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Раздел I. ВЪВЕДЕНИЕ  

 

1. Увод  
 

Създаването на Комуникационна стратегия на съдебната власт в 
България е част от комплекса от мерки, насочени към подобряване на нейната 
работа, повишаването на доверието в нея и гарантирането на правовия ред в 
страната. Настоящата Комуникационна стратегия е разработена едновременно 
с приемането на Актуализираната стратегията за продължаване реформата в 
съдебната система и цели повишаване на доверието във върховенството на 
закона и независимостта на съдебната власт чрез активна комуникация на 
действията за нейното реформиране и усъвършенстване.  

Настоящата Стратегия надгражда комуникационните документи, 
политики и практики на органите на съдебната власт с цел възприемане на 
високи европейски стандарти в комуникацията на всички нива и координация на 
дейностите за изграждане на обществено доверие, утвърждаване на 
върховенството на закона и на чувството за справедливост у българските 
граждани. Тя представлява платформа за синхронизиране на 
комуникационните политики на отделните органи на съдебната власт при 
строго спазване на определените от закона техни специфични функции. 

Процесът на възстановяване на доверието на обществото е свързан с 
промяна на комуникационния модел на органите на съдебната власт. Наред с 
комуникацията на съдебната власт на национално ниво, настоящата Стратегия 
включва и комуникация на равнище Европейски съюз предвид работата по 
Механизма за сътрудничество и проверка (МСП) и необходимостта от 
повишаване доверието на европейските партньори в българската съдебна 
власт. Създаването на комуникационна стратегия, която да предложи единна 
стратегическа платформа и механизми за провеждане на ефективна 
комуникационна политика, осигуряващи максимална прозрачност в работата 
както на ВСС, така и на органите на съдебната власт, е началото на 
дългосрочен процес. Той преминава през знанието за функциите на съдебната 
власт в България, статута, целите и правомощията на отделните органи в нея. 
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2. Съдебната власт в България – структура, уредба, управление 

По силата на Конституцията на Република България съдебната власт 
защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и 
държавата. Съдебната власт е независима от останалите власти. При 
осъществяване на своите функции съдиите, прокурорите и следователите се 
подчиняват само на закона. 

Уредбата на съдебната власт в Република България, освен в 
Конституцията, се съдържа и в Закона за съдебната власт (ЗСВ, ДВ, бр. 64 от 
2007 г.), Административнопроцесуалния кодекс (АПК, ДВ, бр. 30 от 2006 г., с 
изменения), Закона за адвокатурата (ЗА, ДВ, 55/2004, с изменения) и в други 
закони и подзаконови актове.  

По силата на Конституцията правораздаването се осъществява от 
Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, 
окръжни, административни, военни и районни съдилища. С промени в Закона 
за съдебната власт от 2011 година действат и Специализиран наказателен съд 
и Апелативен специализиран наказателен съд. Върховният касационен съд 
осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на 
законите от всички съдилища. Върховният административен съд осъществява 
върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в 
административното правораздаване. Структурата на Прокуратурата е в 
съответствие с тази на съдилищата. Главният прокурор осъществява надзор за 
законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори. 
Следствените органи са в системата на Прокуратурата. Националната 
следствена служба се ръководи от Директор, който е заместник на главния 
прокурор по разследването. В рамките на окръжните прокуратури 
функционират окръжни следствени отдели, а в състава на Специализираната 
прокуратура - следствен отдел. 
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Схема на съдебната власт в Република България 

 

  

 

Управление на съдебната власт 

Висш съдебен съвет (ВСС) 

Висшият съдебен съвет (ВСС) е постоянно действащ орган, който 
представлява съдебната власт и осигурява нейната независимост. Той 
определя състава и организацията на работа на съдебната власт и 
осъществява управление на дейността й, без да засяга независимостта на 
нейните органи. По силата на Конституцията Висшият съдебен съвет 
назначава, повишава, премества и освобождава от длъжност съдиите, 
прокурорите и следователите, налага дисциплинарни наказания на съдиите, 
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прокурорите и следователите, организира квалификацията на съдиите, 
прокурорите и следователите, приема проекта на бюджет на съдебната власт. 

 

Инспекторат към ВСС (ИВСС) 

С поправка към Конституцията от 2007 година към Висшия съдебен съвет 
бе създаден Инспекторат, който проверява дейността на органите на 
съдебната власт, без да засяга независимостта на съдиите, прокурорите и 
следователите при осъществяването на техните функции. Главният инспектор 
и инспекторите при осъществяване на функциите си са независими и се 
подчиняват само на закона. Инспекторатът проверява организацията на: 
административната дейност на съдилищата, прокуратурите и следствените 
органи; образуването и движението на съдебните, прокурорските и 
следствените дела и преписки, както и приключването на делата в 
установените срокове.  

 

3. Основни стратегически документи, регламентиращи комуникацията на 
органите на съдебната власт 
 

3.1. България  

 

3.1.1. Комуникационна политика на ВСС   

През 2013 година ВСС създава Комуникационната политика на 
ръководния орган за управление на съдебната власт, утвърдена от ВСС с 
решение по протокол №26/04.07.2013 г. – един от най-модерните стратегически 
документи, с цел утвърждаването на нови комуникационни стандарти в 
органите на съдебната власт в България и взаимодействието им с ключови 
външни общности.  

Документът утвърждава съвременни стандарти за ефективно управление 
на комуникацията на ВСС с професионалните общности в съдебната система, с 
медиите, с гражданите, със законодателната и изпълнителната власт. В него за 
първи път ВСС обвърза приоритетните направления за ефективна комуникация 
с основните целеви общности – съдиите, прокурорите, следователите от 
съдебната система, съдебната администрация, обществото, чрез 
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партньорството на медиите, гражданските, професионалните и съсловните 
организации, както и законодателната и изпълнителната власт. 

 

3.1.2. План за действие за изпълнение на Комуникационната политика 
2014-2018 г.  

 

За ресурсното обезпечаване на Комуникационната политика, както и за 
определяне на времевата рамка на реализирането, ВСС изготви План за 
действие за изпълнението на Комуникационната политика – 2014 - 2018 година. 
Планът за действие е утвърден от ВСС с решение по протокол №48/05.12.2013 
г.  

Планът следва стратегическите приоритетни направления за 
комуникация с ключовите общности и разписва конкретни дейности за 
реализирането на комуникационния модел. Освен посочването на целите и на 
очакваните резултати, Планът за действие разписва индикаторите за 
изпълнение и оценка, отговорността, финансирането на дейностите и 
вътрешния механизъм за изпълнение и оценка. 

 

3.1.3. Медийна стратегия на съдебната власт  

Този документ е създаден през 2003 година (утвърден с протокол 
25/25.06.2003 г.) и определя целите, принципите и правомощията на 
специалистите, ангажирани с осъществяването й. Дванадесет години по-късно 
документът е загубил не само актуалността си, но и ефективността на 
комуникационните инструменти, които подпомагат взаимодействието на 
органите на съдебната власт с външните общности. Утвърждаването на нова, 
комуникационна компетентност, на единни стандарти и законосъобразни 
правила за комуникация на органите на съдебната власт с традиционните и с 
новите медии е част от целите на настоящата Стратегия. 

 

Допълнително към описаните по-горе, са създадени множество 
стратегически документи и политики, разработени в органите на 
съдебната власт. 

Стратегически документи във вид на медийна политика, медийна 
стратегия, правила и наръчници за комуникация с граждани и медии има 
създадени във всички 28 окръжни съдилища в страната, в редица районни 
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съдилища, както и във всички 28 административни съдилища в РБ. В 
значителната си част те са съобразени с унифицирани комуникационни 
стандарти и посочват единни комуникационни канали за предоставяне на 
информация на различните групи потребители – граждани, медии, адвокати, 
потребители на съдебно-административни услуги, страни и участници в 
съдебния процес. 

 

3.1.4. Комуникационна стратегия на ВАС 

Стратегията цели подобряване на информираността на обществото за 
дейността на Върховния административен съд (ВАС), изграждане на 
положителен публичен образ и повишаване правната култура на обществото. 
Наред с подобряване на разбирането за спецификата в дейността на ВАС и 
административното правораздаване, стратегията гарантира постоянна 
информираност на обществеността за дейността на ВАС, свързана с 
осъществяването на съдебен надзор над административното правораздаване. 
Документът цели да подобри общественото разбиране за спецификата на 
дейността на ВАС, да даде рамката за работа с медиите, като набележи 
основните методи и средства за предоставяне на информация до тях. Целта е 
медийното отразяване да е обективно, да спомогне за издигане на авторитета 
на ВАС като институция не само пред медиите, гражданите и обществеността, 
но и пред българския бизнес, а също и пред самите магистрати и съдебни 
служители и държавните институции като цяло. 

Стратегията предвижда мерки за подобряване на вътрешните 
комуникационни процеси във ВАС чрез разработване на медийни обучения, 
вътрешен бюлетин, установяване на критерии за определяне на обществено 
значими дела и провеждане на специални събития. Стратегията предвижда 
външната комуникация на ВАС да се осъществява в няколко целеви групи – 
медии, бизнес, граждани, съдилища, държавни институции, европейски 
институции и широката общественост. Създаден е план на комуникационните 
дейности, обвързан приоритетно с провеждането на медийна политика. 

Документът е създаден в рамките на Проект BG051PO002-1.5.03-0003-
С0001 „Повишаване на прозрачността и ефективността в работата на ВАС”, 
реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
“Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд. 
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3.1.5. План за действие на Прокуратурата на Република България 2013 – 
2015 година 

Планът за действие на Прокуратурата на РБ 2013-2015 година е 
стратегически документ, изработен въз основа на функционален анализ, който 
предвижда планиране на дейности, промени в структурата, организацията и 
функциите на прокурорските и следствените органи на всички нива. Мярка 27 
на плана предвижда подобряване на публичната комуникация и обратната 
връзка с гражданите. Чрез плана се утвърждават нови правила и политика за 
работа с медиите, както и минимални стандарти за взаимодействие с външните 
целеви общности за Прокуратурата – граждани и адвокати.  

 

3.1.6. Медийната стратегия на Прокуратурата на Република България  

Стратегията е съобразена със специфичните законови изисквания за 
дейността на държавното обвинение и на следствието. Предоставянето на 
информация от Прокуратурата към медиите се извършва при спазване 
разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация, Закона за 
защита на класифицираната информация, Закона за защита на личните данни, 
Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс. Стратегията 
определя каналите за комуникация, функциите на говорителя на главния 
прокурор, на говорителите на отделните звена на Прокуратурата, техните права 
и задължения, както и специфичните изисквания за съдържанието на 
съобщенията, които този орган на съдебната власт излъчва към медиите. 

 

3.2. Основни стратегически документи, свързани с комуникацията на 
органите на съдебната власт - Европейски съюз 
 

3.2.1. Становище № 7 (2005) на Консултативния съвет на 
европейските съдии (КСЕС) относно "Правосъдие и общество" 

Този стратегически документ е рамков, глобален план за действие на 
съдиите в Европа, за връзки с обществеността, за образователна роля на 
съдилищата в демократичното общество, за връзки с всички страни, 
участващи в съдебните процедури, за достъпност, опростяване и яснота на 
езика, използван от съда при процедурите и в решенията.  

Становището препоръчва на съдебните институции да станат по-
достъпни, като въведат общи мерки за информиране на обществеността 
относно дейността на съдилищата. Формулира се потребността от провеждане 
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на образователна дейност на съдилищата и нуждата да се организират 
посещения за ученици и студенти или за други групи, проявяващи интерес към 
дейността им. Препоръчва се съдилищата и съдийските сдружения да си 
сътрудничат с училища, университети и други образователни институции чрез 
"Програми за популяризиране" и програми за достъп до правосъдие.    

КСЕС посочва, че правосъдната система в страните от Европа трябва да 
приеме ролята на медиите, които като външни наблюдатели биха могли да 
посочат недостатъците и да дадат конструктивен принос за подобряване на 
методите на работа на съдилищата и за подобряване на качеството на 
услугите, които те предоставят. Сред мерките, предвидени в становището, са 
редовни срещи между представители на съдебната система и медиите, 
достъпност, простота и яснота на езика, използван от съдилищата при 
процедурите и в решенията.  

КСЕС счита, че всяка от професиите (съдии и журналисти) трябва да 
изготви правила за взаимодействие с представителите на другата професия и 
за отразяването в медиите на съдебни дела. 

КСЕС препоръчва да бъде въведен ефективен механизъм, който би 
могъл да бъде под формата на независим орган, занимаващ се с проблеми, 
причинени от медийното отразяване на дадено съдебно дело, или трудности, с 
които се е сблъскал журналист при изпълнение на задачата си да информира 
обществото. Този механизъм следва да дава общи препоръки, целящи да се 
предотврати повторното възникване на наблюдаваните проблеми. 

 

3.2.2. Становище № 8 (2013) на Консултативния съвет на европейските 
прокурори относно отношенията между прокурорите и медиите, 
одобрено от КСЕП на 8-мо пленарно заседание (Ереван, 8-9 октомври 
2013 г.) 

Становището въвежда препоръки за улесняване достъпа на медиите до 
подходяща информация и насърчаването на реална комуникация между 
прокурорите и медиите по начин, съвместим с националното законодателство и 
международните ангажименти на страните членки. В рамките на тази 
комуникация, прокурорите са длъжни да гарантират, че свободата на 
изразяване и свободата на пресата няма да имат предимство пред законните 
права и интереси на отделния индивид (в това число уязвимите слоеве на 
обществото, като ненавършилите пълнолетие лица, жертвите на престъпления, 
членовете на семействата на обвиняеми лица), изискванията за защита на 
личните данни и задължението за поверителност.  
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Комуникацията между прокурори и медии трябва да се основава на 
принципите - свобода на изразяване и свобода на пресата, задължение за 
поверителност, право на информираност, прозрачност, право на личен живот и 
достойнство, тайна на разследването, презумпция за невинност, 
равнопоставеност на страните, права на защита и справедлив процес. 

Съгласно практиката в някои страни членки, в т.ч. и в България, 
комуникацията се води изцяло от назначен говорител на Прокуратурата. 
Проактивният подход към медиите дава добри възможности на прокурора да 
поеме инициативата да информира общественото мнение чрез средствата за 
масова информация. Съобщенията могат да имат отношение към общи 
въпроси от правен характер или, по изключение, да служат за коригиране на 
невярна информация, станала публично достояние. 

 

3.2.3. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на 
регионите „Програма на ЕС в областта на правосъдието за 2020 г. – 
укрепване на доверието, мобилността и растежа в съюза“ 

Съобщeнието очертава бъдещата политика на Комисията в областта на 
правосъдието в сферите на укрепване на доверието, мобилността и растежа в 
съюза и подчертава ролята на взаимното доверие между съдебните власти на 
страните членки. То отделя специално внимание на информационните и 
комуникационните технологии (електронно правосъдие), които улесняват 
достъпа до правосъдие за гражданите и предприятията. Подкрепя 
утвърждаването на Европейския портал за електронно правосъдие като място 
за единен електронен достъп в областта на правосъдието и подчертава 
необходимостта от развиването на подобни инициативи в страните членки, 
които „…следва да продължат да се развиват в оперативни инструменти, които 
улесняват достъпа до правосъдие, отстраняват бюрокрацията и ненужните 
процедури в държавите членки, особено в гражданските и търговските съдебни 
производства. Порталът за електронно правосъдие може също да улесни 
трансграничното сътрудничество, например като предостави на гражданите и 
професионалистите образци и формуляри, преведени на всички официални 
езици на ЕС. Взаимно свързване на националните регистри на равнище ЕС 
следва да гарантира, че практикуващите юристи, гражданите и предприятията 
разполагат с достъп до нужната им информация в други държави членки. Тези 
регистри включват търговските регистри, поземлените регистри и регистрите по 
несъстоятелност, както и регистрите за завещанията.  
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Ползите от инструментите за електронно правосъдие не се ограничават 
само до трансграничните ситуации. Пряката електронна комуникация между 
гражданите, практикуващите юристи, предприятията и съдилищата се 
превръща в реалност в европейското пространство на правосъдие и ЕС следва 
да подкрепя инициативите в тази област. В контекста на текущите структурни 
реформи и работата за изграждане на съвременна публична администрация 
цифровизацията на националните правосъдни системи се превръща в основен 
инструмент за осигуряване на ефективни национални правосъдни системи. 

ЕС следва да насърчава използването на електронни инструменти, които 
могат да осигурят реални допълнителни ползи за гражданите, предприятията, 
практикуващите юристи и съдилищата, включително инструменти за достъп до 
съдебната практика на съдилищата в други държави членки“. 

 

3.3. Правно регламентиране на достъпа до информация 
Конституционна рамка 

 Съгласно чл. 41, ал. 1 от Конституцията на Република България всеки 
има право да търси, получава и разпространява информация. Идентично право 
е признато и с чл. 19 от Международния пакт за гражданските и политическите 
права, а с чл. 10 от Европейската конвенция за правата на човека е признато 
правото на всеки да получава и разпространява информация. Двата 
международни акта са пряко приложими и имат предимство пред актовете на 
вътрешното право, които им противоречат, съгласно чл. 5, ал. 4 от 
Конституцията. В Решение №7 от 1996 година по К.Д. №1 в тълкуването си на 
чл. 41 от Конституцията Конституционният съд /КС/ изведе задължение за 
държавните органи да предоставят информация. В същото това решение на КС 
за органите на изпълнителната, законодателната и съдебната власт изрично е 
изведено задължение, кореспондиращо на правото на чл. 41 от Конституцията. 
В това решение се обуславя и необходимостта от приемането на Закон за 
достъп до обществената информация /ЗДОИ/, приет през 2000 година.  

Отделно от това, предоставените с вече цитираните конституционни 
текстове права задължават държавата да се въздържа от намеса при тяхното 
упражняване. Ограничаването на тези права е допустимо единствено с цел 
охраната на други, също конституционно защитими права и интереси, и може 
да става единствено на основанията, предвидени в Конституцията.  

 

Законодателна рамка 
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Правата и задълженията, свързани с предоставянето на информация от 
държавните органи, в това число и от органите на съдебната власт, са уредени 
от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/, Закона за защита на 
класифицираната информация /ЗЗКИ/ - “държавна и служебна тайна”, Закона 
за защита на личните данни /ЗЗЛД/- “лични данни”, и Закона за защита на 
конкуренцията /ЗЗК/ - “търговска тайна”. Специфични правила, отнасящи се до 
ограниченията на достъпа до информация в рамките на съдебната власт, се 
съдържат в Закон за съдебната власт /ЗСВ/, в Гражданско-процесуалния кодекс 
/ГПК/, в Наказателно-процесуалния кодекс /НПК/, в Административно-
процесуалния кодекс /АПК/ и др., както и в подзаконовите нормативни актове – 
правилниците, регламентиращи организацията и дейността на 
администрацията на съдилищата, Прокуратурата и Върховния 
административен съд /ВАС/. Със ЗДОИ и в съответствие с даденото от КС 
тълкуване на чл. 41 от Конституцията се въведе задължение на всички 
държавни органи да предоставят достъп до създаваната и съхранявана от тях 
информация – чл.6, ал.1.  

 

3.4. Достъп до информация в органите на съдебната власт в България 
 

Преглед на законодателството, регламентиращо достъп до информация 
в съдебната система, показва, че обикновено съдържащата се в нормите цел е 
да се осигури адекватно правото на защита на страните в съдебните и в други 
производства, а не правото на всеки до достъп до информация. Такъв е 
случаят например с общата хипотеза на достъп до съдебни дела /като сбор от 
документи/. Според чл. 73 и 74 от ПРАВИЛНИК за администрацията в 
съдилищата - ПАС, на Висшия съдебен съвет, обн. ДВ, бр. 8 от 28.01.2014 г. 
“Съдебната администрация е длъжна да осигурява откритост, достоверност и 
пълнота на информацията, събирана и съхранявана от съдилищата. Страните 
по делата и техните представители и адвокатите осъществяват правото си на 
достъп до информацията в производствата по реда на процесуалните закони. 
Лицата, които не са страни по дело, имат право на достъп само при наличие на 
законен интерес, заявен с писмена, мотивирана молба“. Има и случаи, в които 
това не е така. Например сред основните принципи на АПК е посочен 
принципът на “достъпност, публичност и прозрачност” /чл. 12/. Дава се 
възможност да се иска и изготвянето на справка при изразено желание на 
искащия.  
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Кои са лицата, които имат право на достъп до информация от 
съдебната система? 

Съдебните дела, като съвкупност от документи, са поставени в режим на 
ограничен достъп при условията на чл. 73 и 74 от ПРАВИЛНИК за 
администрацията в съдилищата - глава 13, Достъп до информация. Достъп до 
тях имат само страните и техните представители, както и лица, доказали 
законен интерес. Решенията, определенията и протоколите от съдебните 
заседания на ВАС, на практика са публични в интернет. От началото на 2009 
година по силата на Решение на Висшия съдебен съвет /ВСС/ всички 
съдилища в страната са задължени да публикуват съдебните документи и 
протоколи от съдебни заседания по дела, чиито решения, определения, 
присъди са влезли в сила. Разпоредбите на чл. 190 от ГПК, според които съдът 
обявява решението по гражданско дело, и чл. 263, ал. 3 от НПК, според която 
присъдата се обявява публично, обикновено не се тълкуват в практиката като 
регламентиращи тяхната общодостъпност.  

Друга група лица с право на достъп са имащите законен интерес – чл. 73, 
ал. 2, 3 и 4 от ПАС.   

ЗДОИ предвижда два основни вида задължения за предоставяне на 
достъп до информация: 

• По инициатива на задължените органи; 

• При поискване от заявител /чрез устно запитване или писмено 
заявление/. 

Тези задължения за предоставяне на информация се отнасят най-общо и 
за органите на съдебната власт като субекти по ЗДОИ. 

 

Публичност на съдебните заседания 

Принципът на публичност на съдебните заседания е заложен в чл. 121, 
ал. 3 от Конституцията на РБ. Според него разглеждането на делата във всички 
съдилища е публично, освен когато законът не предвижда друго. Този принцип 
е заложен и в разпоредбата на чл. 110, ал. 1 от ЗСВ. Според която съдилищата 
разглеждат делата в открити съдебни заседания, с изключение на 
предвидените в закона случаи. Съществуващите ограничения по отношение на 
конституционно-установения принцип на публичност са изрично изброени в 
НПК и ГПК. Съгласно чл. 263, ал. 1 от НПК разглеждането на делото или 
извършването на отделни съдопроизводствени действия става при закрити 
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врати, когато се налага да бъде запазена държавна тайна или нравствеността, 
както и в случаите, когато е необходимо да се запази самоличността на 
защитен свидетел. Разпоредбата на чл. 263 може да се приложи и по преценка 
на съда, за да се предотврати разгласяването на факти от интимния живот на 
гражданите. По изключение на съдебни заседания, провеждани при закрити 
врати, може да присъстват и лицата, на които председателят разреши това, и 
по едно лице, посочено от всеки подсъдим. Независимо от това дали 
наказателните дела се провеждат публично, или при закрити врати, присъдата 
винаги се обявява публично. НПК посочва и лицата, които не могат да 
присъстват на заседанията. Ограниченията се отнасят до лица, ненавършили 
18 години, ако не са страни по делата, свидетели, както и въоръжени лица. 
Разглеждането на делата става устно в открито заседание, освен ако законът 
предвижда друго. Има и изключения, посочени в ал. 3 на ГПК. Ако поради 
обстоятелства на делото публичното му разглеждане може да се окаже вредно 
за обществения интерес, съдът служебно или по молба на някоя от страните 
постановява това да стане при закрити врати. В такъв случай в съдебната зала 
се допускат само страните, техните адвокати, вещи лица и свидетели, както и 
лицата, на които председателят е разрешил това. При всички положения 
страните и по гражданските, и по наказателните дела имат право да 
присъстват на съдебното заседание. Дори и по дела, които са засекретени 
от ЗЗКИ, страните по делото и адвокатите имат право на достъп до 
делата, до заседанията, без да е необходимо да бъдат проверявани по 
реда на ЗЗКИ. 

 

3.5. Конвенция за достъп до официални документи на Съвета на Европа 
(CETS № 205) 
Това е първият в света правно задължителен документ, гарантиращ 

достъпа до информация и до официални документи. 

Конвенцията формулира понятието „публична институция“ и посочва, че 
органите на съдебната власт са част от публичните институции, доколкото 
изпълняват административни функции, съгласно националното 
законодателство. Конвенцията разписва както гаранциите за право на достъп 
до официална информация и документи, така и ограниченията за 
предоставянето й. Посочват се формите за заявления и се разписва 
процедурата за достъп до ОИ. 

