 

АС – Варна, както и университетски преподавател в сферата на медийните 

комуникации и външен медиен  експерт. 

Една от основните задачи, които КПК си постави бе постепенното 

обновяване на интернет страницата на ВСС с оглед тя да стане по-достъпна, 

по-добре организирана и по-лесна за навигация от потребителите. Първи 

стъпки в тази посока бяха направени, като по идея на КПК уебсайта на ВСС 
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бе обогатен с падащи менюта, бяха организирани временни и постоянни 

отделни секции по важни за обществото въпроси, бяха публикувани 

биографичните данни на членовете на ВСС. Тепърва предстои сериозна и 

задълбочена работа, както по обновяване на интернет страницата  на ВСС, 

така и по уеднаквяването на всички интернет страници   на органите на 

съдебната власт.  Създаването на унифициран стандарт, по който да бъдат 

разработени страниците на всички органи на съдебната власт, ще осигури по-

добра функционалност, което от своя страна ще улесни достъпа на 

гражданите до информация и ще гарантира спазването за законовите 

изисквания за задължително публикуване на съдебните актове. 

Изработването на модерни, лесно достъпни и добре организиране уебсайтове 

на ВСС и на всички органи на съдебната власт ще е важна стъпка към 

повишаване на общественото доверие към съдебната система. 

В заключение, въз основа на работата си през отчетния период, КПК 

направи следните изводи: 

 

1. Чрез създаване на специална комисия, която да координира 

комуникацията на ВСС в рамките на съдебната система, с другите 

държавни институции, с неправителствения сектор и медиите, Висшият 

съдебен съвет даде знак за нова, модерна и основана на пълна откритост 

информационна и комуникационна политика и пое своята отговорност 

за създаването на позитивен обществен образ, както на самия орган, така 

и на съдебната власт като цяло. 

2. ВСС направи първи конкретни стъпки към по-активен и 

двупосочен диалог с магистратската общност в страната. 

3. Създаването на Граждански съвет от професионални и 

неправителствени организации към ВСС ще даде възможност дейността 

на ВСС да бъде предмет на широка обществена дискусия, която да 

осигури, както коректив, така и активна подкрепа на органа при 

реализиране на стратегическите политики в областта на съдебната 

реформа. 

4. КПК проявава необходимата инициативност при контактите си с 

медиите. Очаква се в дългосрочен план подобна информационна 

политика да даде резултат при изграждане на взаимоотношения с 

медиите, основани на взаимно уважение и разбиране. 

5. Необходимо е да се предприемат по-нататъшни мерки по 

отношение на обновяването на интернет страницата на ВСС и 

уеднаквяването на интернет страниците на органите на съдебната власт. 

Препоръчително е в тази дейност, освен членове на ВСС и служители от 
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АВСС, да бъдат включени експерти по информационни технологии и 

връзки с обществеността от различни органи на съдебната власт. 

 

 