След приемането на ЗДОИ в България всички органи на съдебната 
власт, по указания на ВСС, са изготвили вътрешни правила за достъп до 
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обществена информация. С Решение по протокол № 60/18.12.2014 г. ВСС 
актуализира вътрешните правила за достъпа до обществена информация, 
уреждащи реда за приемане, регистриране, разпределение и разглеждане на 
заявленията, изготвянето на решения за отказ или предоставянето на 
информация.  

 

3.6. Съвет на Европа: Препоръка REC(2003)13 на Комитета на 
министрите на страните членки относно предоставянето на 
информация чрез медиите при наказателни съдебни производства 
 

Препоръката припомня отговорността на страните членки на ЕС за 
спазване основното право на свобода на изразяване и информация, съгласно 
чл. 10 от Конвенцията за защита на човешките права и основни свободи, като 
подчертава, че това право е неделима част от основите на всяко демократично 
общество и е основна предпоставка за неговия напредък. 

Препоръката подчертава правото и професионалното задължение на 
медиите да информират обществото, както и правото на обществото да 
получава информация по обществено значими въпроси по силата на чл. 10 от 
Конвенцията.  

В този смисъл, като подчертава значението на медийното отразяване за 
информиране на обществеността при съдебни производства, за онагледяване 
на възпиращата функция на наказателното право и запознаване общността с 
дейността на съдебната система, Комитетът на министрите в Съвета на Европа 
поощрява добрата европейска практика и защитава достъпа на медиите до 
съдебни производства, като препоръчва на националните правни системи: 

Да приемат и приведат в сила, в зависимост от случая, всички мерки, които 
сметнат за необходими, с оглед осъществяването на принципите в 
препоръката, като се съобразят със съответните конституционни положения. 

Съгласно препоръката основните принципи, засягащи представянето на 
информацията чрез медиите при наказателните съдебни производства 
включват: 

•••• Информиране на обществото посредством медиите – журналистите трябва 
да се чувстват свободни да отразяват и коментират действията на 
наказателната съдебна система; 

•••• Презумпция за невинност – мнения и информация относно текущи 
наказателни производства могат да бъдат разгласявани и 



 
 

17 

Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление 

на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, договор №К13-

15-1/04.12.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд. 

разпространявани, без да поставят под съмнение презумпцията за 
невинност; 

•••• Достоверност на информацията – съдебните власти и полицията са длъжни 
да предоставят на медиите само потвърдена информация или информация, 
за която е ясно обозначено, че се прави въз основа на доводи или 
допускания; 

•••• Достъп до информация – при запитване, предоставянето на информацията 
не може да бъде ограничено само до конкретни медии, тя трябва да бъде 
предоставена на всички журналисти, отправили същото запитване;  

•••• Начини на предоставяне на информация на медиите – информацията 
трябва да бъде предоставяна по недискриминиращ начин и по възможност 
чрез съобщения до медиите, пресконференции или подобни легитимни 
средства; 

•••• Редовно информиране при наказателни производства – информиране за 
всички действия от страна на съдебните и полицейските органи, доколкото 
това не компрометира поверителността на полицейските разследвания или 
дознания и не забавя или възпрепятства изхода от процеса; 

•••• Забрана за користно използване на информацията, подавана към медиите; 
•••• Неприкосновеност на личния живот в контекста на текущи наказателни 

производства – подаването на информация е необходимо да следва 
принципа на зачитане правото на неприкосновеност на личния живот по 
силата на чл. 8 от Конвенцията. На специална защита подлежат малолетни, 
жертви, свидетели, обвиняеми или лица с влезли в сила присъди; 

•••• Право на опровержение – правото на опровержение е валидно и за 
съобщения до медиите, съдържащи невярна информация, разпространена 
от съдебните или полицейски органи; 

•••• Предотвратяване на предубеждение в ущърб на справедливия процес – 
въздържане от публично разгласяване на информация в ущърб на правото 
на справедлив процес; 

•••• Допускане на журналисти – журналистите имат право на достъп до открити 
за публика съдебни заседания без изискване за акредитация; 

•••• Присъствие на журналисти в съдебните зали – органите трябва да осигурят 
брой места за журналисти в съдебната зала; 

•••• Преки предавания и записи – невъзможни, освен когато е изрично 
разрешено от закона или от компетентните съдебни органи; 

•••• Съдействие за медийно отразяване – на журналистите трябва да бъда 
осигурен достъп до публично обявени съдебни решения; 
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•••• Защита на свидетели – самоличността на свидетеля не трябва да бъде 
разкривана, освен ако не е дал изрично разрешение; 

•••• Отразяване на изпълнение на присъди – на медиите да бъде осигурен 
достъпът до лица, излежаващи присъди лишаване от свобода; 

•••• Медийно отразяване след изтичане срока на присъдата – правото да не 
бъде разкривана самоличността на лица, излежали присъда лишаване от 
свобода във връзка с предишни престъпления.   

 

Препоръките на Европейската мрежа на съдебните съвети от доклада 
„Общество, правосъдие и медии“  

Висшият съдебен съвет е член на Европейската мрежа на съдебните 
съвети, а Представляващият ВСС е член на Управителния съвет на ЕМСС.  

Препоръките на съвета за работа с медиите включват: 

• Всички страни членки да развиват и използват система на говорители на 
съдебната власт под формата на магистрати, говорители на съдебната 
власт, и специалисти по въпросите на публичната комуникация, които 
трябва да имат задълбочено познание по въпросите на правосъдието, 
както и това как да информират публиката на разбираем език и да 
притежават добри комуникационни умения за работа както с 
традиционни, така и със социални медии; 

• Уеднаквяване на изискванията и ограниченията за достъпа за аудио и 
визуалните записи в съдебната зала; 

• Създаване на ясни правила за използването на мобилни телефони в 
залите; 

• Разработване и прилагане на стратегия за използване на социалните 
медии за комуникация на съдебната власт; 

• Създаване на обща интернет платформа на съдебната власт във всяка 
страна под контрола на Висшия съдебен съвет или на съдебната 
администрация с отделна страница за всеки орган на съдебната власт и 
свободен достъп до базата данни със съдебни актове, свободно 
достъпна за гражданите; 

• Приемане на национални правилници за отношенията на съдебната 
власт с медиите, които отчитат правните ограничения за предоставяне на 
информация и регламентират отношенията с медиите преди, по време и 
след приключване на съдебния процес; 
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• Всички страни членки се призовават да приемат проактивен подход към 
медиите, който да е фокусиран както върху индивидуалните съдебни 
казуси, така и върху съдебната власт като цяло.   

 

4. Методология, принципи и подходи при разработване на 
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014 – 2020 

 

Избраният подход при разработването на настоящата Комуникационна 
стратегия на съдебната власт се основава на разбирането, че подобряването 
на вътрешната комуникация в рамките на отделните органи на съдебната 
власт, както и помежду им, ще доведе до общо подобряване на ефективността 
на публичната комуникация и с външните публики. 

Проведените фокус-групи идентифицираха съществени елементи от 
цялостната ситуация, в която се намира съдебната система и формулираха 
нови предложения и възможности за постигането на позитивна промяна. 
Интегрирането на усилията за подобряването на средата, както и за 
подобряване на вътрешната институционална комуникация, се разпознават от 
магистратите като истинската цел на съдебната реформа. В този смисъл, всяко 
усилие в тази насока би могло да се ползва с подкрепата на магистратите, 
служителите в съдебната администрация, специалистите по връзки с 
обществеността и говорителите на Прокуратурата. Регистрираното равнище на 
готовност за подкрепа на промените е високо и само по себе си представлява 
ценен ресурс за осъществяване на качествена промяна. 

Настоящата Комуникационна стратегия на съдебната власт има ключово 
значение в тази насока, доколкото адресира пряко проблемите във вътрешната 
комуникация и в същото време – предоставя конкретни инструменти и подходи 
за подобряване на външната комуникация, а чрез това и повишаване на 
общественото доверие в органите на съдебната власт. 

Настоящата Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020 е 
изготвена в изпълнение на проект “Укрепване на капацитета на ВСС за по-
добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в 
дейността на съдебната власт”. 

 

4.1. Методология  
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Методологията за разработване на Комуникационна стратегия на съдебната 
власт за периода 2014-2020 се базира на: 

• Определяне принципите на прозрачност, отчетност и 
откритост към гражданите и гражданското общество  като 
основа на работата за повишаване на доверието към институциите на 
съдебната власт;  

• Съобразяване, анализ и надграждане над добрите комуникационни 
политики и практики, прилагани от органите на съдебната 
власт в България; 

• Съобразяване с особеностите и законовите рамки на 
комуникационната дейност на съдебната власт и нейните 
органи; 

• Съобразяване с изискванията и препоръките на Европейския 
съюз за създаване на „…истинско европейско пространство на 
правосъдие: повишаване на доверието, мобилността и растежа“ 
– European Commission - IP/14/233 

• Отчитане и прилагане на най-добрите европейски практики в 
областта на комуникацията на съдебната власт; 

• Съобразяване с реалностите на информационното общество и 
ролята на новите и социалните медии. 

Стратегията се базира на проведен задълбочен преглед на състоянието, 
практиката, структурите и ресурсите за комуникация на съдебната власт в 
България. Анализирани са както проблемите в публичната комуникация на 
съдебната власт, водещи до критично ниското обществено доверие в нея, така 
и съществуващите добри комуникационни политики, стратегии и модели в 
страната. Анализът почива както на социологически данни, така и на 
качествено изследване на състоянието на комуникацията с вътрешните и 
външните публики, проведено чрез фокус-групи, работни срещи, дискусии и 
фокусирани индивидуални интервюта с ключови представители на целевите 
групи.  

Важен компонент на методологията е проучването и съобразяването с 
най-добрата европейска практика в изграждането на комуникацията на 
съдебната власт.  

Стратегията отчита резултата от обсъжданията, критичните бележки и 
предложенията, направени в хода на нейното разработване от страна на 
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Висшия съдебен съвет, както и от представители на другите органи на 
съдебната власт – Прокуратурата, вкл. НСлС, следствените отдели, 
Инспектората към ВСС, съдилищата и на представители на външните публики 
– Гражданския съвет към ВСС, специализираните граждански организации и 
медиите.  

 

Основните методи, използвани при разработването на Стратегията, 
включват: 

• Анализ на документи и практики, в това число добри практики от ЕС; 

• Организиране на фокус-групи с представители на ВСС и съдебната 
власт; 

• Провеждане на интервюта с ключови представители на целевите групи 
в съдебната власт; 

• Провеждане на интервюта с ключови представители на целевите групи 
извън съдебната власт; 

• Тестване и обратна връзка, включително организиране на работни 
срещи с представители на целевите групи в съдебната власт; 

• Активно ангажиране на членове на ВСС и на специалисти по връзки 
с обществеността от съдебната власт на всички етапи на 
разработването на Стратегията за постигане на максимална 
реалистичност и приложимост на предвидените дейности и мерки.  

 

4.2. Основни принципи  
 

• Съобразяване със стратегическите и специфичните цели на Стратегията за 
продължаване на реформата на съдебната система за добро управление на 
органите на съдебната власт и висока ефективност на тяхното 
функциониране; 

• Съобразяване с изискванията и препоръките на Европейската комисия 
рамките на Механизма за сътрудничество и оценка и на Европейския съюз 
за създаване на „истинско европейско пространство на правосъдие: 
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повишаване на доверието, мобилността и растежа“ (European Commission - 
IP/14/233); 

• Съобразяване със Становище № 7 (2005) на Консултативния съвет на 
европейските съдии (КСЕС) относно "правосъдие и общество"; 

• Съобразяване със Становище № 8 (2013) на Консултативния съвет на 
европейските прокурори относно отношенията между прокурорите и 
медиите; 

• Съобразяване със „Стратегията на интелигентен и устойчив растеж -
ЕВРОПА 2020“ за провеждане на „политика на равни права, ориентирана 
към реален диалог между хората и тези, които правят политика”; 

• Познаване и критичен анализ на позитивите и недостатъците на 
дългогодишната практика на изграждане на публични комуникации в 
органите на съдебната власт в България, в това число на създадените 
документи, стратегии и политики във ВСС, в органите на съда и 
Прокуратурата; 

• Отчитане на най-добрите практики на комуникацията на органите на 
съдебната власт в страната и в други страни членки на ЕС;  

• Съобразяване с особеностите и законовите рамки на комуникационната 
дейност на органите на съдебната власт; 

• Засилване на прозрачността на органите на съдебната власт и на диалога с 
гражданите; 

• Ефикасност и ефективност на предложените комуникационни механизми. 

Предвидено е ясно разграничение на изискванията на Стратегията за 
органи на съдебната власт – Висш съдебен съвет, Инспекторат към Висшия 
съдебен съвет, съдилища, Прокуратура. 

Стратегията отчита и надгражда действащите стратегически и 
практически документи (стратегии, политики, инструкции, разгледани в Раздел 
II.) за публична комуникация на съдебната власт и предвижда създаването на 
единна комуникационна практика на съдебната власт в страната. 

Документът включва специално разработен раздел, посветен на 
вътрешната комуникация както между лицата, отговарящи за публичната 
комуникация в отделните компоненти на съдебната власт, така и вътре в тях. 
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В документа се включва организацията на професионалното обучение на 
магистратите и на лицата, отговарящи за връзките с обществеността на 
съдебната власт. 

Стратегията предвижда раздел за практическата работа по създаването 
на нова медийна единица към ВСС, която да предложи нов комуникационен 
модел за управление на комуникационните процеси на съдебната власт.  

 

4.3. Основни подходи 

За разработването на комуникационна стратегия, която да постигне 
основната си цел - изграждане на ефективна комуникация вътре в структурите 
на съдебната власт и между нея и външните публики, Стратегията залага на 
следните основни подходи: 

• Проактивен подход към комуникацията на съдебната власт за преодоляване 
на обществената криза в доверието; 

• Интерактивност и съпричастност: Комуникационната стратегия е 
разработена с активното участие на представители на основните целеви 
групи в съдебната власт - ВСС, Инспектората към ВСС, съдилища, 
Прокуратурата. Целта е както отчитане на реалните потребности и 
максимално приближаване до специфичните им изисквания, така и 
стимулирането на институционална и лична съпричастност към създаването 
на Стратегията и ангажираност с реализацията на плана по нейното 
осъществяване след приключване на проектната работа; 

• Диалог: Комуникационната стратегия е създадена в диалог с някои от най-
активните специфични целеви групи извън съдебната система – 
специализираните репортери, водачите на мнение сред гражданските 
организации, представители на другите власти. Целта е да бъдат отчетени 
техните очаквания и изисквания за прозрачност и отчетност на съдебната 
власт; 

• Адаптивност: Комуникационната стратегия предвижда максимална 
адаптивност на механизмите за постигане на поставените цели и е 
съобразена с реалностите на бързо променящата се социална, политическа, 
икономическа и медийна среда. Стратегията отчита постоянно 
нарастващото влияние на „новите“ и на социалните медии и предвижда 
разработването на инструменти за интегриране на разпространението на 
медийните послания през „традиционни“ и „нови“ медийни канали; 
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• Позитивизъм: Основен подход при формулирането на посланията на 
Комуникационната стратегия е търсенето на ефективни пътища за 
разпространение на информация и изграждане на разбиране и подкрепа за 
позитивните ефекти от работата на съдебната система върху живота на 
отделните хора, върху функционирането на обществото като цяло. 

Диференциране на подхода в комуникациите съобразно спецификата на 
органите на съдебната власт, както и според изискванията за комуникиране на 
информация за досъдебната и съдебната фаза на наказателния процес, за 
гражданското, административното, търговското и наказателното 
правораздаване.  
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Раздел II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА КОМУНИКАЦИИТЕ В 
СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

 

1. Анализ на причините за трайно установения дефицит на обществено 
доверие в съдебната власт от страна на  гражданите и бизнеса 

 

1.1. Данни от социологически проучвания  

 

Съдебната власт има критично ниска степен на доверие сред гражданите 
на България, което се доказва от многобройни социологически изследвания, 
провеждани през последните години. 

Според публикуваното през януари 2015 година изследване Флаш 
Евробарометър 406 на Европейската комисия „Механизма за сътрудничество и 
оценка за България и Румъния – втора вълна“, проведено през октомври 2014 
година, почти всички респонденти в България (96%) отбелязват слабостите в 
съдебната власт като важен проблем за страната. Този показател е стабилен 
от 2012 година насам. Едва 13% от българите смятат, че ситуацията с 
недостатъците на съдебната власт са се подобрили през 2014 г., като 
предишната година този дял е бил една трета (33%). Във връзка с дискусията 
за ново начало на съдебната реформа в страната в същото време 42% от 
българите очакват подобрение на съдебната власт, докато 19% очакват 
продължаващо влошаване. 

Изследването отчита „съществено намаляване“ на разбирането, че 
намесата на Европейския съюз има позитивен ефект върху реформата на 
съдебната власт, но въпреки това нагласите остават положителни - 61% от 
интервюираните са на това мнение.  
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Негативните тенденции в общественото доверие в съдебната власт са 
дълготрайни и могат да бъдат проследени в поредица от специализирани 
изследвания от последните няколко години. 

Съгласно изследване на публичните нагласи на „Алфа Рисърч“, с което 
се прави анализ на общественото доверие към съдебната система в България 
в контекста на цялостната оценка на гражданите към работата на 
правораздавателната система, 87% от гражданите считат, че съдебната власт 
в България осъжда единствено дребните престъпления, като големите остават 
ненаказани; 80% от респондентите посочват, че властта работи предимно в 
полза на политиците, а 70% от тях считат, че тя е в услуга на престъпниците. 
Едва 19% от анкетираните са на мнение, че правата на гражданите са 
напълно защитени в съда. Проучването на социологическа агенция "Алфа 
Рисърч" е последното цялостно изследване, посветено на съдебната система.  

Съгласно национално представителното изследване на Националния 
център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ), проведено през м. 
юли 2013 година, съдът отчита 18.5% одобрение (60% неодобрение), а 
Прокуратурата 24.6% одобрение (54.5% неодобрение).  

Според национално представително изследване сред прокурори от 
районни, окръжни и апелативни прокуратури, проведено от социологическа 
агенция „Глобал Метрикс“ по поръчка на Фондация „Български институт за 
правни инициативи“ от 2014 година, 82% от прокурорите са на мнение, че 
Прокуратурата не работи добре и се нуждае от реформи. Около една трета от 
интервюираните (31%) смятат, че от началото на мандата на новия главен 
прокурор са налице значими промени към по-добро, а 40% приемат, че 
промените, които се случват, са с малък обхват и все още липсват значими 
реформи. Около 23% от интервюираните са на мнение, че дори е налице 
влошаване. 

 

1.2. Данни от качествено изследване, проведено за целите на 
настоящата Стратегия 

 

С цел изследване комуникационните причини за ниската степен на 
доверие в съдебната власт, като част от процеса на разработване на 
настоящата Стратегия, бяха проведени 13 фокус-групи в 5-те апелативни 
района с участието на административни ръководители, магистрати, говорители 
прокурори и експерти по връзки с обществеността. Резултатите от 
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изследването са разгледани по-детайлно (т. 1.3., т. 1.4. и 1.5.), но анализът 
установява следните основни тематични центъра:  

• Влошена вътрешна комуникация между органите на съдебната власт; 

• Ненадеждна външна комуникация между съдебната власт и различните 
външни публики; 

• Ниска степен на прозрачност в работата на органите на съдебната власт 
и на ВСС. 

 

1.3. Анализ на състоянието на вътрешните комуникации в органите на 
съдебната власт 
 

1.3.1. Анализ на комуникацията на ВСС с органите на съдебната власт  
 

През 2014 година, в отговор на повишените обществени изисквания за 
яснота и предвидимост на комуникационната политика на държавните органи в 
Република България, ВСС прие Комуникационна политика на Съвета. Този 
стратегически по своя характер документ утвърждава съвременни стандарти за 
ефективно управление на комуникацията на ВСС с професионалните общности 
в съдебната система, с медиите, с гражданите, със законодателната и 
изпълнителната власт. Изпълнението на Комуникационната политика се 
осъществява с конкретно разписан План за действие, който се отчита на всеки 
шест месеца. Създаден е и Регистър на обществените дейности, свързани с 
Комуникационната политика на ВСС. ВСС анализира и отчита дейностите, 
свързани с ефективността на изпълнението на Комуникационната политика и 
напредъка в изпълнение на Плана за действие. ВСС е разписал подробни 
Вътрешни правила за новосъздадената Комисия „Публична комуникация“. ВСС 
за първи път предложи на магистратската общност нова форма на вътрешна 
комуникация чрез Форма за контакт с ВСС, в която се предлагат конкретни 
„Активни теми“. Целта на този своеобразен форум за професионален дебат е 
да се засили вътрешната активност на магистратите по актуалните теми и 
проблеми, свързани с реформиращата се съдебна власт. 

В изпълнение на политиката за отчетност и откритост, ВСС извърши 
проучване на нивото на удовлетвореност и оценка на магистратската общност 
от новия състав на ВСС през първата година от мандата му.  

ВСС поддържа специална секция „Анализи“ на сайта на Съвета. 
Публикуват се резултатите от цялата аналитична и изследователска дейност, 
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която се извършва в Дирекциите на АВСС и в Постоянните комисии по 
актуалните проблеми на натовареността, атестиране, кадрово израстване, 
резултати от проверки, в това число и на ИВСС. 

ВСС не само декларира програмни идеи за засилване на комуникацията 
с външни целеви общности, но реализира за първи път проект на Комисия 
„Публична комуникация“ „Стаж в администрацията на ВСС“. Стажантската 
програма регламентира достъпа на бъдещи юристи до различните дирекции на 
ВСС, възможността не само да се запознаят с работата на ръководния орган, 
но и да се включат в проучвания, свързани с медийното и публично отразяване 
дейността на ВСС. 

Настоящият състав на ВСС е и първият, който активизира пряката 
комуникация с професионалните, съсловните и неправителствени организации, 
работещи по теми и проблеми, свързани с дейността на съдебната власт. В 
края на 2012 година бе създаден Граждански съвет към ВСС, който работи 
съгласно приети Правила и области на взаимодействие. 

 

1.3.2. Оценка на магистрати, говорители и служители за връзки с 
обществеността, участвали във фокус-групите, за 
удовлетвореността от вътрешната комуникация на ВСС с 
органите на съдебната власт  

 

Участниците във фокус-групите, проведени за целите на Стратегията в 5-
те апелативни района, се обединяват около становището, че за разлика от 
предишните, настоящият състав на ВСС е в много по-голяма степен 
„отворен” и се стреми да осъществява двупосочна комуникация за 
постигане по-голяма вътрешна прозрачност и получаване на обратна 
връзка. Въпреки това, като подобряване условията за развиване на 
вътрешната комуникация и вътрешната прозрачност, участниците в 
изследването посочват допълнителна необходимост от подобряване на 
комуникацията с ВСС в областта на най-важните въпроси от развитието и 
реформирането на правораздавателния процес. Съдиите и прокурорите 
посочват, че през последните 2-3 години все по-активно са ангажирани в 
изразяване на становища, оценки и предложения по конкретни въпроси, 
свързани с пряката правораздавателна дейност. Такива са темите, свързани с 
кариерното израстване и атестиране на магистратите, с изследване на 
натовареността и дори с оценки на законопроекти или стратегически документи. 
Магистратите считат, че реформата в съдебната власт трябва да става с 
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тяхното активно участие и подкрепят усилията на ВСС да се търсят 
становища, оценки и анализи, изразени както писмено, така и чрез участие на 
магистратите в Работни групи към Постоянните комисии във ВСС. 
Същевременно мнозина от участвалите в изследването смятат, че твърде 
малко от предложенията, които магистратите от страната правят, се включват в 
окончателните документи на ВСС или в законодателната комисия към 
Парламента. Участвалите в изработването на конкретни становища и 
предложения магистрати, настояват за обратна връзка и представяне на 
мотиви, в случаите, когато техните предложения не са взети предвид и не са 
отразени в окончателните предложения на ВСС. 

Административните ръководители и магистрати, участвали в 
изследването, идентифицират друг, според тях, сериозен комуникационен 
проблем, свързан с недостатъчна институционална и комуникационна 
компетентност. Според тях, твърде често комуникацията между членовете на 
ВСС и между ВСС и единствения представител на изпълнителната власт в него 
– министъра на правосъдието - се води предимно чрез медиите, а не вътре в 
рамките на ръководния орган по време на неговите заседания. Това излъчва в 
обществото негативни сигнали за сериозно противопоставяне и противоборство 
на различни групи във ВСС.  

 

1.4. Анализ на състоянието на външните комуникационни канали в 
органите на съдебната власт 

 

Анализът на комуникациите на органите на съдебната власт с целеви 
общности извън съдебната власт, извършен в рамките на изследването, се 
осъществи през преценката на предизвикателствата в процеса на 
изграждане на нова комуникационна компетентност на органите на 
съдебната власт. Коментираните външни целеви общности са: медиите, 
гражданите, като потребители на правораздавателната дейност и на съдебно-
административни услуги, професионални и граждански организации, 
изпълнителна и законодателна власт.  

• Недоверието към съдебната власт като предизвикателство 

Един от постоянните фактори за недоверието към съдебната власт у нас 
е неразбирането и ниската правна култура сред гражданите. Наред с 
пропуските в образователната система, недоверието се поражда и от липсата 
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на достъпност, простота и яснота на езика, използван от съдилищата и 
прокуратурите.   

Въпреки добрите практики и сериозни постижения на съдилища от 
апелативните райони на Пловдив, Варна, Бургас, В. Търново и София в 
областта на предоставянето на услуги по електронен път и на информация към 
обществеността, липсва категорично декларирана и провеждана единна 
политика на прозрачност и достъпност на информацията от всички органи 
на съдебната власт.  

Недоверието, според участниците в изследването, е и в резултат на 
забавения процес на унифициране на информационните стандарти при 
внедряването на информационни технологии, които да гарантират не само 
ефективността и надеждността на комуникацията вътре във властта, но и да 
позволят правно регламентиран открит достъп на медии, граждани и 
организации до документи и информация от съдилищата. Преодоляването на 
това предизвикателство е свързано с наличието на вътрешни комуникационни 
проблеми на съдебната власт. За разрешаването им е важно създаването и 
внедряването на единен продукт за случайното разпределение на делата и 
единна за цялата страна автоматизирана система за управление на съдебните 
дела. 

• Засиленият обществен дебат като предизвикателство 

Масовият синдром на неразбиране и недоверие към съдебната власт в 
България безспорно не сваля от дневния ред на обществото дискусията за 
необходимостта от промени в комуникационния модел на съдебната 
власт, които гарантират справедливост, честност, истина, законност, 
откритост, доверие и баланс. Общественият дебат за сигурността, 
надеждността и доверието към съдебната власт неизменно е свързан с всички 
аспекти на конституционната и законова рамка на правото на достъп до 
информация в съдебната власт, както и на механизмите и технологиите за 
представянето й. Ето защо за преодоляването на проблемите на 
комуникациите в съдебната власт, е необходимо да бъдат вложени усилия за 
обновяване на технологичните ресурси, за подобряване на комуникационната 
компетентност на органите на съдебната власт и за утвърждаване на усилията 
за тяхната работа да се говори с ясен, разбираем и достъпен за обществото 
език.  
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• Засилен обществен интерес към правата на гражданите в условията 
на нова медийна среда като предизвикателство 

През последните години и особено след присъединяването на България 
към ЕС е налице траен обществен интерес към правата на гражданите, 
механизмите за тяхната защита и санкциите за правонарушителите. Медиите, 
като основен източник на информация, следят работата на различните звена в 
съдебната власт и в значителна степен влияят върху формирането на 
общественото мнение. По тази причина, постоянното и коректно 
взаимодействие с представителите на средствата за масова информация би 
спомогнало за формирането на обективна обществена представа за 
съдилищата, като институции, натоварени с отговорността да регулират 
обществените отношения чрез ефективно прилагане на законовите норми. 

Това предизвикателство е свързано и с динамична промяна в 
медийния ракурс на обществото. Общественият дневен ред се променя с 
включването на нов – „дигитален“ ракурс. Дебатите, оценките, анализите на 
обществените процеси, в това число и информационните потоци все по-често и 
у нас се водят не толкова чрез традиционните медии, колкото в социалните 
платформи в интернет пространството. Новите медии доведоха до същностни 
промени, свързани с производството, разпространението и използването на 
съдържание – текстово и аудиовизуално. Формира се комуникационна среда, 
която дава възможност да се реализират медийни практики, основани на 
индивидуализирана, двупосочна и напълно равнопоставена комуникация. 
Идентичността на някои от традиционните медии, каквито са телевизията, 
радиото, пресата и т. н. също се промени под натиска на новите 
информационни технологии, развиващи се успоредно с усъвършенстването на 
компютърните системи. Сливането на медии и технологии доведе до появата 
на нови разновидности и интегриране на традиционните медии с дигиталните, 
което преди се е считало за немислимо. 

Според изследване на моделите на информиране на гражданите в 
България, интернет уверено изпреварва радиото и пресата както като източник 
на информация, така и в степента на доверие. Изследване на агенция "Маркет 
Линкс" по поръчка на фондация "Конрад Аденауер" от началото на 2014 година 
отчита, че 62% от българите предпочитат като информационен източник 
телевизията, 20% посочват интернет и едва 4% - пресата. 

В резултат на тези динамични промени, съвременното виртуално 
общество сигнализира за нуждата от нови модели на общуване на 
институциите с външните публики. На дневен ред идват информационни 
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модели, базирани на мрежовата комуникация и дигиталния език, свързани с 
изразните средства на новата медийна среда, която се развива в социалните 
мрежи. Обществото има потребност от изцяло обновен комуникационен апарат 
на действащите институции, в това число и на органите на съдебната власт. 
Подмяната на старите комуникационни модели с нови е неизбежен процес, 
считат както експертите по комуникации, така и магистратите, участвали в 
изследването.  

• Взаимодействие със законодателната и изпълнителната власт като 
комуникационен проблем 

Този аспект от външните комуникации на органите на съдебната власт е 
обвързан със Стратегията за продължаване на реформата на съдебната 
система и със Секторната стратегия за въвеждане на електронно управление и 
електронно правосъдие 2014-2020. В този смисъл магистратите, участвали в 
изследването, коментират, че законодателят в България трябва да има 
политическата воля да проведе реформата, която в значителна степен е 
обвързана с актуализирането на наказателната политика, с изграждането на 
оперативен капацитет за поетапно въвеждане и прилагане на е-правосъдие. 

Магистратите не крият разочарованието си, че всяка година Годишните 
отчетни доклади на ВКС, на ВАС и на Главния прокурор, представени в 
парламента, преминават при нулева активност и интерес от страна на 
законодателя. Съдиите и прокурорите не разбират това явно неглижиране на 
пълната и обективна картина на правораздавателната дейност в България, 
представена от тримата „големи“ в съдебната власт, които анализират 
конкретни аспекти и проблеми и предлагат законодателни решения. 

Последните няколко години, в които станахме свидетели на открито 
противопоставяне между изпълнителната и съдебната власт, оставиха в 
магистратската общност усещането, че се цели „целенасочено и внимателно 
обгрижвано от политиците разединение в професионалната общност на 
съдиите и прокурорите“. Пак, според тях, зад тази политическа воля стоят 
големи икономически и корпоративни интереси, които имат по-голям „комфорт“ 
в една нереформирана, слаба и с ниско доверие съдебна власт. 

Общото становище на участниците в изследването е, че се предприемат 
законодателни промени, без предварителен анализ и оценка на въздействието 
и на прилагането им.  

Проблем на външната комуникация на съдебната власт, констатиран в 
рамките на изследването, е и съмнението за податливостта на външен натиск. 
Под една или друга форма натискът върху съда и Прокуратурата и върху 
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тяхната независимост от страна на политически и икономически кръгове става 
основна линия в публичното говорене за проблемите в съдебната власт.  

 

1.5. Оценка на магистрати, говорители и служители за връзки с 
обществеността за състоянието на външните комуникации в 
рамките на системата въз основа на проведените фокус-групи 
 

С цел анализиране на състоянието и оценка на реалностите в 
комуникационната политика и практика на съдебната система в рамките на 
подготовката на настоящата Стратегия, беше проведено качествено 
изследване на комуникациите, с участието на над 200 представители на 
съдебната система (магистрати, административни ръководители, говорители и 
служители за връзки с обществеността) във всички апелативни райони на 
страната.  

Въпреки, че дебатът за състоянието на вътрешните комуникации в 
рамките на съдебната система се оказа доминираща тема в по-голямата част 
от проведените групови дискусии, като сериозни комуникационни дефицити 
бяха коментирани и проблемите на комуникацията на органите на съдебната 
власт с медиите.  

Липсата на утвърдени стандарти или механизми за взаимодействие на 
съдебната власт с изпълнителната и законодателната власт също е част от 
комуникационните проблеми, които очакват своето разрешение. Още преди две 
години ВСС предложи пакет от законодателни изменения в Закона за 
съдебната власт, които да подобрят работата, но те „вероятно отлежават 
някъде“ в Министерство на правосъдието, според участниците във фокус-
групите. 

Без всякакво съмнение е общото разбиране за необходимостта от 
подобряване на комуникацията с обществеността, с потребителите на съдебно-
административни услуги и с други общности за повишаване на правната им 
култура, което изисква сериозни усилия от страна както на ВСС, така и на 
останалите органи на съдебната власт, за организиране на специализирани 
програми с обучителни модули за различни целеви групи. 

Общото становище на участниците във вътрешния дебат за състоянието 
на комуникациите в рамките на съдебната власт е, че промяната на 
комуникационния модел трябва да започне от подобряване на вътрешния 
комуникационен процес, който да гарантира вътрешната прозрачност и 
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вътрешното доверие както между всички представители на органите на 
съдебната власт, така и между тях и ВСС. 

Това е един от най-съществените изводи на проведеното изследване – 
пътят за преодоляване на негативните ефекти на актуалната ситуация 
преминава през целенасочени усилия за подобряване на вътрешните връзки и 
комуникационната динамика. Тази насока би трябвало да има водещо значение 
и при разработването и приложението на единната Комуникационна стратегия 
на съдебната власт – приоритет при реализирането й би трябвало да има 
оптимизирането на вътрешните връзки и обмен, като основа за качествена 
промяна на външния образ на съдебната власт и подобряване на нейните 
комуникации с външните общности. 

Съществен резултат от дискусиите в цялата страна е констатираната 
диференциация между София и останалите градове в страната. Доминиращата 
обяснителна схема сред магистратури, които са извън столицата, се свежда до 
представата, че публичният образ на цялата власт се формира от събития, 
знакови съдебни или досъдебни производства, станали в София. В същото 
време, дейността на правораздавателните органи в страната, които отчитат 
добри показатели за ефективно, предвидимо и качествено правораздаване, 
влизат само в статистическите форми за отчети, но не и в анализите на 
цялостните процеси в сферата на дейността на органите на съдебната власт. 
Много често в рамките на участието на десетки магистрати от страната в 
различни работни групи към комисиите във ВСС или други органи в 
изпълнителната власт се изготвят анализи, предложения и становища,  
свързани с актуални проблеми по натовареност, кадрово израстване, 
атестиране или др. Такъв пример е инициативата на ВСС за широк 
професионален дебат, който даде възможност на всички органи на съдебната 
власт и на всички магистрати да изразят становище по проекта на 
Актуализираната стратегия за реформата в съдебната система. Министърът на 
правосъдието бе поканен в комисии на Висшия съдебен съвет, за да коментира 
вижданията си за съдебната реформа. Дебатът приключи с широк форум в 
Съдебната палата. 

Разбирането за съдебна реформа, според участниците в дискусиите, 
кореспондира с представата, че тя е резултат на по-скоро външен натиск, 
следствие от оценките и препоръките на МСО, от динамичното равновесие 
между различни политически сили, но не и резултат от постигнато съгласие в 
рамките на самата съдебна власт за необходимите промени. В този смисъл, 
самото понятие „съдебна реформа” се използва все по-често в негативен 
смисъл, като проект, който няма пряка връзка с идентифицираните вътрешни 
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проблеми на съдебната власт. Тази нагласа е определяща както за Проекта за 
актуализирана стратегия за реформа на съдебната система, така и по 
отношение на преобладаващата част от публични изявления на политици, 
представители на граждански и професионални организации. В този смисъл, 
говоренето за реформата, отправянето на критики към съдебната власт в 
контекста на представата за необходимостта от реформа, не се възприема като 
публично усилие за преодоляване на проблемите, а като натиск, който се 
опитва да повлияе върху правораздаването.  

Сред мнозинството от магистратите в извънстоличните институции на 
съдебната власт, доминира разбирането, че съдът е „удобна изкупителна 
жертва“ на провалите в политиката. Изненадващо масово се споделя 
представата за зависимостта на съдебната власт от действията преди всичко 
на изпълнителната власт. Почти еднозначно, магистратите определят като 
субект на подобен натиск политиците. Представата за груповите политически 
интереси, които противодействат на съдебната система, се споделя както от 
административните ръководители, така и от магистратите. В тази представа, 
съдебната система се възприема като заложник на политически интереси, 
пряко определящи условията, в които функционира съдебната власт. 
Правораздаването се оказва поставено в подчинено положение, поради 
влиянието на политическите интереси както върху качеството на 
законодателството, така и спрямо действията на изпълнителната власт. 

В контекста на подобна доминираща нагласа, вниманието в рамките на 
вътрешната комуникация е насочено към взаимодействието с ВСС, от една 
страна, и с органите на изпълнителната власт и по-специално – 
Министерството на правосъдието – от друга. Налице е ясно изразена готовност 
за участие в професионалния и институционален дебат в рамките на съдебната 
система, но в същото време практиката показва, че направените предложения 
много често не водят до някаква съществена промяна. 

Това разбиране за спорната ефективност на вътрешната комуникация с 
ВСС определя голяма част от изразените мнения и оценки за перспективите на 
съдебната реформа. Споделените оценки се отнасят не само до ролята на ВСС 
като цяло, но и до ясно изразеното очакване за по-активна позиция и 
ангажираност от страна на ръководителите на върховните съдилища и главния 
прокурор, като субекти, от които зависи в не малка степен не само публичния 
образ на съдебната власт, но и подобряването на условията на вътрешна 
комуникация в рамките на системата. Това разбиране в еднаква степен се 
споделя както от страна на съдиите и прокурорите, така и от участвалите в 
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дискусиите специалисти по връзки с обществеността и говорители на 
Прокуратурата.  

Обобщената оценка за актуалното състояние на вътрешната 
комуникация е, че тя е по-скоро недостатъчно ефективна. Посочени бяха 
редица сфери, в които би трябвало да бъдат положени допълнителни усилия, 
за да бъде възстановен или изграден наново модел на ефективна комуникация 
между магистратите и ВСС.  

 

• Прозрачност и ефективност в дейността на ВСС 

Публичният образ на ВСС се възприема като резултат от 
съществуващите комуникационни дефицити в рамките на самата съдебна 
система. Освен по отношение ефективността на комуникацията между 
различните институционални равнища, втората съществена сфера, която 
определя съществуващите проблеми е свързана с ефективността на диалога 
между ВСС и останалите власти и институции в качеството му на официално 
представителство и ръководство на органите на съдебна власт. На първо място 
в това отношение стои въпросът за ефективността на взаимодействието с 
Министерството на правосъдието като орган на изпълнителната власт. 
Трудностите и липсата на ефективност в този диалог се определя като 
системен риск пред съдебната власт. В рамките на собствения си опит, 
участвалите във фокус-групите магистрати посочват, че ограничават до 
минимум преките си връзки с Министерството, свеждайки ги единствено до 
действия, свързани с международното правно сътрудничество. 

Втората линия на оценки за ВСС преминава през ролята, която Съветът 
успява да отстоява в отношенията с останалите органи на изпълнителната 
власт и с Народното събрание. Магистратите определят тази комуникация като 
недостатъчна от гледна точка на постигнатите резултати. В случаите, когато 
законодателната власт се обръща към ВСС за изразяване на становище 
спрямо ново законодателство или необходимостта от промяна в 
съществуващата правна рамка, тази възможност не бива използвана 
пълноценно.  

В редица дискусии бе изразено разбирането, че именно ВСС би 
трябвало, като представител и ръководен орган на съдебната власт, да се 
ангажира активно с позиция, отстояваща независимостта на българския съд.  

Мнозинството от участниците в дискусиите споделя разбирането, че ВСС 
трябва не само да ръководи активно процесите в съдебната власт, но и да има 
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по-широка представителност, както и споделят запазване на ВСС като 
постоянно действащ орган, но при намаляване квотата на Народното събрание. 

 

• Публичен образ и обществено доверие към съдебната система 

Ниските стойности на обществено доверие и одобрение за дейността на 
съдебната система, регистрирани в редица социологически изследвания през 
последните години, не се възприемат еднозначно от магистратите. За 
мнозинството от тях, обективната оценка на дейността им трябва да бъде 
правена само сред онези, които са имали непосредствен досег със съда. 
Представата за това, че всички български граждани могат да се произнесат по 
отношение на съдебната власт, се оспорва от мнозинството от магистратите. 

Немалка част от магистратите, ангажирани в оценката, смятат, че в 
основата на общественото недоверие към съдебната власт стоят външни за 
нея фактори - политически нападки, корпоративни интереси, медии и правно 
неграмотни граждани, и не са склонни да търсят решение чрез промяна на 
комуникационната политика и практика на съдебната власт. Подобна позиция, 
особено когато е споделена от магистрати с ръководни функции в съдебната 
власт, излага на системен риск реализацията на настоящата Стратегия, с която 
е необходимо да се съобразяват както ВСС, така и ръководителите на органите 
на съдебната власт в страната. 

По-конкретно, общественото доверие в съда нерядко се определя като 
резултат от качеството и характера на медийното отразяване. В този смисъл, 
според мнозинството от участвалите във фокус-групите магистрати, всъщност 
не става въпрос за обективно становище, а за отражение на изкривената 
представа за дейността на съдебната система, която конструират медиите. 
Оттук идва и по-рядко изразената готовност в хода на дискусиите да се 
коментират подходи, които биха могли да доведат до положителна промяна в 
общественото мнение. Промяната се определя като възможна, но тя трябва да 
следва същата логика, по която е формирано общественото отношение – 
подобряване на медийния образ и оттам промяна на общественото мнение. 

Другият основен аргумент, споделян масово в проведените фокус-групи, 
е свързан с равнището на информираност и компетентност на българското 
общество по отношение дейността на съда и Прокуратурата. Всеобщо е 
разбирането, че правната култура и информираност на българското общество 
остават критично ниски. Отговорността се приписва в по-голяма степен на 
медиите, но свое място имат и образователните институции. В положителен 
аспект, почти навсякъде, бяха коментирани първите стъпки от реализацията на 
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новия Пилотен образователен проект на ВСС, съвместно с МОН „Отворени 
съдилища и прокуратури“, който се провежда сред ученици от десетите класове 
и е насочен към повишаване правната им култура чрез запознаване с цикъл от 
теми, представени от магистрати. Тази форма се одобрява и приветства от 
мнозинството, но в същото време съществува убеждението, че тя не би могла 
да бъде достатъчна, още повече, че изисква дълъг период от време, преди да 
даде своите конкретни резултати. 

Разбирането за необходимостта от системни и последователни, 
всекидневни усилия, за да бъде предизвикана промяна в масовите обществени 
нагласи, не се споделя от всички магистрати. Същевременно, връзката между 
общественото доверие и преодоляването на проблемите в съдебната власт се 
мисли в обратна последователност: първо да бъдат подобрени вътрешните 
комуникации и да бъде постигнато по-добро равнище на ефективност в 
дейността на съдебната система, а едва след това усилията да бъдат насочени 
към промяна в обществените нагласи. 

Този резултат има съществено значение за по-нататъшната работа по 
изработването на единна Комуникационна стратегия на съдебната власт. 
Независимо от известното подценяване на значението на общественото 
доверие към системата, важно е да се отбележи разбирането за връзката 
между външния образ на съдебната власт и нейното вътрешно-организационно 
състояние. Тази нагласа способства реализирането на приоритетите на 
Стратегия, която ще се фокусира върху оптимизирането на вътрешната 
комуникация и ще пренесе генерираната енергия навън, към външните публики. 

 

1.6. SWOT Анализ  
 

S Силни страни W Слаби страни 

ОБЩИ: 

• ВСС и органите на съдебната 
власт осъзнават необходимостта 
от промяна в комуникациите и са 
готови да предприемат мерки в 
тази посока; 

• Подобряването на вътрешната и 
външната комуникация съвпада 
със стратегическите цели на 

ОБЩИ: 

• Критично ниски стойности на 
доверието в съдебната власт; 

• Висока степен на политически 
натиск над съдебната власт; 

• Липса на външна подкрепа за 
изграждането на позитивен образ на 
съдебната власт; 

• Наличие на съществени дефицити 
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реформата в съдебната власт;  
• Налице е висока степен на 

професионална и лична 
ангажираност, професионален 
опит и компетентност на 
магистратите. 

Специфични за ВСС 

• Наличие на воля за промяна в 
комукационната политика на 
съдебната власт. 

Специфични за съдилищата  

• Наличие на добри практики в 
комуникациите в много от органите 
на съдебната власт; 

• Наличие на опитни служители за 
връзки с обществеността в 
апелативните, окръжните и 
административни съдилища. 

Специфични за Прокуратурата 

• Наличие на добри практики в 
комуникациите в много от 
прокуратурите; 

• Наличие на опитни говорители. 

Специфични за ИВСС 

• Наличие на добри практики в 
комуникацията; 

• Наличие на служител и добре 
работеща структура за публична 
комуникация. 

 

 

във вътрешната комуникация; 
• Неразбиране за ролята на 

комуникацията сред част от 
магистратите; 

• Неспособност да се мобилизират 
ресурси за осигуряване на 
професионална комуникация; 

• Противоречиви интереси в 
комуникацията на органите на 
съдебната власт. 

Специфични за ВСС 

• Поради характера на колективен 
орган, невъзможност за формиране 
на единно мнение и неспособност 
за комуникиране на различните 
мнения; 

• Слабо ресурсно осигуряване на 
комуникационната дейност. 

Специфични за съдилища  

• Липса на говорители и служители за 
връзки с обществеността във всички 
органи на съдебната власт; 

• Недостатъчно ресурсно осигуряване 
на комуникационната дейност;  

• Разнородност на практиката в 
областта на комуникацията; 

• Липса на устойчивост по отношение 
на системата за професионално 
обучение по комуникация. 

Специфични за Прокуратурата 

• Липса служители за връзки с 
обществеността; 

• Недостатъчно ресурсно осигуряване 
на комуникационната дейност. 

Специфични за НСлС и следствените 
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отдели към прокуратурите 

• Законова невъзможност за водене 
на активна самостоятелна 
комуникационна дейност, водеща до 
липса на обществено разбиране на 
ролята и функциите на 
институцията.  

Специфични за Инспектората към 
ВСС 

• Законови ограничения пред 
комуникирането на функциите на 
Инспектората; 

• Неразбиране, в това число в 
магистратските среди, за мястото и 
функциите на Инспектората в 
съдебната власт. 

O Възможности T Заплахи 

ОБЩИ: 

• Политическа воля и обществени 
очаквания за реформи в 
съдебната власт, които дават 
възможност за прокарване на по-
радикални промени; 

• Задълбочаването на европейската 
правна интеграция, която 
позволява да бъдат използвани 
експертизата и стандартите на 
европейските правни системи; 

• Навлизане на информационни 
технологии създаващи 
предпоставки за активна пряка 
комуникация на съдебната власт.  

Специфични за ВСС 

• Възможности за ползване на 
водещ европейски и световен опит 

ОБЩИ: 

• Оказване на политически натиск в 
посока политическо подчиняване на 
съдебната власт; 

• Продължаващо неразбиране на 
необходимостта от 
професионализация на 
комуникацията; 

• Неспособност да се гарантира 
необходимото ресурсно 
осигуряване на връзките с 
обществеността; 

• Намаляване на мотивацията и 
готовността на магистратите да 
участват активно в процеса на 
организационна промяна; 

• Ограничаване на реформата до 
структурни и персонални промени в 
съдебната власт; 
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при подобряване на 
професионалната комуникация на 
съдебната власт;  

• Използване на импулса на 
реформите за провеждане на 
активна комуникационна политика;  

• Европейска подкрепа за 
приемането и прилагането на 
Комуникационна стратегия. 

Специфични за съдилища 

• Създаване на регулярни формати 
за професионално обучение по 
комуникации на магистрати; 

• Мобилизиране на ресурси за 
задълбочаване на 
професионализацията на 
комуникационната дейност; 

• Разработване и налагане на 
единни стандарти  в 
комуникацията. 

Специфични за Прокуратурата, вкл. 
НСлС и следствените отдели  

• Създаване на регулярни формати 
за професионално обучение по 
комуникации на магистрати; 

• Мобилизиране на ресурси за 
задълбочаване на 
професионализацията на 
комуникационната дейност. 

Специфични за Инспектората към 
ВСС 

• Очакван нов импулс за публични 
комуникации след преодоляване 
на кризата с избора на Главен 
инспектор 

• Задълбочаване на кризата в 
доверието в съдебната власт. 

Специфични за ВСС 

• Предсрочно разпускане на ВСС и 
липса на институционална 
приемственост по отношение на 
комуникационната политика в нов 
състав на органа; 

• Законово ограничаване на ролята 
на ВСС и намаляване на 
възможностите му за водене на 
активна комуникационна политика. 

Специфични за съдилищата 

• Съпротива срещу координирането 
на Комуникационната стратегия на 
съдилища с тази на други органи на 
съдебната власт; 

• Липса на административна воля за 
промяна в статута на служителите 
за връзки с обществеността; 

• Неспособност да се използват 
новите медии и информационни 
технологии за активизиране на 
комуникацията. 

Специфични за Прокуратурата, вкл. 
НСлС и следствените отдели 

• Съпротива срещу координирането 
на Комуникационната стратегия на 
Прокуратурата с тази на другите 
органи на съдебната власт; 

• Възприемане на консервативен 
подход на Прокуратурата или  
негативна промяна на 
комуникацонната практика при 
законови ограничения за 
разпространяването на 
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информация; 
• Липса на воля за промяна в статута 

на говорителите и служителите за 
връзки с обществеността; 

• Неспособност да се използват 
новите медии и информационни 
технологии за активизиране на 
комуникацията. 

Специфични за ИВСС 

• Липса на воля за изграждане на 
самостоятелен образ на ИВСС като 
орган на съдебната власт 

 

Както показва SWOT анализът, слабите страни и заплахите имат 
значителен превес над силните страни на комуникацията на съдебната власт. В 
състояние на задълбочаваща се имиджова криза и недостиг на обществено 
доверие съдебната власт е изправена пред необходимостта на предприемане 
на радикални мерки за подобряване на комуникационната си политика и 
практика. SWOT анализът очертава наличието на достатъчно възможности, от 
които съдебната власт може да се възползва при наличие на управленска воля 
за промяна. 

 

Ключовите вътрешни предизвикателства пред съдебната власт от тази 
гледна точка са: 

• Преодоляване на съществуващото сред немалка част от магистратите 
неразбиране за необходимостта от професионализация на 
комуникацията и следващата от него вътрешната съпротива срещу 
воденето на активна комуникационна политика; 

• Управленската неспособност да се гарантират финансови, 
административни и персонални ресурси за професионализиране на 
комуникационната дейност. 

 

Предвид на кризата в доверието в съдебната власт ключови външни 
предизвикателства пред комуникацията на съдебната власт са: 
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• Липса на ясни политически гаранции за реалната независимост на 
съдебната власт; 

• Опасността импулсът за реформи да се ограничи до персонални промени и 
създаване на нови политически зависимости в съдебната власт.  
 

1.7. Предложения – резултат от анализа на проведените фокус-групи  

Активната дискусия провокира множество конкретни и по-общи 
предложения за подобряване на работата на органите на съдебната власт. 
Тези предложения са неразделна част от настоящия анализ. По-важни от тях 
могат да бъдат обобщени по следния начин: 

• Подобряване на комуникацията между отделните звена на 
съдебната система и ВСС чрез по-активно ангажиране на магистрати в 
процеса на разработване на планове и решения; отделяне на повече 
внимание на предложенията на магистратите; утвърждаване на 
практиката на участие в работни групи и осигуряване на активна обратна 
връзка от ВСС към магистратите за постигнатите резултати; 

• Преодоляване на проблемите, свързани с различните деловодни 
системи и разширяване на информационната свързаност между 
различните звена на съдебната власт – това е очаквано и се споделя 
както от магистратите, така и от специалистите по публични комуникации 
и говорителите на Прокуратурата; 

• Създаване на ефективни форми на комуникация между съдебната 
власт и изпълнителната власт, преди всичко чрез структуриране и 
активизиране на диалога с Министерство на правосъдието – усилията, 
които би трябвало да бъдат насочени в тази сфера, имат стратегическо 
значение за магистратите, доколкото Министерството има възможност да 
участва активно в законодателния процес, включително и по отношение 
формирането на бюджета на съдебната власт, който бива определян 
като изключително важен проблем пред постигането на позитивна 
промяна; 

• Необходими промени в системата за атестиране на магистратите, 
като атестацията бъде обвързана с явяването на конкурс за заемане на 
по-висока позиция – според част от участниците конкурсното начало и 
периодичното атестиране не дават очакваните резултати; според някои 
отговорност на преките ръководители би трябвало да е насочване и 
подпомагане на кариерното развитие на магистратите, като разбирането 
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за значимостта на тази тема нараства в контекста на съществуваща 
генерационна динамика; 

• Мобилизиране на диалога и подобряване на представителството в 
рамките на отделните магистратски общности. Широко одобрение 
среща идеята в следващия състав на ВСС да бъдат представени 
магистрати от всички апелативни райони, което да гарантира не само 
спазване на географския принцип и пълноценното им представителство в 
дейността на ръководния орган на съдебната власт, но и участието им 
при изграждането и утвърждаването на публичния образ на съдебната 
власт. Част от идентифицираните трудности в тази сфера са свързани 
със съществуващите съсловни организации, тяхната представителност 
във ВСС и процеса на вземане на решения в ръководните им органи; 

• Изграждане и установяване на единен информационен стандарт за 
работата с медиите и различни представители на целевите групи – това 
е предложение, което се подкрепя не само от специалистите по връзки с 
обществеността и говорителите на Прокуратурата, но и от широк кръг 
магистрати. Създаването на подобни стандарти се възприемат и като 
възможност за гарантиране на приемственост, устойчивост и постигане 
на по-висока степен на съгласуваност в действията на 
административните ръководители; 

• Промяна в отношението и въвеждане на нови механизми в работата 
с медиите – полагане на повече усилия за правилно отразяване на 
предоставяната информация, насърчаване на усилията за повишаване 
компетентността на журналистите, отразяващи дейността на съда; 
продължаване на работата по идентифицирането на нови канали за 
комуникация към целевите аудитории, включващи както новите 
информационни технологии, така и нови форми на публична активност, 
които постепенно да доведат до позитивна промяна в публичния образ и 
доверието в съдебната власт; пълноценно използване и унифициране на 
интернет-сайтовете на отделните органи на съдебната власт, като 
специфични медии, включително чрез повишаване на равнището на 
стандартизираност на информацията и формата на представянето й; 
създаване на самостоятелна медия (виртуален Медиен център) на 
съдебната власт, която да генерира собствено съдържание и да 
публикува официалната информация за дейността на съдилищата и 
Прокуратурата, да създава медийни продукти, информационни 
материали, да организира Медиен коридор, в който да влизат всички 
новини, създавани от институциите в органите на съдебната власт; 
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• Активен диалог с образователните институции и преди всичко с 
университетите, в които има правни факултети – предложенията в тази 
насока бяха свързани предимно с насърчаването на активност от страна 
на действащите магистрати и от друга – с привличането на студенти в 
различни форми на предварително професионално развитие; 
институционалното сътрудничество и партньорство с университетите се 
определя като конкретна възможност за установяване на активен 
публичен диалог, който в същото време има пряко отношение към 
подготовката на кадрите и подобряването на професионалната 
компетентност, които единодушно се определят като определящо 
условие за успешната реализация на очакваните промени. 

 

1.8. Нова информационна и медийна реалност  

 

Съвременните информационни и дигитални технологии промениха 
изискванията и моделите за създаване и разпространяване на информация. 
Новите онлайн медии имат незабавен достъп до информационните източници, 
независимо от изходната точка, имат равнопоставеност между различните 
новинарски сайтове и участващите в тях журналисти - независимо от 
физическото им местонахождение. Съдебната власт засега не разполага с 
единна политика или установена практика по отношение на „новите“ и 
социалните медии, които стават все по-важен инструмент на пряка, 
неопосредствана от медиите, комуникация с всички публики. Влошеното 
състояние на медийната среда в България, документирано от многобройни 
национални и международни изследвания и проблемите с прозрачността на 
собствеността и професионалните стандарти в традиционните медии правят 
използването на пряката комуникация през собствени „нови“ медии (сайтове, 
виртуален Медиен център и портал на съдебната власт и други), както и чрез 
социалните медии, все по-перспективен канал за развитие на професионална 
комуникация. 

Един от основните проблеми, с които се сблъсква практиката на 
публичните комуникации в съдебната власт, е определен от динамиката на 
взаимодействие с медиите. Затрудненият диалог с медиите води до 
задълбочаване на взаимното недоверие, а оттам и до допълнително 
влошаване на качеството на комуникацията. 

Настоящата Комуникационна стратегия е изградена върху разбирането, 
че взаимодействието с медиите е само част от процеса на институционална 
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комуникация. Медиите са изключително важен посредник между институциите и 
обществото, но публичната комуникация не може да бъде сведена единствено 
и само до търсене на оптимално взаимодействие с тях. Подобно стеснено 
разбиране на публичните комуникации на свой ред води до загуба на 
перспектива, а оттам и до влошаване на качеството на съдържанието и 
посланията, които институциите отправят към своите външни публики. 

Дневният ред, обхватът, а често и формата, в която органите на 
съдебната власт предоставят информация за своята дейност, често се 
определят от съществуващия медиен интерес. Това е съществен проблем, 
доколкото проявеното от медиите внимание, почти винаги е частично, 
фокусирано около конкретен казус и не позволява да бъдат комуникирани 
важни за съдебната власт теми. В такава комуникационна ситуация, нараства 
рискът от взаимно неразбиране и подценяване. 

Проведените дискусии с магистрати показват висока степен на 
недоверие спрямо информираността, компетентността, а понякога и 
почтеността на проявявания медиен интерес по отделни казуси. На свой ред, 
журналистите очакват да получат от органите на съдебната власт навременна 
и конкретна информация, съвместима с пазарно ориентираната логика на 
техните издания. 

Преодоляването на тази комуникационна ситуация преминава през 
последователно организирано усилие от страна на специализираните звена на 
съдебната власт да структурират и комуникират собствения дневен ред на 
своите институции. Отговаряйки на обществения интерес от информация, в 
рамките на съществуващите законови ограничения, специализираните 
комуникационни звена в органите на съдебната власт трябва да се придържат 
към разбирането за институционалната комуникация, която включва много 
повече компоненти.  

Институционалната публична комуникация се основава на разбирането 
за значимостта на публичните институции като устойчиво фиксирани системи 
от норми и структури, чието обществено значение не се изчерпва с конкретните 
действия, които предприемат или не, в конкретна ситуация. В този смисъл, 
настоящата Комуникационна стратегия е основана на разбирането за 
необходимостта от пълноценно управление и разпространение на информация 
за цялостната дейност на институциите на съдебната власт. 
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2. Настоящи комуникационни модели в органите на съдебната власт в 
България 

 

Работата по комуникационната политика и практика на съдебната власт в 
България има дълга история. В рамките на различни програми и проекти през 
последните години са приети и се прилагат многобройни документи, 
регламентиращи комуникационната дейност на отделните органи на съдебната 
власт. Настоящата Стратегия взема предвид постигнатите позитивни 
резултати, разглежда необходимостта от уеднаквяване на практиката и 
прилагане на най-високите стандарти в комуникацията на всички органи на 
съдебната власт.  

• Разностилна информационна политика като комуникационен 
проблем 

В настоящия момент начинът, по който съдилищата предоставят 
информация и отговарят на обществените очаквания, е различен. Това се 
отнася не само до информацията, предоставяна на медиите по различни 
обществено значими дела, но и на гражданите, страни по дела – напр. за деня 
и часа на насроченото съдебно заседание, за съдебните решения, за 
функциите на различните деловодства и на съда като цяло, за държавните 
такси и т.н. Има разлика в обхвата, обема и в качеството на 
предоставяната информация. Съдилищата в страната в по-голямата си част 
разполагат с интернет страници, но тези сайтове не са унифицирани и често не 
се актуализират своевременно. С малки изключения, не се предоставя 
информация на език, различен от българския.  

С подкрепата на правна неправителствена организация през 2012 година 
ВСС анализира състоянието и нуждите за достъпност на информацията при 
интернет представянето на съдилищата и прокуратурите. Бе изготвен 
експертен Доклад за правните аспекти на проблема с унифициране на визията 
на интернет страниците на органите на съдебната власт и Окончателен доклад, 
свързан с техническите и програмни аспекти на унифицирането на визията на 
уеб страниците. Настоящата Стратегия се позовава на тези документи в 
предложенията си за присъствие на съдебната власт в „новите“ и социалните 
медии. 

Начинът, по който съдилищата комуникират с гражданите, също е 
различен. Някои съдилища предоставят информация единствено в 
деловодствата си, в други има изградени информационни центрове. В 
някои съдилища единствено председателят има право да контактува с 
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журналистите, в други това може да прави съдията, гледащ дело, предизвикало 
обществения интерес. По силата на чл. 188 от ЗСВ дейността на органите на 
съдебната власт по информиране на обществеността и по осигуряване на 
връзките със средствата за масово осведомяване се подпомага от 
пресслужбите. Статутът, правата и задълженията на служителите в 
пресслужбите се определя от ЗСВ, чл. 5, ал. 1 и 2, както и от Правилника за 
администрацията в съдилищата на ВСС, обн. ДВ бр. 8/28.01.2014 г. Съгласно 
разпоредбата на чл. 163 от Правилника, пресслужбата на съда следва да: 

• Подготвя и осигурява информационната стратегия на съда; 

• Организира и провежда информационни кампании за дейността на съда; 

• Подпомага председателя на съда и съдиите при информиране на 
обществеността и на връзките с медиите; 

• Организира и ръководи събития и пресконференции. 

Близо 20 съдилища имат назначени с конкурс служители за връзки с 
обществеността. Те идват от средите на журналистите, с хуманитарно 
образование и солидна медийна подготовка и знания. Длъжностните им 
характеристики фиксират кръга от отговорности, най-важните от които са 
свързани с изготвянето и провеждането на медийна политика, с 
утвърждаването на ефективни комуникационни техники и канали за 
предоставяне на информация на различни целеви общности, за планиране и 
провеждане на дейности, свързани с откритост, достъпност и прозрачност в 
работата на съдилищата, в т.ч. и за изготвяне на информационни и медийни 
продукти, с образователен характер, които подпомагат информационната 
политика на съда. Въпреки добрите практики и опит на тези експерти, работещи 
в съдилищата в градовете Велико Търново, Пловдив, Ямбол, Габрово, Варна, 
Бургас, Русе и в София, участниците в проведените за изготвянето на 
настоящата Стратегия фокус-групи считат, че липсва единна политика за 
информиране и работа с гражданите. 

Добра практика в тази посока е единната политика, която съществува в 
рамките на ПРБ, вкл. НСлС и следствените отдели. Прокуратурата има 
централизиран сайт за достъп до информация от всички нейни звена.  
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• Наличие на множество медийни политики и стратегии в органите на 
съдебната власт като комуникационен проблем  

Към настоящия момент съдилищата в страната, които имат специалисти 
„Връзки с обществеността”, са изработили и публикували на интернет 
страниците си своя медийна политика или стратегия, която определя основните 
им комуникационни канали и взаимодействието на съдилищата с външната 
публика и медиите. Тези медийни политики, правила и стандарти са в резултат 
реализирането на отделни проекти на съдилищата с НПО – от Програма 
развитие на съдебната система, Американска агенция за международно 
развитие, Институт „Отворено общество” и др. правни неправителствени 
организации. На практика се оказва, че колкото и близки по своето съдържание 
да са – в българските съдилища има близо 20 разнородни медийни политики и 
стратегии. 

Всяко трето съдилище в страната има създадени информационни и 
образователни медийни продукти – брошури, информационни материали, 
листовки, образователни документални филми и др., също изработени в 
резултат на реализирането на отделни проекти на съдилищата с НПО. 

В рамките на проект на AAМР бе създадена Концепция за Изграждане на 
Информационни центрове в съдилищата, представена от ВСС на широк форум 
на съдилищата през 2009 година. В него са представени унифицирани модели 
на информационни материали, формуляри, брошури и стандарти за 
предоставяне на информация.  

Комуникационната политика на ПРБ е регламентирана чрез създадена 
и приета Медийна стратегия на Прокуратурата и Инструкция за работата и 
взаимодействието на Прокуратурата с медиите. Стратегията за комуникация с 
медиите на Прокуратурата се основава на принципите на прозрачност и 
откритостта, като важни фактори за укрепване на институцията, които 
гарантират предвидимо наказателно правосъдие и допринасят за стабилността 
на съдебната власт. 

Независимо от факта, че Прокуратурата функционира в условията на 
значителна натовареност по отношение на броя и сложността на наказателните 
производства, прокурорите и служителите работят професионално и постоянно 
полагат усилия за самоусъвършенстване и развитие (участие в обучителни 
курсове, семинари, конференции).  

Определеният със заповед на главния прокурор на Република 
България прокурор да изпълнява функциите на говорител, е лице за 
контакти с медиите на национално ниво. Той коментира и информира по 
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принципни и стратегически въпроси от значение за обществото, институцията и 
представляващи медиен интерес и е пряко подчинен на главния прокурор на 
Република България.  

Говорителите на съответните прокуратури са пряко подчинени на  
говорителя на главния прокурор по въпросите, касаещи медийната 
политика на Прокуратурата. Всички медийни изяви на говорителите на 
съответните прокуратури по места, както и съдържанието и разпространението 
на информация, се координират предварително със съответния наблюдаващ 
прокурор. Всички медийни изяви на прокурори, които не са говорители, се 
извършват само след съгласие от страна на говорителя на главния прокурор и 
от страна на конкретния прокурор. 

Комуникацията с медиите се осъществява само от говорителя на 
съответната Прокуратура, назначен със заповед от административния 
ръководител, съгласувано с говорителя на главния прокурор.  

Прокурори, които не са говорители, могат да предоставят информация на 
медиите по наблюдаваните от тях предварителни проверки и досъдебни 
производства, само след съгласие от страна на говорителя на главния 
прокурор. 

Отдел „Връзки с обществеността" подпомага работата с медиите на 
главния прокурор и на говорителя на главния прокурор, при 
осъществяване на медийната политика на Прокуратурата. 

Отдел „Връзки с обществеността" предоставя информация на медиите, 
публикува прессъобщения на сайта на Прокуратурата, организира всички 
медийни изяви, както и конкретните участници в тях, след съгласуване с 
говорителя на главния прокурор. 
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Раздел III. ВИЗИЯ, ПРИНЦИПИ, ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВИ ГРУПИ НА 
КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

 

1. Визия 

 

Комуникационната стратегия на съдебната власт е интегрална част от 
стратегията за реформиране и усъвършенстване на съдебната власт в 
страната и цели повишаване на прозрачността и откритостта на съдебната 
власт в рамките на определените от Конституцията и законодателство функции 
на нейните органи. 

Настоящата Комуникационна стратегия цели въвеждането на високи 
професионални стандарти за предоставяне на информация и комуникация с 
гражданите и институциите и наред с Актуализираната стратегия за реформи 
подпомага изграждането на авторитета на съдебната система в България.  

Комуникационната стратегия на съдебната власт: 

• Създава условията за изграждане на обществено доверие, 
утвърждаване на върховенството на закона и на чувството за 
справедливост у българските граждани; 

• Подпомага установяването на ефективна вътрешна комуникация в 
органите на съдебната власт; 

• Подпомага подобряване на взаимодействието със законодателната и 
изпълнителната власт; 

• Подпомага повишаване на доверието на европейските партньори на 
България във функционирането на съдебната система в условията на 
членство в Европейския съюз. 

 

2. Принципи  

 

Стратегическите принципи на Комуникационната стратегия са:  

 

• Поставяне на интересите и защитата на правата на гражданите в 
центъра на комуникационната дейност на съдебната власт; 
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• Синхронизиране на комуникацията на отделните органи на съдебната 
власт при строго съблюдаване на определените от закона техни 
специфични роли в изпълнение на стратегическите цели за осигуряване 
на висок стандарт на правосъдие на физическите и юридическите лица и 
утвърждаване на съдебната власт като гарант за върховенството на 
закона;  

• Насърчаване на модерен и отворен тип комуникация и подобряване на 
прозрачността на дейностите при строго спазване на законовите 
изисквания за контрол над информацията в рамките на процеса; 

• Координация на комуникационните послания и подходи на отделните 
органи на съдебната власт за налагане на разбирането за върховенство 
на закона и генериране на обществена подкрепа;  

• Гъвкавост и адаптивност на различните форми на комуникация, 
съобразени със спецификата на отделните органи на съдебната власт, 
различните целеви групи и техните нужди и очаквания и непрекъснато 
променящите се и развиващи се нови канали за комуникация.  

 

3. Цели 
 

Предвид спецификата на отделните органи на съдебната власт и 
продължителността на изпълнение на настоящата Комуникационна стратегия, 
целите й са обособени на две големи групи – общи и специфични цели. От своя 
страна общите цели се делят на дългосрочни, средносрочни и краткосрочни. 
Представените по-долу общи цели са и целите от първостепенно значение при 
реализацията на Комуникационната стратегия.  

 

3.1. Общи цели  

 

• Изграждане на доверие във върховенството на закона и независимостта 
на съдебната власт чрез активна комуникация на действията за нейното 
реформиране и усъвършенстване;  

• Преодоляване на кризата в доверието на българското общество към 
работата на съдебната власт; 
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• Утвърждаването на обществен авторитет на отделните органи и на 
съдебната власт в нейната цялост и налагане на разбирането за 
върховенството на закона; 

• Постигане на по-голяма прозрачност в работата на съдебната власт и на 
нейните органи в рамките на предвидените от закона ограничения; 

• Повишаване на доверието на партньорите на България в ЕС в 
българската съдебна власт; 

• Подобряване на вътрешната комуникацията в съдебната власт; 

• Подобряване на комуникацията с изпълнителната и законодателната 
власт; 

• Подобряване на комуникацията с медиите, в това число подобряване 
„новите“ и социалните медии, с цел подобряване на комуникацията с 
гражданите; 

• Подобряване на комуникацията с гражданското общество, със 
съсловните и професионални организации и неправителствените 
организации като цяло; 

• Повишаване на правната култура на обществото; 

• Повишаване нивото на професионалното обучение по публична 
комуникация на магистрати и служители от органите на съдебната власт, 
включително на онези служители от администрацията, които 
осъществяват пряк контакт с граждани; 

• Усъвършенстване на подходите, механизмите и инструментите за 
комуникация на съдебната власт, в това  число подобряване на яснотата 
и разбираемостта на езика и използваната терминология.  

 

Непосредствени (краткосрочни) общи цели на Комуникационната 
стратегия са: 

• Подобряване на вътрешната комуникация в съдебната власт; 

• Възприемане на единна политика и стандарти за предоставяне на 
информация за дейността на съдебната власт от органите й; 

• Повишаване професионалната подготовка по публична комуникация на 
магистрати и служители от органите на съдебната власт. 
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• Подобряване на комуникацията с неправителствените организации, 
професионалните и съсловни организации; 

• Подобряване на комуникацията с медиите; включване на проактивна 
комуникация с новите и социални медии;  

• Комуникиране на дейностите на съдебната власт по реформирането и 
подобряването на процесите в нея с цел утвърждаване на нейната 
независимост. 

 

Средносрочните общи цели на Комуникационната стратегия са: 

• Изграждане на механизми за успешна комуникация в извънредни 
ситуации, свързани с имиджа и независимостта на съдебната власт; 

• Подобряване на комуникацията на всеки един от органите на съдебната 
власт (ВСС, Инспекторат към ВСС, съдилища, ВКС, ВАС, ПРБ) с 
целевите общности/групи; 

• По-ефективно използване на наличните ресурси в съдебната власт – 
човешки и технологични – свързани с осъществяване на 
комуникационните дейности; 

• Довършване на изграждането на професионалната комуникационна 
структура на органите на съдебната власт (говорители, информационни 
центрове и пресслужби), повишаване на административния статут на 
служителите за връзки с обществеността и ресурсно осигуряване на 
комуникационната дейност на органите на съдебната власт;    

• Подобряване на вътрешната комуникация в и между органите на 
съдебната власт. 

В средносрочен план, Комуникационната стратегия си поставя за цел 
оптимизирането на вътрешната комуникация в отделните органи на съдебната 
власт, както и между тях. Резултатите от реализираните изследвания показват, 
че в по-голямата част от случаите негативният публичен образ на съдебната 
власт се изгражда поради липсата на достатъчно ефективна и устойчива 
вътрешна комуникация. Състоянието на комуникационните средства, обема и 
качеството на информацията, която обменят в рамките на собствените си 
структури, както и помежду си отделните органи на съдебната власт, определят 
и нейния външен образ. 
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Съществено значение за постигането на тази цел има формирането на 
устойчиви представи и нагласи в българското общество. Преди всичко, целта, 
към която би трябвало да бъдат насочени усилията в средносрочен хоризонт, е 
изграждането на представата за процес в дейността на органите на съдебната 
власт, където всеки от тях има определена роля. Непознаването на 
процесуалните норми, както и цялостната ниска правна култура на българските 
граждани, са съществени препятствия за постигането на тази цел. Именно 
затова, усилията на всички институции би трябвало да бъдат насочени към 
разясняване на процеса на установяване на истината и утвърждаване на 
справедливостта при запазване на правата на всички участници в процеса. 
Постигането на тази цел предполага висока степен на вътрешна съгласуваност 
в комуникационните действия на различните звена в хода на досъдебното 
производство и съдебния процес. 

 

Дългосрочните общи цели на Комуникационната стратегия са: 

• Създаване на виртуален, онлайн Медиен център към институционалния 
сайт на ВСС в Единния портал на съдебната власт, като 
институционална информационно-образователна медия, насочена към 
обществото; 

• Повишаване на правната култура на обществото и познанията за 
функциите на отделните органи на съдебната власт; 

• Повишаване на доверието на обществото и партньорите, в това число 
ЕС, в съдебната власт; 

• Повишаване на доверието в съдебната власт, максимална прозрачност в 
работата й, високо качество на предоставените в рамките на сектор 
„Правосъдие“ услуги и равнопоставен достъп до правосъдие; 

• Съществено подобряване на вътрешната комуникация в и между 
органите на съдебната власт; 

• Разработване и внедряване на Единен портал на съдебната власт в 
България (проект, финансиран от ОПАК и осъществяван в момента); 

• Разработване и внедряване на единна информационна система на 
съдилищата (ЕИСС); 

• Изграждане на комуникационна инфраструктура, която да обслужва 
органите на съдебната власт; 

• Надеждна и сигурна е-комуникация между органите на съдебна и 
изпълнителна власт, граждани и бизнес. 
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Стратегията си поставя за цел постигането на висока степен на 
съгласуваност, интегрираност и взаимно позитивно влияние между вътрешната 
и външната комуникация на органите на съдебната власт. Активният и 
ефективен вътрешен дебат в рамките на съдебната власт би трябвало да 
разширява обхвата на предоставяната към външните публики информация. На 
свой ред, откритостта и прозрачността в работата на органите на съдебната 
власт ще формират доверие в нея като гарант за демократичното развитие на 
България. 

 

3.2. Специфични цели 

 

3.2.1. Специфични цели на комуникационната политика на Висшия 
съдебен съвет 

 

• Изграждане на авторитета на ВСС като основен фактор за доверие в 
общественополезното функциониране на органите на съдебната власт и 
за осигуряване независимостта на съдебната власт; 

• Повишаване на ефективността на комуникация между членовете на ВСС 
и магистратската общност; 

• Повишаване на ефективността на комуникацията на ВСС с 
изпълнителната и законодателната власт;  

• Утвърждаване на политика на публичност и прозрачност в работата на 
ВСС и на комисиите на ВСС;  

• Утвърждаване на международния авторитет на съдебната власт и ВСС; 
• Утвърждаване на модела за активен диалог между ВСС, граждански, 

професионални и съсловни организации, чрез Гражданския съвет при 
ВСС, за провеждане на политика на гражданско участие, наблюдение и 
активна прозрачност при управлението на дейността на органите на 
съдебната власт. 

 

3.2.2. Специфични цели на комуникационната политика на 
Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) 

 

• Популяризиране на ролята на Инспектората за доброто функциониране 
на съдебната власт; 
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• Повишаване на обществената видимост на работата на Инспектората; 
• Използване на възможностите за популяризиране на работата на 

Инспектората за решаване на проблемите с разглеждането и 
решаването на делата в разумен срок; 

• Популяризиране на аналитичната и сигнална дейност на Инспектората 
сред съдиите, прокурорите, следователите и адвокатите, с цел 
активизирането им при наличие на данни за противоречиво прилагане на 
определени правни норми. 

 

3.2.3. Специфични цели на комуникационната политика на 
съдилищата, ВКС и ВАС  

 

• Популяризиране структурата и функциите на съдилищата в системата на 
съдебната власт; 

• Утвърждаване и налагане като общ стандарт на добрите практики на 
комуникиране на дела от обществен интерес; 

• Утвърждаване и налагане като общ стандарт на добрите практики за 
взаимодействие с медиите; 

• Утвърждаване и налагане като общ стандарт на добрите практики за 
комуникация с гражданите от страна на магистрати и служители; 

• Унифициране на модела за предоставяне на информация чрез сайтовете 
на съдилищата с постепенно преминаване и интегриране на сайтовете в 
Единен портал на съдебната власт (Единният портал на съдебната власт 
е проект, финансиран от ОПАК и осъществяван в момента); 

• Утвърждаване на принципа на активната комуникация на съда с 
обществото чрез повишаване на комуникационните умения на съдиите;   

• Популяризиране на функциите на специализираните съдилища; 
• Популяризиране на ролята на ВКС като висша съдебна инстанция по 

наказателни и граждански дела и гарант за върховенството на закона в 
страната; 

• Предоставяне на вярна, адекватна по обем, убеждаваща и поднесена по 
подходящ начин информация за подобряване на общественото 
разбиране за спецификата на дейността на ВАС като институция, 
работеща за утвърждаване на върховенството на закона; 

• Осигуряване на постоянна информираност на обществото относно 
дейността на ВАС за осъществяване на върховен съдебен надзор в 
административното правораздаване; 
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• Повишаване на общественото доверие към ВКС и ВАС и за по-голямо 
разбиране на спецификата в дейността им чрез реализиране на 
утвърдената от тях комуникационна политика. 

 

3.2.4. Специфични цели на комуникационната политика на 
Прокуратурата, НСлС и на следствените отдели към 
окръжните прокуратури 
 

• Подобряване на общественото разбиране за спецификата на дейността 
на Прокуратурата като институция, работеща за утвърждаване на 
върховенството на закона; 

• Повишаване на доверието на обществото към дейността на 
Прокуратурата; 

• Повишаване познаваемостта на дейността на Прокуратурата сред 
външните целеви групи; 

• Подобряване на общественото разбиране за ролята на НСлС и 
специфичните му функции в рамките на Прокуратурата; 

• Повишаване на общественото разбиране за ролята на следствените 
отдели към окръжните прокуратури и техните специфични функции; 

• Подобряване комуникацията с останалите органи на съдебната власт; 
• Подобряване комуникацията с изпълнителната и законодателната власт; 
• Подобряване на вътрешната комуникация между отделните прокуратури. 

 

4. Целеви групи 

 

Комуникационната стратегия на съдебната власт включва 
професионална и проактивна комуникация с всички потенциални общности за 
комуникация (целеви групи) – вътрешни и външни.  

 

4.1. Вътрешни целеви групи 

 

• Органи и звена на съдебната власт на всички равнища (Висш съдебен 
съвет, Инспекторат към ВСС, съдилища на всички нива, Прокуратура, 
НСлС, следствени отдели към окръжни прокуратури); 
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• Магистрати; 

• Служители за връзки с обществеността и говорители на прокуратури; 

• Съдебни служители. 

 

4.2. Външни целеви групи 

 

• Законодателна и изпълнителна власт; 

• Специализирани структури на Европейския съюз в областта на 
правосъдието и вътрешните работи; 

• Специализирани европейски структури, включително: Съвета на Европа, 
Европейската мрежа на съдебните съвети, Европейската асоциация на 
съдиите, Консултативния съвет на европейските прокурори, Балканска и 
Евросредиземноморска мрежа на съдебните съвети, Европейска 
съдебна мрежа по граждански и търговски дела, регулаторни съдебни 
органи в Югоизточна Европа и т.н.; 

• Професионална общност, включително юридическа - професионални и 
съсловни организации, ангажирани с развитието и подобряване работата 
на съдебната система; 

• Адвокати и адвокатски сдружения; 

• Граждански съвет към ВСС; 

• Гражданско общество и неправителствени организации; 

• Традиционни и „нови“ медии; 

• Млади хора – ученици и студенти от правните факултети; 

• Граждани, живеещи на територията на Република България, потребители 
на административни услуги - физически и юридически лица; 

• Обществото като цяло. 

 

4.3. Желана промяна  

 

Настоящата Комуникационна стратегия на съдебната власт се стреми 
към постигане на следните основни резултати за отделните целеви групи: 
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• Спрямо органите и звената на съдебната власт на всички равнища – 
създаване на пълноценна система за вътрешна комуникация между 
органите и звената на съдебната власт чрез използването на 
информационни технологии, които позволяват действието на единна 
деловодна система за органите на съдебната власт, единен продукт за 
разпределението на делата, въвеждане на качествено съдебно-
административно обслужване по електронен път и създаване на 
функциониращи координационни механизми за комуникация с външните 
публики, с отчитане на специфичното място, дейности и роля на всеки от 
органите на съдебната власт в нея; 

• Спрямо органите на законодателната, изпълнителната и местната власт 
– утвърждаване на механизмите за взаимодействие при строго спазване 
на принципа на независимост на съдебната власт и преодоляване на 
възможностите и опасенията от политическа намеса в работата на 
съдебната власт; ефективни механизми за участие на съдебната власт в 
обсъждането и формирането на политики в областта на правосъдието; 

• Спрямо специализираните структури на Европейския съюз, участващи в 
сътрудничество или наблюдение на българската съдебна власт – 
развитие и усъвършенстване на работещи преки комуникационни канали 
за директно взаимодействие по проблеми на реформата на съдебната 
система и участието на българската съдебна власт в процесите на 
формиране на общо европейско правно пространство; 

• Спрямо традиционните и „новите“ медии – повишаване на качеството на 
медийното присъствие на съдебната власт с цел повишаване на 
доверието на обществото в работата на съдебната власт; изграждане на 
технологичен и програмен капацитет за собствено производство и 
разпространение на медийно съдържание чрез новите и социалните 
медии за създаване на алтернатива на досегашния модел на 
комуникация на органите на съдебната власт с медиите; 

• Спрямо професионалните общности, включително юридическите 
професионални и съсловни организации (съдебни заседатели, вещи 
лица, съдебни изпълнители), ангажирани с развитието и подобряване 
работата на съдебната система – създаване на интерактивни и 
ефективни канали за комуникация, които включват двустранен обмен и 
активна ангажираност както в обсъждането, така и в приемането и 
формирането на политики в областта на съдебната власт чрез участието 
в Гражданския съвет към ВСС;  
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• Спрямо гражданското общество и неправителствените организации като 
цяло – усъвършенстване на механизмите за взаимодействие и 
предоставяне на равнопоставен достъп и информация с цел повишаване 
на доверието; 

• Спрямо младите хора – ученици и студенти от правните факултети – 
активизиране на ролята на органите на съдебната власт, и преди всичко 
съдилищата, за повишаване на правната култура на младите хора в 
България, запознаване с правото и характеристиките на органите на 
съдебната власт, активизиране участието на органите на съдебната 
власт в процеса на професионална подготовка на бъдещите юристи; 

• Спрямо широката общественост и потребителите на административни 
услуги - физически и юридически лица – потребителите на услуги и 
информация да бъдат в центъра на съдебно-административното 
обслужване. Да се подобри отчетността и прозрачността при 
осигуряването на електронните услуги и вземането на решения за 
повишаване на доверието и изграждането на чувство за справедливост в 
българските граждани, както и на разбирането за съдебната власт като 
гарант и защитник на техните интереси и граждански права. 
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Раздел IV. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОДХОДИ И ДЕЙНОСТИ 

 

1. Общи подходи 

 

Общата цел на публичните комуникации на съдебната власт е не само да 
информира обществото за предприетите мерки за гарантиране на 
справедливостта, върховенството на закона и правата на гражданите, но в 
същото време и да повишава общото равнище на осведоменост, 
информираност и разбиране за структурата и дейността на съдебната власти 
правната култура. Цялостният подход на Стратегията е на вътрешна 
съгласуваност на комуникационните действия в рамките на съдебната власт, 
която да позволи в максимална степен за външните публики да възникне 
представата за самия съдебен процес.  

Стратегическият подход на Комуникационната стратегия на съдебната 
власт е проактивност и професионализация на комуникационните процеси.  

За целите на настоящата Стратегия проактивна комуникация 
означава целенасочена дейност на органите на съдебната власт по 
формирането на общественото мнение и по съдържанието на обществения 
дебат по темите на съдебната власт.  

По смисъла на настоящата Стратегия професионализация на 
комуникационните процеси означава повишаване на статута и 
професионалната подготовка и гарантиране на ресурсното осигуряване на 
представителите и звената на съдебната власт, отговорни за комуникацията - 
административни ръководители, говорители, специалисти за връзки с 
обществеността и служители в органите на съдебната власт, ангажирани в 
директен контакт с гражданите.  

Организацията на комуникационните процеси в настоящата Стратегия се 
подчинява на принципа на т.нар. каскадна комуникация - координиране и 
съгласуване на публичната комуникация на всички равнища и от всички 
участници в комуникационния процес. Каскадната комуникация позволява 
гражданите да си изградят цялостна представа за работата на съдебната 
власт, за установяването на истината и гарантирането на справедливостта като 
резултат от усилията на различни институции в рамките на съдебната власт. В 
практически план това означава на всяка фаза от началото на досъдебното 
производство, до края на съдебната фаза, всеки говорител или експерт „Връзки 
с обществеността“ на органите на съдебната власт да представя 
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информацията като част от цялостния процес на търсене и установяване на 
истината по случая. 

 Настоящата Стратегия надгражда над комуникационните 
стратегии, политики и практики на органите на съдебната власт с 
цел постигане на каскаден ефект на комуникацията и реализация на общата 
цел – изграждане на обществено доверие, утвърждаване на върховенството на 
закона и на чувството за справедливост у българските граждани. Тя 
представлява платформа за синхронизиране на комуникационните политики на 
отделните органи на съдебната власт при строго спазване на определените от 
закона техни специфични функции. 

 

2. Специфични комуникационни подходи и особености на отделните 
органи на съдебната власт 

 

2.1. Специфични особености на комуникацията на Висшия 
съдебен съвет  

 

Комуникационната стратегия на ВСС се подчинява на приетата 
Комуникационна политика на ВСС, която определя приоритетните направления, 
принципите, целите и подходите в комуникацията на Съвета. 

•••• ВСС е колективен орган, представляващ цялата съдебната власт, в която 
влизат органи с различни функции и нерядко с разнопосочни мнения, които 
трябва да бъдат комуникирани равнопоставено и балансирано към 
съответните целеви групи; 

•••• В комуникацията на ВСС се налага излъчване на послания, включващи 
както мнението на мнозинството, около което се е оформило конкретно 
решение, така и на магистратите с различно мнение; 

•••• ВСС е основен източник и координационен център на вътрешната 
комуникация в цялата съдебна власт; 

•••• ВСС като защитник на правовия ред, интересите и независимостта на 
съдебната власт има функцията на „колективен говорител“ на цялата 
съдебна власт по отношение на другите власти и в очите на обществото; 
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•••• В тази връзка има необходимост от изграждане на образа на магистратите 
от ВСС и особено на Представляващия ВСС като публични фигури със 
стабилно присъствие в общественото и медийното пространство; 

•••• ВСС е и основен партньор на българската съдебна власт с институциите на 
ЕС и със съдебната власт на страните членки; 

Комуникацията на ВСС на равнище Европейски съюз е от изключително 
значение предвид постоянната работа по Механизма за сътрудничество и 
проверка (МСП) и предвид необходимостта от повишаване на доверието на 
партньорите на България в ЕС в българската съдебна власт. Българската 
съдебна власт има важна роля и предвид приетата политика на ЕС в областта 
на правосъдието до 2020 година с акцент върху повишаване на взаимното 
доверие, улесняване на мобилността и принос за икономическия растеж. Това 
налага ВСС да води: 

• Активна комуникация с представителите на Европейската комисия, 
ангажирани с работа по МСП; 

• Активна комуникация с посланици на страните членки; 

• Активна комуникация на равнището на европейските институции – 
Комисия, Парламент, Съвет; 

• Активна комуникация през професионални структури като Европейската 
мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) за: 

– Анализ и информация между структурите и компетенциите на 
Мрежата; 

– Обмяна на опит във връзка с организацията и функционирането на 
съдебната система;  

– Въпроси, отнасящи се до независимостта на съдебната система и 
въпроси от общ интерес; 

– Осигуряване на експертизи, опит и предложения към институциите на 
Европейския съюз, както и към други национални и международни 
организации; 

• Активна комуникация с Европейската съдебна мрежа по граждански и 
търговски дела за: 
– Съдебно сътрудничество по трансгранични дела; 
– Информиране на обществеността относно трансграничния достъп до 

правосъдие; 
– Оценка и обмен на опита по прилагането на правото на Съюза; 
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• Активна комуникация с Консултативния съвет на европейските съдии 
(КСЕС) за спазване на основните принципи на Магна харта на съдиите, 
приета на 17.10.2010 година в Страсбург; 

• Активна комуникация със Съвета за регионално сътрудничество (СРС) 
за: 
– Сътрудничество и съвместни проекти в областта на правосъдието и 

вътрешните работи; 
– Реформи в правоприлагащите органи и съдебната система; 

• Активна комуникация с Балканска и Евросредиземноморска мрежа на 
съдебните съвети за: 

– Защитаване и укрепване статута на съдии и прокурори; 
– Засилване на доверието на съдебната власт; 
– Повишаване на ефективността на правосъдието; 

• Представяне на добрите постижения на българските магистрати по 
отношение международното правно сътрудничество. 

Тази тема до сега не е била предмет на целенасочено представяне, а 
именно чрез нея могат да бъдат представени редица положителни резултати, 
постигани от българските магистрати в сътрудничество с техните колеги от 
Европейския съюз и в международен мащаб. Ефективната комуникация на 
досегашните постижения в тази насока ще създаде подходяща публична среда 
за представянето на конкретните действия и промени, които извършва 
съдебната власт, за да отговори на европейските усилия за постигане на все 
по-висока степен на хармонизация при гарантирането на върховенството на 
закона и правата на гражданите. 

 

2.2. Специфични особености на комуникацията на Инспектората 
към Висшия съдебен съвет (ИВСС) 

 

Организацията на комуникационната дейност на Инспектората към ВСС 
се определя от специфичните му функции и се ръководи от Правилника за 
организация на дейността му. Спецификата включват:  

• Комуникация по извършваните проверки на организацията на 
административната дейност на органите на съдебната власт и 
проследяването на движението на делата в досъдебна и съдебна фаза; 

• Комуникация по проверките за разглеждане и решаване на делата в 
разумен срок; 
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• Комуникация по предложенията до ВСС за налагане на дисциплинарни 
наказания на магистрати.  

От тази гледна точка, активната комуникация на работата на 
Инспектората допринася за прозрачността на съдебната власт и е важен 
компонент от изграждането на обществено доверие към нея.  

 

2.3. Специфични особености на комуникацията на съдилищата, 
ВКС и ВАС 

 

Преобладаващата част от съдилищата в България имат разработени 
документи, които регламентират комуникационната им политика и стратегия. 
Настоящата Стратегия на съдебната власт цели унифицирането и 
приравняването на комуникацията на съдилищата по най-високите стандарти, 
прилагани в публичната комуникация. Комуникацията между съдилищата се 
характеризира по-скоро с мрежовиден, хоризантален характер, за разлика от 
ПРБ. 

Сред специфичните задачи в тази област са: 

• Създаване на единен формат за предоставяне на информация на 
гражданите; 

• Създаване на единен формат за предоставяне на информация на 
медиите, при отчитане на обстоятелството, че комуникирането на 
съдебни решения е съобразено с инстанционността и силно 
ограничените възможности до окончателно произнасяне на последната 
инстанция; 

• Приемане и прилагане на единна политика по отношение на достъп на 
камери, фотоапарати и мобилни телефони в сградите на съда; 

• Уеднаквяване на обема и качеството на предоставяната информация; 

• Унифициране на визията, структурата и функционалностите на интернет 
страниците на съдилищата и интегрирането им с портала на съдебната 
власт; 

• Създаване на общ подход и стандарти за работа със социалните медии; 

• Преминаване на действащите в съдилищата експерти „Връзки с 
обществеността“ на пряко подчинение на административните 
ръководители; 
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• Въвеждане на позицията на експерти „Връзки с обществеността“ на 
съдилищата в апелативните райони (в настоящия момент такива 
експерти има само в Пловдив, Велико Търново и София), които да 
подпомагат професионализацията на връзките с обществеността на 
съдилищата, които не разполагат със собствени експерти; 

• Уеднаквяване на изискванията за комуникационната визия вътре в 
сградите на съдилищата – организация и вид на информацията; 

• Въвеждане на високи комуникационни стандарти при общуването на 
съдебната администрация с гражданите, посещаващи съда.  

 

2.4. Специфични особености на комуникацията на ПРБ, 
включително НСлС и следствените отдели към окръжните 
прокуратури 

 

Специфичните принципи и механизми за осъществяване на 
комуникацията на органите на Прокуратурата произтичат от  

• Конфиденциалния характер на информацията; 

• Високото равнище на централизираност и субординация в дейността на 
Прокуратурата; 

• Висока степен на координираност между звената на Прокуратурата, 
следствените отдели към окръжните прокуратури и органите на МВР. 

Прокуратурата на България разполага с нормативно регламентирана, 
подробно разработена, въведена и унифицирана практика в областта на 
публичната комуникация, основана на Медийната стратегия на Прокуратурата и 
„Инструкция за работата и взаимодействието на Прокуратурата на Република 
България с медиите“. Инструкцията прецизно регламентира публичните 
комуникации на органите на Прокуратурата в Раздел 2 - Статут и правомощия 
на говорителя на съответната прокуратура – от т. 1 до т. 16. 

От гледна точка на настоящата Стратегия на съдебната власт е 
необходимо да се подчертаят законово регламентираните различия при 
предоставяне на информация от органите на Прокуратурата, които 
представляват предизвикателство при общуването с медиите.   

 

Комуникиране на отказ за даване на информация: 
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По силата на Закона за съдебната власт Прокуратурата не предоставя 
информация по факти, обстоятелства и данни по преписки и дела, за които 
информацията е държавна или друга защитена от закона тайна - служебна 
тайна), или противоречи на разпоредбите за поверителност на информацията. 
Информация не се предоставя и в случай, че даването й и огласяването на 
сведения ще осуетят, застрашат, затруднят или ще забавят работата по 
разследването.  

Професионалната комуникация на този отказ трябва да води до 
повишаване на разбирането и правната култура на обществото и да избягва 
създаването на впечатление за прикриване на информация. По аналогичен 
начин се третира и комуникацията на резервираност при предоставянето на 
информация или ограничаване в съдържанието на предоставената 
информация по законови съображения. 

 

Поведение при разнопосочна комуникация на съдилищата и 
Прокуратурата 

Комуникационната стратегия на съдебната власт поставя въпроса за 
изграждане на консултативни механизми и модели на вътрешна комуникация 
между съд и Прокуратура. Тъй като проблемът е съдържателен, а не 
комуникационен, решение трябва да се търси в посока комуникация на 
различни позиции при запазване на достойнството и уважението към другата 
институция, повишаване на правната култура на гражданите и изграждането на 
разбиране за различните функции на отделните органи на съдебната власт в 
досъдебна и съдебна фаза на процеса. 

На основата на препоръки, направени от участниците във фокус-групите, 
работните срещи и интервютата по създаването на настоящата Стратегия, се 
препоръчва назначаване на експерти „Връзки с обществеността“ в 
Прокуратурата, на равнище апелативни райони, които да подпомагат 
говорителите на прокуратурата – действащи прокурори - и да съдействат за 
утвърждаването на надеждни комуникации с медиите при съблюдаване на 
специфичните, законови изисквания за работа на Прокуратурата.  

Мястото на Националната следствена служба и на следствените отдели 
към окръжните прокуратури в рамките на Прокуратурата не позволяват и не 
предвиждат воденето на самостоятелна комуникационна политика. В същото 
време НСлС и следствените отдели имат свои специфични принципи и цели на 
комуникацията в помощ на цялостната комуникация на Прокуратурата. Те 
включват: 
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• Необходимост от повишаване на общественото разбиране за ролята и 
функциите на НСлС и следствените отдели; 

• Използване на възможностите за подпомагане на комуникацията на 
Прокуратурата; 

• Необходимост от пряка координация по въпросите на комуникацията с 
пресслужбите на други органи на съдебната власт, ведомства, организации и 
институции; 

• Информиране средствата за масово осведомяване за образуването и 
произнасянето на заключителния съдебен акт по дела със значим обществен 
интерес. 

 

3. Дейности и мерки  
 

3.1. Вътрешна комуникация в съдебната власт 
 

3.1.1. Дейности и мерки по специфичната вътрешна комуникация, 
осъществявана от ВСС  

 

Целта на дейностите в това направление е да набележи приоритетите на 
ВСС за подобряване на комуникацията между органите на съдебната власт, 
общността на магистратите и съдебната администрация за ефективно 
правосъдие чрез гарантиране на добро управление на човешкия и финансовия 
ресурс на властта за компетентна и отговорна работа на отделните магистрати 
и ръководните органи.  

Конкретните мерки за подобряване на вътрешната комуникация в 
съдебната власт, както и планирането на вътрешната комуникация през 
използваните канали за осигуряване на обратна връзка от представителите на 
съдебната власт, включват: 

• Създаване и използване на единен регламент за стратегическото и 
текущото планиране и осъществяване на вътрешната комуникация;  

• Създаване на механизъм за комуникация между членовете на ВСС и 
магистратските общности, които са ги избрали; 
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• Гарантиране на необходимото ресурсно - технологично и експертно - 
осигуряване на вътрешната комуникация във всяко от отделните звена 
на властта;  

• Разработване и утвърждаване на каналите за подобряване на 
вътрешната комуникация; 

• Разработване на методи за насърчаване на обратната връзка и 
отдалечаване от подхода на комуникации "отгоре-надолу".  

 

Мерки на ВСС за унифициране на комуникационната практика в органите 
на съдебната власт: 

 

• Актуализиране и унифициране на визията и съдържателната структура 
на ползваните от съдилищата информационни материали, бланки, 
интернет сайтове и други комуникационни средства. Пример за 
унифицирането на сайтовете е новият сайт на Прокуратурата; 

• Унифициране на политиката на взаимодействие с медиите за 
магистратурата в България, при съобразяване със спецификата в 
дейността на всяка институция от органите на съдебната власт; 

• Унифициране на практиката по Закона за достъп до обществена 
информация; 

• Разработване на инструкции за координация на текуща комуникационна 
дейност между органите на съдебната власт по конкретни казуси; 

• Възприемане на единна политика за комуникация в екстрени ситуации; 

• Разработване на практически указания за използването на социалните 
мрежи във вътрешната комуникация;  

• Утвърждаване на добрите практики и налагане като модели на работа на 
институциите на съдебната власт с местните общности и целеви 
социални групи за постигане на обществено доверие, повишаване на 
правната култура на гражданите и ефективна превенция (Дни на 
отворени врати, работа с ученици и студенти и т.н.); 

• Промяна на модела на комуникация с вътрешната публика – 
утвърждаване на вътрешната интранет страница на съдилищата и 
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прокуратурите като комуникационен канал за по-бърз, гъвкав и 
ефективен информационен обмен. 

 

Конкретните дейности са съобразени с областите независимост, 
отчетност, прозрачност, диалогичност и ефективност на органите на съдебната 
власт, реформа и ефикасност на съдебната система, и са следните:  

1) Технологично обновяване и модернизиране сайта на ВСС по 
съвременен европейски модел, ориентиран към информационните 
потребности на външните и вътрешните потребители; 

2) Създаване на защитен интерактивен, професионален форум 
(отделни секции за съдии, прокурори и следователи) на обновената 
интернет страница на ВСС за предварително обсъждане на 
проекторешения, по приоритетите на администриране работата на 
съдебната власт. Целта на тази дейност е да се утвърдят интерактивни 
форми на комуникация на ВСС с посочената ключова общност за 
подобряване обмена на информация, за по-добро разбиране, съвместни 
действия и споделена отговорност за резултатите; 

3) На обновената интернет страница на ВСС се създават активни on-line 
тематични раздели за дейността на комисиите и pаботните 
групи към ВСС, в които участват магистрати и съдебни служители от 
цялата страна, чрез предварително задаване на дневен ред, съгласуване 
на определени часове за on-line дискусия; 

4) Изграждане и поддържане на Единен портал на съдебната власт за 
електронно правосъдие по модела на портали, изградени в страните 
членки на ЕС. Порталът е ориентиран към нуждите на потребителите и 
предоставя цялостна информация за съдебната власт от гледна точка на 
потребностите на гражданите. В същото време той поддържа и 
ресурсите, необходими за вътрешна комуникация в съдебната власт – 
като регистъра на постановените съдебни актове, регистър на 
досъдебните производства и др. Изграждането на Единен портал е 
проект, финансиран от ОПАК и осъществяван в момента. Изграждането 
му е заложено като Приоритетно направление №1 в Плана за действие 
за изпълнение на комуникационната политика на ВСС 2014-2018; 

5) Интегриране на информацията от интернет страниците на отделните 
звена на съдебната власт и на ВСС в единния Портал на съдебната 
власт с цел гарантиране на активен диалог, равнопоставен достъп и 
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демократично участие на ключовите общности в процеса на 
администриране дейността на съдебната власт; 

6) Утвърждаване на редовна практика на провеждане на срещи по 
места с административни ръководители и действащи магистрати и 
съдебни служители по въпроси, свързани със стратегическите политики 
на ВСС, както и по теми, изискващи методическа подкрепа от страна на 
ВСС към съдебните органи; 

7) Провеждане на тематични професионални дебати по апелативни 
райони за активна професионална комуникация, която позволява 
вътрешна прозрачност на системата и гарантира вътрешното доверие 
между професионалните общности; 

8) Създаване на работни групи с участие на магистрати за 
обсъждане на предложения за законодателни промени и за 
изразяване на единно становище на магистратската общност; 

9)  Утвърждаване на практика на шестмесечни общи събрания на 
администрацията на ВСС и членовете на ВСС; 

10)  Утвърждаване на практиката по създаване на работни групи с 
участието на магистрати към постоянните комисии на ВСС; 

11)  Директна комуникация - организиране на работни срещи на 
представители на отделните звена на съдебната власт за постигане на 
консенсус по принципите и механизмите на вътрешната комуникация; 

12)  Изготвяне на практически помагала за вътрешна комуникация, 
провеждане на обучение по прилагането на правилата;  

13)  Създаване на механизъм за обратна връзка с Гражданския съвет 
по направените от него предложения;  

14) Създаване на виртуален Медиен център към единния портал на 
съдебната власт като интерактивен електронен медиен канал, 
интелигентна система за управление на информацията за съдебната 
власт, образователен, медиен институционален канал, адекватен на 
актуалната медийна и технологична реалност (моделът на виртуалния 
Медиен център е подробно разработен в Приложение 3 към 
настоящата Стратегия);  

15)  Утвърждаване и разширяване обхвата на модела на Пилотната 
образователна програма на ВСС „Отворени съдилища и прокуратури“ 
сред ученици с цел повишаване на тяхната информираност за 
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структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република 
България;  

16) Утвърждаване и надграждане на модела на Стажантската програма в 
Администрацията на ВСС. 

 

3.1.2. Дейности и мерки по специфичната комуникация, 
осъществявана от ИВСС 

 

Конкретните дейности за постигане на специфичните цели в 
комуникацията на ИВСС са следните:  

1) Разпространение на информация сред вътрешните целеви групи за 
текущи дейности на ИВСС (чрез изпращане на информация по 
електронна поща, публикуване на информация във вътрешни бюлетини, 
Интранет и други вътрешни канали за комуникация); 

2) Провеждане на периодични срещи по места с цел подобряване на 
комуникацията с отделните звена от съдебната власт, 
популяризиране на постигнатото в дейността на ИВСС, събиране на 
информация чрез личен контакт за сигнали, данни за противоречива 
съдебна практика и друга информация; 

3) Провеждане на проучване сред вътрешните целеви групи 
(самостоятелно от ИВСС или чрез включване на въпроси относно ИВСС към 
проучване на ВСС, при възможност и наличие на такова) относно начините 
за получаване на информация за дейността на ИВСС от представители на 
целевите групи, предложения и идеи за подобряване на комуникацията 
между ИВСС и целевите групи (възможно е да се осъществи такова 
проучване онлайн); 

4) Участие в организирани работни срещи с представители на 
отделните органи на съдебната власт за постигане на консенсус по 
принципите и механизмите на вътрешната комуникация; 

5) Изготвяне на база данни с магистратите и резултатите от 
направените им проверки от ИВСС, за улесняване предоставянето на 
информация на Комисията по предложенията и атестирането, Комисията по 
професионална етика и превенция на корупцията, Комисията по 
дисциплинарните производства, Комисията по предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с ИВСС; 
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6) Предоставяне на периодична информация на ВСС за резултати от 
направени проверки на магистрати и по разглеждането на делата в разумен 
срок. 

 

3.1.3. Дейности и мерки по специфичната вътрешна комуникация, 
осъществявана от съдилищата 

 

Комуникацията включва следните дейности: 

1) Участие в тематични професионални дебати по апелативни райони за 
обсъждане на съдебна практика, актуални теми, свързани с ефективността 
на правораздавателната дейност, достъпа до услуги и информация и 
публичност, за активна професионална комуникация, която позволява 
вътрешна прозрачност на системата и гарантира вътрешното доверие 
между професионалните общности; 

2) Разработване на механизъм за участие на експертите „Връзки с 
обществеността” в екипа на всеки съд при вземане на важни решения, 
свързани с управлението на комуникациите на всички нива; 

3) Утвърждаване на добри практики за координация на комуникацията 
с говорителите и служителите за връзки с обществеността на другите органи 
на съдебната власт.  

 

Наложителни промени от административна гледна точка: 

• Действащите в съдилищата експерти „Връзки с обществеността“ да 
преминат на пряко подчинение на административните ръководители, а 
не на съдебните администратори или административните секретари. Тази 
промяна в Правилника за работа на съдебната администрация е 
необходима предвид подобряване на комуникацията на съда и ролята на 
съвременния институционален експерт „Връзки с обществеността“; 

• Осигуряване на ресурси за назначаване на щатни експерти „Връзки с 
обществеността“, работещи на равнище апелативен район, които да 
подпомагат районните и окръжните съдилища в комуникационната им 
дейност. 
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3.1.4. Дейности и мерки по специфичната вътрешна комуникация, 
осъществявана от Прокуратурата, вкл. НСлС и следствените 
отдели към окръжните прокуратури 

 

Вътрешната комуникация с останалите органи на съдебната власт 
включва следните дейности: 

1) Осъществяване на директна комуникация – организиране и участие в 
работни срещи на представители на отделните органи на съдебната власт 
за постигане на консенсус по принципите и механизмите на вътрешната 
комуникация; 

2) Провеждане на анализ на модела на комуникация на говорителите на 
прокуратурите с медиите и анализиране възможността за назначаване на 
експерти „Връзки с обществеността“ в Прокуратурата на равнище 
апелативни райони, които да подпомагат говорителите на Прокуратурата 
– действащи прокурори - и да съдействат за утвърждаването на надеждни 
комуникации с медиите при съблюдаване на специфичните, законови 
изисквания за работа на Прокуратурата; 

3) Провеждане на периодични курсове за обучение/допълнителна 
квалификация на всички говорители/експерти „Връзки с обществеността“ за 
повишаване капацитета за работа с обществеността и комуникационни 
умения. Тези курсове могат да бъдат организирани и в Националния 
институт по правосъдие; 

 

3.2. Външна комуникация на съдебната власт 
 

3.2.1. Дейности и мерки по комуникацията със законодателна, 
изпълнителна и местна власт 

Органите на съдебната власт осъществяват редовна комуникация с 
органите на другите власти – изпълнителна, законодателна и местна - в 
зависимост от своето място и функции в структурата на съдебната власт.  

Комуникацията с другите власти цели установяване на баланс на 
взаимодействие, повишаване на доверието и утвърждаването на съдебната 
власт като независима и прозрачна с цел гарантиране на правовия ред в 
страната за утвърждаване върховенството на закона.  
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Пример за оперативно взаимодействие между властите са действията по 
въвеждането на електронно правосъдие. От тази гледна точка 
Комуникационната стратегия на съдебната власт подпомага постигането на 
надеждна комуникация между органите на съдебна власт с останалите власти, 
гражданите и бизнеса, осигуряването на равнопоставен електронен достъп до 
е–правосъдие, както и подобряване на достъпа и комуникацията между 
съществуващите информационни регистри, обслужващи съдебната власт, и 
подпомага постигането на целите на реформата на съдебната власт.  

Основно послание към останалите власти: съдебната власт е 
независима и прозрачна, гарантира правовия ред в страната и работи за 
утвърждаване върховенството на закона. 

 

Канали за комуникация: директни контакти, съвместна работа в работни 
групи по конкретни теми, работни срещи и форуми. 

 

3.2.1.1. Дейности и мерки по комуникацията на ВСС с другите власти 

 

Конкретните мерки и дейности са: 

• Иницииране и създаване на работни групи по дискусионни въпроси; 

• Предоставяне на становища по законопроекти и подзаконови нормативни 
актове; 

• Организиране на собствени комуникационни инициативи - 
проактивна политика на съдебната власт към другите власти, при която 
съдебната власт лансира теми и своята гледна точка към тях в 
зависимост от собствения си дневен ред; 

• Осъществяване на директна комуникация - организиране на срещи 
на представители на съдебната власт с представители на другите 
власти; 

• Работа с неправителствени организации – участие в съвместни 
инициативи с представители на гражданското общество, насочени към 
другите власти;  
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3.2.1.2. Дейности и мерки по комуникацията на Инспектората към 
ВСС с другите власти 

 

За постигане на специфичните цели на комуникацията на ИВСС и 
подобряване комуникацията с другите власти, следва да се предприемат 
следните конкретни дейности: 

• Периодично предоставяне на информация под формата на анализи и 
обобщаващи доклади за идентифицирани проблеми с предложения за 
решаването им към законодателната и изпълнителната власт; 

• Участие в работни групи с представители на законодателната и 
изпълнителната власт; 

• Провеждане на периодични срещи с представители на законодателната 
и изпълнителната власт, другите държавни органи и органите на местно 
самоуправление; 

• Предоставяне на резюме на годишния отчет на ключови представители 
на тези целеви групи.  

 

3.2.1.3. Дейности и мерки по комуникацията на съдилищата със 
законодателна, изпълнителна и местна власт 

 

Конкретните мерки и дейности са: 

• Участие в работни групи с представители на законодателната и 
изпълнителната власт; 

• Предоставяне на становища по законопроекти и подзаконови нормативни 
актове; 

• Съдействие на местната власт в провеждането на обучения на съдебни 
заседатели и на служители, отговорни за връчването на съдебни 
документи в по-малките населени места. 

 

3.2.1.4. Дейности и мерки по комуникацията на Прокуратурата, вкл. 
НСлС и следствените отдели към окръжните прокуратури със 
законодателна и изпълнителна власт 

 

Конкретните мерки и дейности са: 
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• Координиране на комуникационната дейност при осъществяване на 
дейностите на Прокуратурата, в това число Апелативната 
специализирана прокуратура и Специализираната прокуратура и НСлС с 
МВР, ДАНС и други органи на изпълнителната власт по конкретни 
случаи; 

• Участие в работни групи с представители на законодателната и 
изпълнителната власт; 

• Предоставяне на становища по законопроекти и подзаконови нормативни 
актове. 
 

3.2.2. Дейности и мерки по комуникацията с органите на ЕС, 
международни, европейски и регионални асоциации и организации 

 

3.2.2.1. Дейности и мерки по комуникацията на ВСС с 
органите на ЕС, международни, европейски и регионални 
асоциации и организации 
 

Конкретните мерки и дейности за реализирането на програмните и 
технологични решения за комуникация с тази целева група включват: 

• Информационни кампании – водене на проактивна информационна 
кампания спрямо институциите на ЕС, при която българската съдебната 
власт представя своята гледна точка за постигнатия напредък по МСО и 
по общото европейско пространство на правосъдието; 

• Директна комуникация - организиране на срещи на представители на 
съдебната власт с представители на европейските институции, 
посланици на страни членки; 

• Установяване на комуникационни канали и поставяне начало на 
двупосочна комуникация с медиите, формиращи мнение в Брюксел; 

• Интернет - поддържане и актуализиране на интернет страницата на ВСС 
на английски език, разпространение на електронни бюлетини и 
комуникация в социалните мрежи на английски език; 

• Участие на представители на ВСС и българската съдебна власт в 
международни форуми; 

• Активна комуникация през професионалните структури, като 
Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС); 
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• Активна комуникация с Европейската съдебна мрежа по граждански и 
търговски дела; 

• Активна комуникация със Съвета за регионално сътрудничество (СРС); 
• Активна комуникация с Балканска и Евросредиземноморска мрежа на 

съдебните съвети. 
 

3.2.2.2. Дейности и мерки по комуникацията на ИВСС с 
органите на ЕС, международни, европейски и регионални 
асоциации и организации 
 

• Съвместно с ВСС – участие в информационните кампании спрямо 
институциите на ЕС, при които българската съдебната власт представя 
своята гледна точка за постигнатия напредък по МСО и по общото 
европейско пространство на правосъдието; 

• Участие в международни срещи и конференции. 

 

3.2.2.3. Дейности и мерки по комуникацията на съдилищата с 
органите на ЕС, международни, европейски и регионални 
асоциации и организации 

 

• Участие в срещи с представители на целевата група; 
• Участие в международни форуми; 
• Участие в работни групи с представители на целевите групи; 
• Поддържане на версия на английски език на сайтовете на съдилищата. 

 

3.2.2.4. Комуникация на Прокуратурата с органите на ЕС, 
международни, европейски и регионални асоциации и организации 

 

• Участие в срещи, форуми с представители на целевата група, 
включително с Международната асоциация на прокурорите, 
Европейската правна мрежа, Европейската съдебна мрежа, 
Консултативен съвет на европейските прокурори, Асоциация на 
прокурорите от Югоизточна Европа; 

• Съвместно с ВСС – участие в информационните кампании спрямо 
институциите на ЕС, при които българската съдебната власт представя 
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своята гледна точка за постигнатия напредък по МСО и по общото 
европейско пространство на правосъдието; 

• Участие в работни групи с представители на целевите групи; 
• Поддържане на версия на английски език на сайтовете на прокуратурите. 

 

3.2.3. Дейности и мерки по комуникацията на ВСС с Гражданския 
съвет към ВСС 
 

За постигане на поставените цели, следва да се осъществят следните 
дейности: 

• Създаване на методика за наблюдение процесите на партньорство и 
взаимодействие между ВСС и Гражданския съвет към ВСС; 

• Създаване на регламент за предоставяне на обратна връзка на 
Гражданския съвет по направени от тях предложения. В случаи на 
неприемане на предложения на Гражданския съвет от ВСС да се 
предоставя обратна връзка с мотивите за неприемането или частичното 
приемане; 

• ВСС да създава и реализира партньорски проекти с НПО от Гражданския 
съвет, насочени към повишаване капацитета на ръководния орган на 
съдебната власт; 

• Оказване на експертна помощ от страна на Гражданския съвет в 
инициативи на ВСС. 

 

3.2.4. Дейности и мерки по комуникацията с професионалната 
юридическа общност и граждански организации  
 

Комуникационната стратегия цели подобряване на комуникацията с 
гражданските, професионални и съсловните организации, ангажирани с 
развитието и подобряването на работата на съдебната власт, чрез създаване 
на устойчиви механизми за привличането им като ефективен коректив на 
администрирането на съдебната власт.  

Конкретните дейности за комуникация с тази целева група се отнасят 
за всеки един от органите на съдебната власт и включват: 

• Създаване и реализиране на партньорски проекти с НПО, насочени към 
повишаване капацитета (обучение) на ръководния орган на съдебната 
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власт за ефективно партньорство с граждански организации (обучителни 
семинари, дискусии, кръгли маси); 

• Разработване и прилагане на план за осъществяване на регулярни 
контакти и тематични срещи с ключови представители на 
професионалната общност/лидери на мнение по теми, свързани с 
функционирането и реформите в съдебната власт; 

• Съвместно участие в инициативи, насочени към подобряване на средата 
за функциониране на съдебната власт – кръгли маси, семинари, 
конференции, информационни кампании и т.н. 

• Ангажиране на граждански организации в информационни кампании – 
водене на проактивна информационна политика спрямо тази целева 
група с цел въздействие върху професионалната общност и широката 
общественост; 

• Разпространение на електронни бюлетини и комуникация в социалните 
мрежи. Осигуряване на достъпни форми за обратна връзка с тази целева 
група (онлайн анкети и др.). 

 

3.2.5. Дейности и мерки по комуникацията с гражданското общество 
 

В тази целева група влизат неправителствени организации и 
неформални граждански общности, които изразяват и защитават разнообразни 
обществени интереси и нерядко търсят помощта на съдебната власт за 
налагане на върховенството на закона. Чрез комуникацията с тези общности 
съдебната власт има възможност да аргументира мнения и разпространява 
своите послания до техните членове – в голямото си мнозинство обществено 
активни граждани, лидери на обществено мнение, които могат да допринесат за 
повишаване на доверието във властта.  

Описаните по-долу конкретни дейности се отнасят за всеки един от 
органите на съдебната власт, като ролята на ВСС в процеса е да инициира и 
координира осъществяването на дейностите. 

 

3.2.5.1. Дейности и мерки по комуникацията на ВСС с гражданското 
общество 
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За подобряване диалога на органите на съдебната власт с гражданското 
общество, Комуникационната стратегия предлага ВСС да координира и/или 
проведе следните дейности: 

• Разработване и внедряване на единни стандарти за обслужване на 
гражданите в администрацията на съдилищата и прокуратурите в 
страната и за наблюдение изпълнението на въведените стандарти; 

• Периодично изследване на възприятието на гражданите за образа на 
съдебната власт и отделните й институции. Резултатите да се използват 
в процеса на планиране и ресурсно осигуряване на комуникационната 
дейност за следващи периоди; 

• Разработване и прилагане на план за осъществяване на регулярни 
контакти и тематични срещи с ключови представители и лидери на 
обществено мнение сред гражданското общество по тематични области, 
свързани с различни интереси на гражданите – например прилагане на 
законодателството за опазване на околната среда, за гарантиране права 
на потребителите, за развитие на бизнессредата и др.; 

• Активна комуникация с водещи организации на гражданското общество 
по приоритетите и проблемите на съдебната власт с цел изграждане на 
доверие; 

• Активна работа за повишаване на правната култура на гражданите. 

 

3.2.6. Дейности и мерки по комуникацията с медиите 

 

Комуникацията на органите на съдебната власт с медиите се подчинява 
на законовите изисквания и ограничения за предоставяне на информация на 
обществеността и се ръководи от принципа на проактивната комуникация, при 
която съдебната власт се стреми да формира дневния ред на обществения 
дебат по темите, свързани с нейното функциониране. 

С цел унифициране на практиката в съдебната власт за осъществяване 
на връзки с медиите, е необходимо да се приложат следните общи разпоредби, 
общи функции на комуникационните структури и говорители и препоръки, 
валидни за Висшия съдебен съвет, съдилищата и Прокуратурата.    

 

Общи разпоредби: 



 
 

84 

Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление 

на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, договор №К13-

15-1/04.12.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд. 

• Комуникационните структури са организирани на ниво Висш съдебен съвет – 
КПК и ДПКП, за съдилищата – пресслужби - и за Прокуратурата – говорител 
на главния прокурор и говорители на прокуратурите; те са на пряко 
подчинение на ръководителя на съответната институция. 

• Висшият съдебен съвет, съдилищата и Прокуратурата, съответно 
назначават свой говорител или експерт „Връзки с обществеността“, които са: 

– за ВСС – говорител е Представляващият ВСС, съгласно Правилника 
за организацията и дейността на ВСС и неговата администрация; 

– за Прокуратурата – говорителят се избира съгласно „Инструкция за 
работата и взаимодействието на ПРБ с медиите“, която урежда и 
статута на говорителите на прокуратурите; 

– за съдилищата - с конкурс от външни експерти или специалисти по 
комуникации, или действащи съдии, или упълномощени съдебни 
служители; 

• Лицата, определени за връзки с медиите за съда и прокуратурите, са тези, 
които предоставят на медиите информация от обществен интерес. Съдиите, 
помощният персонал и съответните служители в съдилищата и 
Прокуратурата нямат право да предоставят информация за дела, които са 
заведени в съда или Прокуратурата. Те трябва да насочват лицата, 
желаещи да получат информация, към комуникационните структури; 

• Прокурорите имат право да предоставят данни и информация от обществен 
интерес директно на медиите, съгласно Раздел V, т. 1 – до т.4. на Медийна 
стратегия на ВКП и на „Инструкция за работата и взаимодействието на ПРБ 
с медиите“ на Главния прокурор за връзките с медиите и при условие, че не 
се нарушават други влезли в сила заповеди и разпоредби; 

• Официална информация за връзка (име, адрес, телефон, факс, електронна 
поща) с говорителите и комуникационните структури във всички съдилища, 
прокуратури и Висшия съдебен съвет се публикува на интернет страницата 
на съответната институция. Централизиран списък с тази информация се 
публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет; 

• Всички отдели и структури на институцията трябва да оказват ефективно 
съдействие на комуникационните структури (експерти „Връзки с 
обществеността“ и говорителите), за да могат те да изпълняват своите 
специфични функции; 

– В случаите, когато включват институционална позиция или реакция 
при извънредна ситуация, говорителят/ неговият заместник трябва да 
поиска изрични инструкции от ръководителя на институцията и да ги 
спазва; 
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– В случаите, когато се иска информация за дейността на говорителя 
като съдия или прокурор или информация за дело, което той/тя 
работи, тази информация ще бъде публично оповестена от 
Председателя на съда/административния ръководител на 
Прокуратурата или от друго посочено от тях лице. 

 

Общи функции на комуникационните структури и говорителя 

• Комуникационните структури на Висшия съдебен съвет и Прокуратурата, 
ВКС, ВАС и специализираните съдилища и прокуратури ежедневно 
изготвят централен преглед на пресата и го предоставят на съдилищата 
и Прокуратурата чрез комуникационните си структури. Вниманието е 
насочено към статии в пресата и записи/снет текст от аудиовизуални 
материали във връзка със съдебната система, висящи дела, начина, по 
който се управляват, документални филми, посветени на качеството на 
правосъдието и на дейността на правораздавателните органи; 

• Комуникационните структури в териториалните съдилища ежедневно 
трябва да изготвят преглед на регионалния печат, който да се 
предоставя на служителите в институцията всяка сутрин; 

• Ако в медиите има статии, свързани с работата на правораздавателните 
органи, както и с начина, по който те са работили, комуникационните 
структури следва да информират председателя на съда/ръководителя на 
Прокуратурата. Ако има аспекти, които са от компетентността на Висшия 
съдебен съвет, комуникационните структури/представляващия ВСС и 
КПК, също следва да се съгласува; 

• Комуникационните структури ръководят дейността по акредитиране на 
представители на медиите на ниво Висш съдебен съвет, съдилищата и 
Прокуратурата; 

• Акредитацията на представители на медиите се извършва въз основа на 
заявление, отправено в писмена форма, по телефона или устно, където 
се посочва името и фамилията на въпросното лице, името на 
институцията, която трябва да бъде акредитирана, ако е необходимо, и 
данни за контакт и копие от служебна карта или подобен документ на 
представителя на медиата; 

• Акредитацията на представители на централната преса при 
комуникационните структури на Висшия съдебен съвет да бъде 
съобщена на комуникационните структури в цялата страна и да се счита 
за акредитация и на тяхно ниво: 
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– Акредитацията на представители на медиите на местно ниво, 
регистрирани в комуникационните структури на съдилищата и 
Прокуратурата, се изпращат и централизират от Висшия съдебен 
съвет и Прокуратурата на Върховния касационен съд и 
правосъдието. Те са валидни за една календарна година и се 
подновяват, като се подаде заявление; 

– Акредитацията гарантира на медиите/представителите на 
медиите, че ще получават в реално време прессъобщенията, 
публикувани на собствените интернет страници, че ще бъдат 
поканени на пресконференции, на изявления за пресата и други 
обществени прояви; 

• Комуникационните структури/говорителят информира напълно и без 
дискриминация журналистите, които са поискали да получат 
информация, която е от обществен интерес. Предоставянето на 
информация от обществен интерес на представителите на медиите не 
може да зависи от това дали те са акредитирани; 

• Представителите на медиите трябва да представят служебните си карти 
или подобен документ и документ за самоличност при поискване от 
страна на комуникационните структури/експерти „Връзки с 
обществеността“ или говорителя; 

• Към представители на „нови“ медии – блогъри, репортери от он-лайн 
издания и т.н. - се прилагат същите стандарти за информиране, както и 
за представители на традиционните медии. 

 

Препоръки към комуникационните структури/говорителите с цел да се 
гарантира ефективна комуникация  

• Висшият съдебен съвет, съдилищата и Прокуратурата публикуват 
актуализирана информация от общ характер в съответствие със ЗСВ и  
чл.73 и 74 от ПАС, на Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 8 от 
28.01.2014 г на официалния си служебен сайт , Прокуратурата и в 
съответствие с Раздел V , т.1 – до т.4. на Медийна стратегия на ВКП и на 
Инструкция за работата и взаимодействието на ПРБ с медиите и други 
релевантни документи; 

• Висшият съдебен съвет, съдилищата и Прокуратурата съобщават 
служебно или по искане на представителите на медиите, информация от 
обществен интерес във връзка с или по повод на своята дейност чрез 
комуникационните структури/говорителя, съгласно ЗСВ и чл.73 и 74 от 
ПАС, на Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 8 от 28.01.2014 г., а за 
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Прокуратурата и в съответствие с Раздел V, т.1 – до т.4. на Медийна 
стратегия на ВКП и на Инструкция за работата и взаимодействието на 
ПРБ с медиите и други релевантни документи; 

• В случаите, когато медиите отразят погрешна информация за съдебни 
производства, за работата на органите на съдебната власт или за 
Висшия съдебен съвет, говорителят или експертът „Връзки с 
обществеността“ следва да информира ръководителя на институцията и 
веднага да предостави на обществеността коректната информация: 

– Говорителят следва да упражни правото си на отговор или 
корекция и като поиска от медията, която е публикувала 
некоректна информация, да даде право на отговор или да осигури 
възможност за корекция на информацията и данните; 

– Това искане, заедно с отговора или корекцията, да бъде 
публикувано на интернет страницата на засегнатата институция. 

 

Правилата, приложими в наказателните производства, на етапа на 
съдебното разследване, правилата, приложими в досъдебното производство, 
общите правила за присъствието на медиите в съда и достъпа им до съдебни 
заседания, специфичните правила за заснемане и излъчване на видео или 
снимки на страните, свидетелите и другите участници в съдебното заседание, 
правилата за писмени заявки от медиите във връзка с информация от 
обществен интерес от съдебни заседания по наказателни производства, както и 
правилата, приложими към гражданското производство, са част от унифициран 
Наръчник за взаимодействие на органите на съдебната власт с медиите, 
включен към аудиовизуалното учебно помагало (мултимедиен наръчник). 

Въвеждането на унифицирани вътрешни правила за взаимодействие на 
съдебната власт с медиите ще подпомагане обективното и коректно отразяване 
на дейностите на органите на съдебната власт. 

Унифицираните стандарти са всеобхватни, покриват всички основни 
типове работни ситуации и включват основните видове и формати на 
комуникация с традиционните медии, като: прессъобщения, пресконференции, 
брифинги, интервюта, участия в предавания на електронните медии, 
регламентиране на снимки за телевизионни предавания, достъп до 
информация и материали по дела, достъп до сгради и зали, достъп до 
електронни масиви, директна работа с ресорни репортери, планиране на 
събития, организация на работата с медиите, координация между 
пресцентровете на отделните звена на съдебната власт и т.н. 
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Общите изисквания към тези формати на общуване с традиционните 
медии са детайлно разработени и налични в практическо интерактивно 
ръководство (аудиовизуално помагало) на разположение на представителите 
на съдебната власт, ангажирани в отношенията с медиите. 

Дейностите за подобряване на комуникацията с медиите и качеството на 
предлаганото съдържание включват: 

• Продължаване на професионализацията и институционалната 
централизация на комуникацията (комуникация „в един глас“) в 
отношенията с традиционните медии; 

• Водене на проактивна медийна политика, която би позволила на 
представителите на съдебната власт да определят в по-голяма степен 
дневния ред на дискусиите, свързани с прилагането на правосъдие и 
върховенството на закона; 

• Регламентиране на стратегическото планиране в областта на 
комуникациите; 

• Актуализиране или изработване на нова Медийна стратегия на 
съдебната власт; 

• Провеждане на тематични и периодични пресконференции, брифинги, 
интервюта и срещи с представителите на медиите; 

• Live streaming на събития; 

• Активна работа за повишаване на правната култура на медиите, чрез 
провеждане на работни срещи/семинари, с цел разясняване на промени 
в правоприлагането или актуални теми, свързани с е-правосъдие напр.; 

• Изграждане на общи правила за взаимодействие и работа с медиите – 
унифицирани правила за общуване с журналисти за всички органи на 
съдебната власт, с отчитане на спецификите на отделните й звена. 
Правила, които да отчитат най-високите стандарти в комуникационната 
политика на съдебната власт и добрите европейски практики; 

• Утвърждаване на единен стандарт при оформяне и публикуване на 
информация за пресата на електронните страници на органите на 
съдебната власт; 

• Публикуване на годишните отчети на Прокуратурата на сайта на 
институцията;  
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• Въвеждане на практика на 6-месечни отчети на прокуратурите към 
главния прокурор за дела с обществен интерес. 

 

Дейности и мерки по комуникацията с медиите при особени ситуации 

Поради естеството на работа на съдебната власт нерядко се налага 
осъществяване на комуникация при наличието на законови ограничения за 
разпространяването на информация, при недостиг на информация, при 
противоречива информация или при наличието на разногласие вътре в 
институцията за съдържанието на комуникацията. Най-често срещаните 
ситуации са: 

• Комуникация в случаите, когато законови изисквания или други 
съдържателни съображения изискват ограничаване на съдържанието на 
разпространяваната информация - например от Прокуратурата, НСлС 
или следствените отдели; 

• Комуникация в случай на разнопосочни мнения вътре в институцията – 
например при вземането на решения в колективен орган като ВСС; 

• Комуникация на „особено мнение“ в съдилищата; 

• Комуникация при противоречие между институции на съдебната власт; 

• Комуникация при противоречие с други власти. 

Методически съвети при комуникация в тези особени ситуации е част от 
специализираното аудиовизуално помагало, част от настоящата Стратегия. На 
основата на анализ на натрупаната практика са разработени унифицирани 
методически указания за органите на съдебната власт в подобни случаи, които 
са включени в аудиовизуалното учебно помагало.  

 

3.2.7. Дейности и мерки по комуникацията в социалните медии  

 

Необходимостта от присъствие в новите и социални медии, изисква 
изграждане на медийно поведение на съдебната власт, да е съобразено с 
новата медийна реалност, в условията на интерактивност, дигиталност, 
виртуалност, активно участие на потребителите и мрежови форми за 
комуникация.  
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Това на практика означава активно създаване и разпространяване на 
медийно съдържание от съдебната власт в мултиплатформена среда – с 
използването на „традиционни“, „нови“ и социални медии, в това число 
Facebook, Twitter и YouTube и интернет сайтовете на съдебната власт. 

Активното участие на съдебната власт (чрез експертите за връзки с 
обществеността/говорителите) в социалните мрежи има за цел постигане на 
следните цели: 

• Създаване на реална алтернатива на „традиционните“ медии – Twitter-
акаунтите на съдебната власт могат да се превърнат в своеобразна 
собствена „информационна агенция“, която да заостря вниманието на 
обществото по определени теми и да информира за наличие на новини, 
засягащи съдебната власт, без посредничеството и интерпретацията на 
традиционните медии. Twitter може да се превърне в допълнителен 
източник на информация както за гражданите, така и за самите медии; 

• Достигане до най-активната част от аудиторията – все по-голяма част от 
активните хора получават основната част от своите новини от интернет. 
Тенденцията е за рязко увеличаване на процента на информиране през 
интернет. Тези промени създават нови възможности за комуникация на 
всички институции, в това число на съдебната власт, която зависи все по-
малко от посредничеството на традиционните медии; 

• Социалните мрежи се превръщат в основен фактор на създаване на 
обществено мнение, затова Facebook страниците на съдебната власт са 
в състояние реално да конкурират специализирани онлайн издания при 
огласяването и разпространяването на информация с аналитичен 
характер. Създаването и поддържането на специализирани съдебни 
блогове е също много добра алтернатива на традиционните медии; 

• България е сред първите страни в света по бърз и на достъпна цена 
интернет, което прави live-videostreaming-а (предаването на живо в 
интернет) и гледането на видеосъдържание в YouTube достъпно и 
удобно за все по-голяма част от хората. Развитието на собствен YouTube 
канал на съдебната власт би повишило информираността на гражданите 
за работата на съдебната власт и би спомогнало за повишаване на 
доверието в нея; 

• Необходимо е засилване на присъствието на ВСС и съдебната власт в 
„новите“ и социалните медии; 
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• Създаване на собствено онлайн съдържание чрез виртуалния Медиен 
център на портала на съдебната власт и от експертите „Връзки с 
обществеността“ на наличните интернет страници на съдебната власт; 

• Създаване и разпространяване на онлайн съдържание в социалните 
мрежи – Twitter, Facebook, YouTube - и чрез специализирани блогове; 

• Интегриране на посланията и съдържанието в традиционните и „новите“ 
медии. 

 

3.2.8. Дейности и мерки по кризисната комуникация  

 

Първа сред непосредствените задачи на настоящата Комуникационна 
стратегия е създаването на условия и предприемането на мерки за 
преодоляване на кризата на обществено доверие в съдебната власт, която 
представлява сериозна заплаха за осъществяването на конституционните й 
функции. Съдебната власт е подложена на постоянно нарастващ обществен и 
политически натиск, който подкопава увереността на гражданите в нейната 
независимост и професионализъм и във върховенството на закона. 

Стратегията за кризисна комуникация на съдебната власт се изгражда 
върху пет основни компонента: 

• Преодоляване на функционалните причини за кризата в общественото 
доверие; 

• Ефективно противопоставяне на негативни кампании, водени срещу 
съдебната власт; 

• Намиране на ефективни средства за преодоляване на имиджовата криза 
на съдебната власт; 

• Излизане на комуникацията на съдебната власт от спиралата на 
каскадни скандали; 

• Изграждане на работеща система за проактивна и професионална 
комуникация на съдебната власт като дългосрочна превантивна мярка 
срещу нарушаването на общественото доверие в нея. 
 

Преодоляване на функционалните причини за кризата в общественото 
доверие: 
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Основно средство за преодоляване на недоверието на обществото в 
съдебната власт е открито назоваване на проблемите и провеждането на 
необходимите реформи за подобряване на функционирането. От тази гледна 
точка приетата от изпълнителната и законодателната власт в началото на 2015 
г. Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната 
система и продължаващия натиск от страна на Европейската комисия за 
реформи представляват определена възможност, но и предизвикателство. От 
една страна, съществува критична маса политическа подкрепа за провеждане 
на ключови законодателни промени, които да подпомогнат реформирането на 
съдебната власт. От друга страна съществува реална заплаха промените в 
законодателството да не доведат до осигуряване на безусловно необходимата 
политическа независимост на съдебната власт, а да я поставят в нов модел на 
зависимост от другите власти в страната.  

Преодоляването на функционалните причини за кризата в общественото 
доверие изискват активен подход от страна на ВСС и ръководството на 
органите на съдебната власт за постигане на съгласие с представителите на 
законодателната и изпълнителната власт по приоритетите на реформата, които 
да гарантират независимостта и професионализма на съдебната власт и 
активни мерки за прилагането на промените вътре в съдебната власт, които да 
гарантират успеха на реформата. Активната комуникационна политика изисква 
съдебната власт да поеме комуникационната инициатива и да се превърне в 
основен източник на информация за приоритетите, хода и резултатите от 
провежданата реформа. Евентуална нерешителност или неспособност на 
съдебната власт да се справи с функционалните си проблеми може да доведе 
до задълбочаване на кризата в общественото доверие и до увеличаване на 
обществения и политическия натиск срещу нея. 

 

Противопоставяне на негативни кампании, водени срещу съдебната власт 

Наред със съществуващите обективни вътрешни проблеми, свързани с 
функционирането на съдебната власт, част от кризата в доверието в нея се 
дължи и на неспособността й да се противопостави на случаите на негативни 
кампании, водени от заинтересовани лица и институции, преследващи 
собствени политически или други цели. От ключово значение за преодоляване 
на негативните кампании е повишаването на експертния капацитет на 
представителите на съдебната власт, ангажирани с нейните комуникации – 
ръководители на органи и институции, говорители и специалисти по връзки с 
обществеността – да разпознават разликите между функционалните кризи и 
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негативните кампании, да са в състояние да идентифицират източниците и 
мотивите за водените кампании и да разполагат с каналите и ресурсите за 
ефективно публично противопоставяне на подобен тип негативни кампании. 
Дългосрочната неспособност за ефективно противопоставяне на негативните 
кампании заплашва да задълбочи кризата на общественото доверие в 
съдебната власт и да увеличи политическия и обществения натиск срещу нея.  

 

Преодоляване на имиджовата криза на съдебната власт 

Имиджовата криза на съдебната власт е резултат от неефективната й 
работа по преодоляването на функционалните проблеми на системата и по 
справянето с негативните кампании и политическия натиск срещу нея в 
продължение на дълъг период от време. Освен задължителното решаването на 
тези проблеми, като основен инструмент за преодоляване на имиджовата криза 
Комуникационната стратегия на съдебната власт вижда активната работа по 
подобряване на отношенията с гражданите и гражданското общество, 
сътрудничеството с гражданските организации и с партньорските организации в 
Европейския съюз. В процеса на реформиране на съдебната власт тя има 
нужда от стратегически съюзници, които да подпомогнат изграждането на новия 
й образ пред обществото на открита, отговорна и независима власт, работеща 
в полза на интересите и правата на гражданите. 

 

Излизане на комуникацията на съдебната власт от спиралата на каскадни 
скандали 

Наред с всичко изброено дотук, една от причините за постоянните 
публични „скандали“ и обвинения срещу съдебната власт, които доминират 
обществения дебат за нея, е фактът, че съдебната власт не успява да 
определя дневния ред на този дебат и изпада постоянно в режим да се 
обяснява и да се защитава от критики и нападки. Заложеният в настоящата 
Стратегия подход на проактивната комуникация изисква съдебната власт и 
нейните органи от постоянен обект да се превърнат във водещ субект на 
обществената дискусия за върховенството на закона чрез генериране на 
информация и теми, свързани с обществения интерес и представяни от гледна 
точка на конституционните принципи, защитавани от съдебната власт.   
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Дългосрочни превантивни мерки срещу нарушаването на общественото 
доверие в съдебната власт 

Воденето на активна комуникационна политика е само една от мерките за 
изграждане и поддържане на обществено доверие в съдебната власт, която не 
е в състояние да постигне тази цел без целия останал комплекс от мерки, 
свързани с доброто функциониране на органите на съдебната власт и 
налагането на върховенството на закона в страната. В същото време 
заложените в настоящата Стратегия принципи на откритост, проактивност и 
професионализация на комуникацията са сред основните мерки, които в 
дългосрочен план гарантират достатъчна осведоменост на обществото за 
работата на съдебната власт и гарантират благоприятна обществена среда за 
осъществяване на нормалното функциониране на системата. От тази гледна 
точка осъществяването на активна комуникационна политика извън периодите 
на криза в доверието е основен механизъм за превенция на постоянно 
повтарящите се кризи в доверието към съдебната власт. 

Комуникационната стратегия предвижда конкретни мерки и дейности 
за комуникация в ситуация на криза, в това число: 

• създаване на краткосрочен план за комуникиране на дейностите на 
съдебната власт по реформирането и подобряването на процесите в нея 
с цел утвърждаване на нейната независимост;  

• създаване на унифициран кризисен план за комуникация на съдебната 
власт, интегриращ комуникационни действия на всички засегнати органи; 

• повишаване на уменията на представителите на съдебната власт да 
използват ефективно конкретни комуникационни решения за 
комуникацията в условия на криза.  

Реакцията и поведението по време на криза трябва да бъдат теми за 
специализирано обучение, което следва да залегне в обучението на 
магистрати, говорители и служители за връзки с обществеността, провеждано 
от Националния институт по правосъдие или по други краткосрочни програми 
за квалификация.  

 

3.2.9. Дейности и мерки по професионалното обучение по 
комуникация 
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Реализацията на настоящата Комуникационна стратегия изисква 
повишаване на квалификацията на магистрати и на служители по връзки с 
обществеността, осъществявана в рамките на НИП и по програми за текущо 
обучение. 

3.2.10. Дейности и мерки по професионалното обучение по 
комуникация в НИП 

 

Предлаганите дейности на НИП за повишаване на професионалната 
подготовка включват: 

1) Създаване на специализирани курсове в програмата на 
Националния институт по правосъдието. Включването на 
обучение по комуникация в задължителната програма за 
професионална квалификация на магистратите гарантира 
прилагането на единните стандарти и устойчивостта в прилагането на 
принципите на активната комуникация; 

2) Създаване и провеждане на програма за обучение на 
представителите на съдебната власт, участващи в процеса на 
вътрешната комуникация, в това число административни 
ръководители, служители за връзки с обществеността и съдебна 
администрация; 

3) Професионално обучение по публична комуникация за 
магистрати и служители за връзки с обществеността; 

4) Реализиране на програма за постоянно обучение на 
администрацията на съдебната власт с особен акцент върху 
служителите, които контактуват с граждани; 

5) Обучение по използването на нови и социални медии и 
създаване на общи стандарти за използване на институционалните и 
етични правила при използване на личните профили и социални 
мрежи при комуникацията на магистратите и служителите на властта; 

6) Реализиране на програма за текущо обучение по кризисна 
комуникация за отделните звена на съдебната власт. 

 

3.2.11. Дейности и мерки по професионалното обучение по 
комуникация с проектно финансиране  
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1) Разработване на програма за допълнително професионално 
обучение по комуникация на магистрати, говорители и служители за 
връзки с обществеността;  

2) Използване на възможностите за финансиране на програмата за 
допълнително професионално обучение по комуникация от 
съществуващи в рамките на европейски и други финансови 
механизми; 

3) Участие в съвместни проекти за професионално обучение по 
комуникация с неправителствени организации, финансирани от 
европейски и други донорски програми (виж частта „Ресурсно 
осигуряване в Раздел V).  
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РАЗДЕЛ V. ПЛАНИРАНЕ, РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ 

 

Планът за изпълнение на дейностите по Комуникационната стратегия на 
съдебната власт е приложен към настоящата Стратегия и служи за провеждане 
на общата комуникационна работа на властта, както и за рамка, в която 
отделните звена на властта планират своите комуникационни дейности. 
Комуникационният план включва отделните дейности, очакваните резултати, 
отговорности, срокове и ресурси. 

Планът за изпълнение на комуникационните дейности по Стратегията се 
актуализира от ВСС на годишна база и се основава на плановете за 
комуникационна дейност на органите на съдебната власт. Част от Механизма 
за мониторинг и оценка на Комуникационната стратегия е включването на 
специален раздел за резултатите от прилагането на Комуникационната 
стратегия в годишните отчетни доклади на всички органи на съдебната власт. 
Обобщената информация от органите на Прокуратурата следва да бъде част 
от Доклада на главния прокурор; от административните съдилища – в Доклада 
на ВАС; от останалите съдилища – в Доклада на ВКС. Идентични раздели ще 
има и в докладите на ВСС и ИВСС. 

 

Ресурсно осигуряване 

Прилагането на настоящата Комуникационна стратегия изисква 
гарантиране на ресурси както от бюджета на съдебната власт, така и от външни 
източници - проекти по Оперативни програми на Европейския Съюз, по 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и 
Норвежки финансов принос, както и по програми за двустранно сътрудничество 
със страни членки на ЕС и САЩ и съвместна работа по проекти, финансирани 
директно от Европейския съюз, като напр. Програма Правосъдие 2014-2020 и 
др. За гарантиране на устойчивостта при прилагането на Комуникационната 
стратегия при ресурсното осигуряване на организационната инфраструктура – 
служители за връзки с обществеността, информационни центрове, поддръжка 
на пресофиси и информационни системи – приоритет трябва да бъде даден на 
стабилно планово бюджетното финансиране. Възможностите на външното 
финансиране трябва да бъдат използвани приоритетно за повишаване на 
квалификацията, разработването и внедряването на технологични решения в 
комуникацията и други дейности с висока еднократна стойност на въвеждане и 
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дългосрочен ефект върху повишаването на капацитета на съдебната власт в 
областта на комуникациите. 

Осигуряването на стабилно бюджетно финансиране за реализацията на 
Стратегията е необходимо условие за постигането на целите й. Липсата на 
политическа воля за осигуряването на такова финансиране рискува да остави 
съдебната власт на сегашните незадоволителни нива на публична комуникация 
и ниско обществено доверие.  

Бюджетното планиране на комуникационната работа на съдебната власт 
се включва в процеса на общото бюджетно планиране. Осигуряването на 
нормално функциониране на комуникационните процеси изисква допълнителни 
ресурси, които трябва да бъдат предвидени при съставянето на годишните 
бюджети на властта. Предвид на кризата с публичния образ на цялата власт е 
необходимо осигуряване на достатъчен финансов ресурс за: 

• Функциониране на пресофисите; 

• Назначаване на служители за връзки с обществеността за съдилищата 
на равнище апелативен район там където такива липсват; 

• Назначаване на служители за връзки с обществеността подпомагащи 
работата на говорителите на Прокуратурата на равнище апелативен 
район; 

• Изграждане на единния портал на съдебната власт; 

• Професионално обучение за магистрати, говорители, служители за 
връзки с обществеността и съдебната администрация; 

• Създаване на виртуалния Медиен център на съдебната власт; 

• Изграждане на системите за вътрешна комуникация и на дигиталните 
регистри; 

• Социологически изследвания; 

• Мониторинг на медиите; 

• Целеви средства за провеждане на образователни кампании – дни на 
отворените врати,  срещи с обществеността, работа с деца и младежи, 
тематични кампании; 

• Годишна поддръжка на оборудване, лицензи на софтуерни продукти  и 
т.н.    
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РАЗДЕЛ VI. МЕХАНИЗЪМ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА 
КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

 

Редовният мониторинг, оценка и актуализация на Комуникационната 
стратегия е необходимо условие за нейното функциониране. Предложението на 
Консорциум Ефективна Комуникация е Стратегията 2014-2020 да се 
актуализира всяка година с една година напред по Методиката на съчетаване 
на текущото и стратегическо планиране. Това предложение се основава на 
динамично променящата се среда – политическа, икономическа, социална и 
медийна, която налага постоянен анализ на актуалността на поставените цели, 
избраните канали, наличните ресурси и т.н. При подобен подход съдебната 
власт ще разполага винаги с актуална петгодишна визия за развитието на 
своите комуникационни дейности, както и с годишен план за тяхното 
осъществяване. 

 

Наблюдение за прилагането и ефективността на Комуникационната 
стратегия ще бъде осъществявано в следните направления: 

• Текущо изпълнение на плановете за комуникация на ВСС и 
отделните звена на съдебната система; 

• Постигане на поставените цели по отделни целеви групи; 
• Ефективност на отделните комуникационни канали за всяка от 

целевите групи; 
• Ефективност и актуализация на посланията; 
• Ефективност на използването на наличните ресурси.  

 

Механизмите за наблюдение и оценка на реализацията на 
Комуникационната стратегия ще са интегрирани в Плановете за реализацията и 
и ще включват: 

• Вътрешната оценка на прилагането на Стратегията ще се отчита, като 
в годишните отчетни доклади на всички органи на съдебната власт се 
създаде специален раздел за резултатите от прилагането на 
Комуникационната стратегия, като обобщението за Прокуратурата ще е в 
Доклада на главния прокурор, за административните съдилища - в 
Доклада на ВАС, за останалите съдилища - в Доклада на ВКС. Такива 
раздели ще има и в докладите на ВСС и ИВСС; 



 
 

100 

Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление 

на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, договор №К13-

15-1/04.12.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд. 

• Вътрешна оценка на ефективността на Комуникационната стратегия 
ще бъде провеждана и в рамките на вътрешната комуникация в 
съдебната система чрез активно използване на инструменти за обратна 
връзка – допитвания, въпросници и обсъждания с представители на 
съдебната система 

• Външната оценка на прилагането на Комуникационната стратегия ще 
бъде осъществявана в рамките на комуникационните дейности с всяка от 
целевите групи с използването на подходящи инструменти – допитвания, 
въпросници, обсъждания, провеждане на социологически проучвания и 
т.н. 

 

Mеханизъм за оценка на основа на количествените и качествените 
индикатори за изпълнението. Механизмът ще включва описание на 
участниците, целите, очакваните резултати и връзката на оценката с текущото 
планиране на комуникационните дейности; 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Настоящата Комуникационна стратегия цели да отговори на повишените 
обществени очаквания за повече прозрачност и откритост на съдебната власт и 
за налагане на върховенството на закона в страната. Подобряването на 
вътрешните комуникации и комуникациите с основните целеви групи подпомага 
подобряване на функционирането на съдебната власт като цяло и така дава 
своя принос за реализирането на Актуализираната стратегия за продължаване 
на реформата в съдебната система, по-специално в стратегическата й цел за 
повишаването на доверието в съдебната система чрез обществено участие и 
прозрачност, както и за засилване на прозрачността на съдебната власт и на 
диалога с гражданите. 

Комуникационната стратегия надгражда приетите досега комуникационни 
стратегии на органите на съдебната власт, може да бъде прилагана пряко от 
тях и цели създаването на единна комуникационна практика за цялата съдебна 
власт в страната. За тази цел ВСС и  звената на съдебната власт следва в срок 
от 1 година след приемането на Стратегията да адаптират всички 
съществуващи стратегически документи и да актуализират практиката на 
своята комуникационна работа с изискванията на Стратегията. 
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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

(по азбучен ред) 

АВСС – Администрация на Висшия съдебен съвет 

АПК – Административнопроцесуален кодекс 

ВАС – Върховен административен съд 

ВКП – Върховна касационна прокуратура 

ВКС – Върховен касационен съд 

ВСС – Висш съдебен съвет 

ГПК – Гражданскопроцесуален кодекс 

ДАНС – Държавна агенция „Национална сигурност“ 

ДВ – Държавен вестник 

ДЗЗД – Дружество по Закона за задълженията и договорите 

ДПКП – Дирекция „Публична комуникация и протокол“ 

ЕИСС – Единна информационна система на съдилищата 

ЕМСС – Европейска мрежа на съдебните съвети 

ЕСМ – Европейска съдебна мрежа 

ЕС – Европейски съюз 

ЗА – Закон за адвокатурата 

ЗЗКИ – Закон за защита на класифицираната информация 

ЗЗЛД – Закон за защита на личните данни 

ЗСВ – Закон за съдебната власт 

ИВСС – Инспекторат към Висшия съдебен съвет 

КС – Конституционен съд 

КПК – Комисия „Публична комуникация“ 

КСЕС – Консултативен съвет на европейските съдии 

КСЕП – Консултативен съвет на европейските прокурори 

МВР – Министерство на вътрешните работи 

МСО - Механизъм за сътрудничество и оценка 
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МСП – Механизъм за сътрудничество и проверка 

НИП –Национален институт на правосъдието 

НПК – Наказателнопроцесуален кодекс 

НПО – Неправителствена организация 

НСлС – Национална следствена служба 

НЦИОМ – Национален център за изучаване на общественото мнение 

ПАС – Правилник за администрацията в съдилищата 

ПРБ – Прокуратура на Република България 

РБ – Република България 

СВ – съдебна власт 

СРС – Съвет за регионално сътрудничество 

  



 
 

104 

Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление 

на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, договор №К13-

15-1/04.12.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд. 

Приложение 1 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ  

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ 
НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ  

2014-2020 

 

 Планът за действие е разработен в съответствие с Комуникационната 
стратегия на съдебната власт и е съобразен с периода на Стратегията.  

 Планът включва управленските действия, насочени към изпълнението на 
мисията и общите и специфични цели на Комуникационната стратегия на 
съдебната власт. 

Планът за действие задава времеви график, в който да се изпълнят 
конкретните мерки и дейности за постигане на целите на Стратегията.  

Планът е организиран последователно, като краткосрочните цели и 
дейностите за тяхното постигане, са посочени първи, следвани от 
средносрочните и дългосрочните цели.  

За удобство на отделните органи на съдебната власт Планът съдържа 
колона „Отговорник“, към която всеки орган може да се обърне, за да се 
информира за дейностите, които са отговорност на съответния орган на 
съдебната власт. 

Следва да се има предвид, че всеки орган на съдебната власт е 
необходимо да разработи собствен детайлен план за изпълнение на 
дейностите по настоящата Стратегия, който да определи подробно ресурсното 
обезпечаване – човешки ресурси, технологии, финансови средства. В 
настоящия План са посочени възможните източници на финансиране за 
отделните дейности. 

 Планът за действие подлежи на ежегоден мониторинг и оценка и 
актуализация при необходимост. 
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ЦЕЛ – Осигуряване на единна политика и стандарти за предоставяне на информация за дейността на съдебната власт от 
органите й (краткосрочна цел) 

Обосновка: Въвеждането на единна политика и стандарти за предоставяне на информация за дейността на органите на 
съдебната власт ще подобри както комуникацията на институциите от съдебната власт, така и нейния образ в публичното 
пространство. Чрез унифицирането на политиката и стандартите за предоставяне на информация ще се постигне предвидимост и 
от тази гледна точка доверие в съдебната власт и нейните органи. 

ДЕЙНОСТИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОЧАКВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ 

ИНДИКАТОРИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СРОК ОТГОВОРНИК РЕСУРСИ 

1. Организиране на работни 
срещи на представители на 
отделните органи на 
съдебната власт за 
постигане на консенсус и 
приемане на единна 
политика и стандарти за 
предоставяне на 
информация. Сформиране 
на работни групи (по темите 
на очакваните резултати). 

1. Създаване на единна 
политика и стандарти за 
предоставяне на 
информация на 
граждани, юридически 
лица, НПО; 

2. Стартиране на 
процеса на 
унифициране на 
визията, структурата и 
функционалностите на 
Интернет страниците на 
съдилищата и 
интегрирането им с 
портала на съдебната 
власт. 

Брой проведени срещи – 
максимум две 

Изработени единни 
стандарти и формати за 
предоставяне на 
информация  

Изработени стандарти за 
унифициране на статичната 
и на динамичната част на 
интернет страниците 

Единни правила за 
присъствие и работа в 
социалните медии 

Брой унифицирани брошури, 

2016-
2020 

ВСС и органи на 
СВ 

Бюджетно 
финансиран
е 

 

Оперативна 
програма 
„Добро 
управление“ 
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3. Създаване на общ 
подход и стандарти за 
работа със социалните 
медии 

4. Уеднаквяване на 
визията на печатните и 
информационните 
материали 

5. Приемане на единни 
правила за достъп на 
камери, фотоапарати и 
мобилни телефони в 
сградите на съда; 

6. Уеднаквяване на 
комуникационната визия 
вътре в сградите на 
органите на съдебната 
власт – организация и 
вид на информацията и 
указателните табели 

7. Приемане на единни 
стандарти за 
обслужване на 
физическите и 
юридическите лица от 
органите на съдебната 

бланки, визитки, други 
печатни и електронни 
материали 

Утвърдени единни правила 
за достъп на камери, 
фотоапарати, публикувани 
на уеб страниците на 
органите на съдебната власт 

Единна визия и стандарт на 
информационните и 
указателни табели в 
сградите на органите на 
съдебната власт 

Единни стандарти за 
обслужване на физическите 
и юридическите лица от 
органите на съдебната власт 
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власт. 

2. Осигуряване на експерти 
„Връзки с обществеността“ 
на съдилищата от 
апелативните райони, които 
да подпомагат дейностите 
по връзки с обществеността 
на окръжните и районните 
съдилища, които не 
разполагат със собствени 
експерти „Връзки с 
обществеността“ 

1. Осигуряване на 
необходимите човешки 
ресурси, които да 
покрият апелативните 
райони и да 
осъществяват единните 
правила и стандарти за 
предоставяне на 
информация на 
целевите групи 

2. Адекватна 
информационна 
политика на публичност 
и прозрачност във 
всички съдебни райони 

Брой прессъобщения, 
събития за медиите, 
отговорени запитвания от 
медиите, проведени 
интервюта и информационни 
кампании 

2016 ВСС 

 

 

 

 

 

 

ПР експерти от 
органи на СВ 

Бюджетно 
финансиран
е 

3. Прилагане на приетите 
единни стандарти за 
предоставяне на 
информация от органите на 
съдебната власт 

1. Единни стандарти и 
визия за предоставяне 
на информация  

Брой звена, приложили 
приетите единни стандарти. 

Брой приети стандарти от 
единните стандарти по 
отделни звена. 

Брой новосъздадени 
Фейсбук страници, Туитър 
акаунти и други социални 
профили на институции от 

2016 ВСС и органи на 
СВ 

 

Бюджетно 
финансиран
е 
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органите на съдебната власт 

Регистрация и анализ на 
активността на посетителите 
в социалните медии  
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ЦЕЛ – Повишаване професионалната подготовка по публична комуникация на магистрати и служители от органите на 
съдебната власт (краткосрочна цел) 

Обосновка: Повишаването на знанията и уменията по публична комуникация, кризисни комуникация и др. на магистратите и 
служителите от органите на съдебната власт ще подобри както качеството на осъществяваната комуникация, така и ще доведе 
до повишаване честотата на комуникация с целевите групи и ще спомогне за постигането на дългосрочните цели на Стратегията. 

ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
ОЧАКВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ 

ИНДИКАТОРИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СРОК ОТГОВОРНИК РЕСУРСИ 

1. Организиране на работна 
група от представители на 
отделните органи на съдебната 
власт, включително на НИП, за 
създаването на препоръки с 
необходими конкретни умения и 
познания, които да залегнат в 
последващите обучения. 

1. Изготвени 
препоръки за 
комуникационни умения 
и знания, необходими за 
повишаване капацитета 
на магистрати и 
служители от органите 
на съдебната власт 

2. Работни срещи с 
НИП за създаване на 
обучителен модул по 
комуникационни умения 

3. Компетентни и 
мотивирани магистрати 
и служители, ангажирани 
към практическото 
изпълнение 
Комуникационната 

Създадени 
препоръки за 
комуникационни 
умения и знания, 
необходими за 
повишаване 
капацитета на 
магистрати и 
служители 

Брой проведени 
срещи 

2016-2020 

 

ВСС, КПК, 
КПКИТС, НИП и 
органи на СВ 

 

 

Бюджетно 
финансиране 

 

ОП Добро 
управление 
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стратегия.  

4. Съвместни действия 
и споделена отговорност 
за резултатите 

2. Приемане на решенията на 
работната група и координация с 
НИП за включване на приетите 
решения в учебната програма. 

1. КПК и КПКИТС внасят 
във ВСС предложение 
за създаване на модул 
за обучение по 
комуникационни умения 
за магистрати и 
служители в НИП 

2. НИП включва в 
своите програми 
обучителен модул за 
комуникационни умения 
за магистрати и 
служители 

Внесено 
предложение от 
КПК във ВСС 

Включени модули 
в НИП за 
обучение по 
комуникационни 
умения 

Обучени 
магистрати и 
служители 

2016 

 

ВСС, НИП 

 

Бюджетно 
финансиране 

 

 

3. Провеждане на периодични 
обучения или квалификационни 
курсове 

1. Модул за 
комуникационни умения 
за магистрати и 
служители, включен в 
календара на НИП 

2. Компетентни, 
мотивирани, подготвени 

Брой проведени 
обучения и 
квалификационни 
курсове 

Брой обучени 
магистрати и 
служители 

2016-2020 НИП Бюджетно 
финансиране 

ОП Добро 
управление 
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магистрати и служители. 

3. Подобряване 
качеството и честотата 
на комуникацията с 
целевите групи 

 

4. Актуализация на обученията, 
в зависимост от промените в 
средата и обществените нагласи 

1. Анализ на резултатите 
от обученията, 
предвидени в 
обучителен модул за 
комуникационни умения 
за магистрати и 
служители. 

2. Адаптиране на 
обученията към 
промените в средата  

Проведен анализ 
на резултатите от 
обученията 

Проведено 
анкетно 
проучване 

Адаптирани теми 
в обучителния 
модул 

2017-2020 ВСС, НИП Бюджетно 
финансиране 

 

ОП Добро 
управление 
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ЦЕЛ – Подобряване на комуникацията с медиите, включително проактивна комуникация с новите и социалните медии 
(краткосрочна цел) 

Обосновка: Съвременната среда се характеризира с динамика и множество източници на информация, които доставят новини в 
реално време. Все по-голяма част от комуникацията се осъществява в интернет, като голяма част от представителите на целевите 
групи използват активно в своето ежедневие този канал за комуникация. 

ДЕЙНОСТИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
ИНДИКАТОРИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СРОК ОТГОВОРНИК РЕСУРСИ 

1. Създаване на работна 
група с представители на 
отделните органи на 
съдебната власт за приемане 
на унифицирани правила за 
връзки с медиите и единни 
стандарти за предоставяне на 
информация на медиите. 

1. Професионален 
работен екип за преценка 
и приемане на единни 
правила и стандарти за 
комуникация с медиите. 

2. Обсъждане на единните 
правила с представители 
на медии – печатни, 
електронни, онлайн. 

3. Установяване на 
баланс на взаимните 
интереси и потребности 
от предоставяне и 
получаване на 
информация от органите 
на съдебната власт. 

4. ВСС провежда единна 

Създадена работна 
група 

 

Брой експерти „Връзки 
с обществеността“ и 
говорители, включени в 
работната група. 

 

Протоколи от срещите 
на представители на 
работната група с 
представители на 
медиите 

 

Направени 

2016 ВСС, експерти 
„Връзки с 
обществеността“ 
от органите на 
съдебната власт 
и говорители от 
ПРБ      

Бюджетно 
финансиране 
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медийна политика, като 
утвърждава единни 
комуникационни 
инструменти и канали 

предложения и 
допълнения на 
медиите по 
унифицираните 
правила и стандарти 

2. Приемане на 
унифицираните правила и 
стандарти за медийна 
комуникация на органите на 
съдебната власт 

1. Утвърдени единни 
стандарти за медийна 
комуникация на органите 
на СВ 

Решение на КПК за 
утвърждаване на 
единни правила и 
стандарти за медийна 
комуникация на 
органите на СВ 

Протокол от заседание 
на ВСС за 
утвърждаването им 

2016 ВСС Бюджетно 
финансиране 

3. Запознаване на всеки един 
орган на СВ с правилата и 
стандартите. 

1. Унифициране на 
политиката на 
взаимодействие с 
медиите за 
магистратурата, при 
съобразяване със 
спецификата в дейността 
на всяка институция от 
органите на съдебната 
власт 

Протоколи от Заповед 
за утвърждаване на 
правилата и 
стандартите от 
органите на СВ в 
страната 

2016 ВСС, органи на 
СВ 

Бюджетно 
финансиране 

4. Провеждане на медийни 
обучения на магистратите и 

1. Създадено помагало за 
медиазнание – наръчник 

Брой проведени 
обучения за усвояване 

2017- НИП Част от 
настоящия 
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служителите. за комуникация с медиите, 
изготвен по настоящия 
проект. 

2. По-информирани и 
компетентни магистрати и 
служители 

3. Магистрати и 
служители познават и 
разбират технологията на 
работа на медиите 

на нови знания 

Брой преминали 
обучението магистрати 
и служители 

Създаден наръчник за 
комуникация с медиите 

Анкета за оценка на 
обучението 

2020 проект 

 

5. Провеждане на работни 
срещи/семинари с медиите за 
повишаване на правната им 
култура 

1. План за провеждане на 
обучителни 
семинари/работни срещи 
с представители на 
медиите 

2. Журналисти повишават 
правната си осведоменост 
и култура, а с това и 
разбирането за дейността 
на органите на СВ. 

Брой проведени 
обучителни работни 
срещи/семинари с 
медиите 

Брой присъствали 
журналисти 

Анкети за оценка на 
събитието 

2016-
2020 

ВСС и органи на 
СВ 

ОП Добро 
управление 

6. Повишаване присъствието 
в медиите, провокирано от 
страна на отделните органи 
на съдебната власт, по теми, 

1. Повишено присъствие в 
медиите, провокирано от 
органите на СВ; 

2. Използване на 

Брой публикации, 
бюлетини, медийни 
продукти, материали, 
презентации 

2016 ВСС и органи на 
СВ 

 

- 
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зададени от органите разнообразен 
инструментариум за 
осъществяване на 
комуникация с медиите – 
прессъобщения, 
брифинги, 
пресконференции, 
медийни събития, 
кампании, интервюта и др. 

Брой провокирани от 
органите на СВ 
публикации в медиите 

Съотношение на брой 
провокирани от 
органите публикации в 
медиите и 
непровокирани преди и 
след въвеждането на 
Комуникационната 
стратегия  

Контент-анализ на 
медийното присъствие 

 

7. Обучение за присъствие в 
новите и социални медии 

1. Организирани годишни 
обучителни семинари за 
експерти „Връзки с 
обществеността“ и 
говорители. 

2. Утвърждаване на 
комуникацията чрез 
социалните мрежи 

Организиран 
семинар/курс – 
„Съдебната власт в 
условията на новата 
медийна и 
информационна 
реалност“ 

Брой проведени 
обучения  

Брой обучени 
магистрати и 

2017-
2020 

ВСС, НИП, органи 
на СВ 

ОП Добро 
управление/б
юджетно 
финансиране 
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служители 

8. Оценка и анализ на 
присъствието в новите 
социални медии 

1. Месечни анализи на 
присъствието в 
социалните медии на 
органите на СВ. 

2. По-висока 
ангажираност на целевите 
групи в социалните медии  

3. Подобряване на 
двустранната 
комуникация  

Проведени месечни 
анализи на всяко звено 
от СВ, което присъства 
в социална медиа 

Брой последователи в 
социалните мрежи и 
ангажираността им 

Брой интеракции с 
представители на 
целевите групи, 
осъществени чрез 
социалните медии 

2016-
2020 

Органи на СВ, 
които имат 
създадени 
страници в 
социалните медии 

Бюджетно 
финансиране 

9. Осигуряване на публичност 
на годишни отчетни доклади 
на Прокуратурата, ВКС, ВАС, 
ВСС и ИВСС 

1. Повишаване на 
прозрачността на ПРБ, 
ВКС, ВАС, ВСС и ИВСС 

2. Повишаване на 
познаваемостта на 
извършваните от 
Прокуратурата, ВКС, ВАС, 
ВСС и ИВСС дейности 

3. Повишаване на 
доверието в 
Прокуратурата, ВКС, ВАС, 

Брой публикувани 
доклади на страниците 
на съответния орган на 
СВ 

 

Доклад на 
Прокуратурата, ВКС, 
ВАС, ВСС и ИВСС пред 
Народното събрание 

Брой запитвания към 
Главния прокурор, ВКС, 

2016-
2020 

ПРБ, ВКС, ВАС, 
ВСС и ИВСС 

Бюджетно 
финансиране 
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ВСС и ИВСС ВАС, ВСС и ИВСС 

Брой публикации в 
медиите 

10. Осъществяване на връзки 
с медиите, формиращи 
мнение в Брюксел 

1. Повишаване на 
публичното присъствие в 
медиите в Брюксел 

2. Повишаване 
познаваемостта на 
действията на СВ в 
България от страна на 
медии, лидери на мнение 
и ЕС 

Наличен списък на 
медиите в Брюксел 

Брой изпратени 
информации до 
медиите в Брюксел  

Брой публикации, 
инициирани от 
българската СВ 

Брой запитвания от 
медиите 

2016 ВСС, ИВСС, ПРБ, 
съдилища, НИП 

- 

11. Излъчване на живо в 
интернет на дейности и 
събития на ВСС, които са 
публични 

1. Подобряване на 
комуникацията с целевите 
групи 

2. Повишаване на 
познаваемостта на СВ 

3. Повишаване на 
доверието в СВ и 
органите й. 

Налична техническа 
възможност за 
излъчване на живо в 
интернет 

Брой излъчени 
дейности и събития 

Брой гледания на 
излъчените дейности и 
събития 

2016 ВСС Бюджетно 
финансиране 
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Брой запитвания и 
обратна връзка относно 
излъчванията от страна 
на целевите групи 
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ЦЕЛ – Подобряване на комуникацията с неправителствените организации, професионалните и съсловни организации 
(включително международни), Гражданския съвет към ВСС, гражданското общество (краткосрочна цел) 

Обосновка: Добрата комуникация с професионалните и съсловни организации, както и с неправителствените такива, е 
предпоставка за подобряване на имиджа на органите на съдебната власт. Лидерите на мнение в обществения живот често са 
представители на тази целева група и провеждането на целенасочени действия за подобряване на комуникацията водят до 
краткосрочни и дългосрочни ползи за широки кръгове от обществото. Стратегията визира дейности за непосредствено участие на 
гражданите в правосъдието и на техни представители във взимането на ключови управленски решения. 

ДЕЙНОСТИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОЧАКВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ 

ИНДИКАТОРИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СРОК ОТГОВОРНИК РЕСУРСИ 

1. Разработване и прилагане 
на план за осъществяване 
на регулярни контакти и 
тематични срещи с ключови 
представители на 
професионалната общност 
по актуални теми, 
провеждането на реформата 
в органите на СВ 

1. План на дейности и 
тематични срещи с 
представители на 
професионалната 
общност по актуални 
теми; 

2. Подобряване на 
двустранната 
комуникация 

Изработен План на 
съвместни дейности и 
инициативи на органите на 
СВ с професионални и 
съсловни организации 
 
Проведени срещи с 
ключови представители на 
НПО, правителствени и 
съсловни организации 
 
Брой направени 
предложения от страна на 
външната целева група 

2016-
2020 

ВСС и органи на 
СВ 

ОП Добро 
управление, 
бюджетно 
финансиране 

2. Съвместно участие в 
инициативи и проекти, 
насочени към подобряване 

1. Повишаване на 
честотата на 
комуникация с 

Брой проведени кръгли 
маси, семинари, 
конференции, кампании и 

2016-
2020 

ВСС и органи на 
СВ 

ОП Добро 
управление, 
бюджетно 
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на средата за 
функциониране на 
съдебната власт, 
повишаване капацитета на 
СВ за ефективно 
партньорство – кръгли маси, 
семинари, конференции, 
информационни кампании и 
т.н. 

представители на 
целевата група 

2. Подобряване на 
комуникацията с 
целевата група 

3. Провеждане на 
проактивна 
информационна 
политика спрямо тази 
целева група, при която 
съдебната власт 
лансира теми и своята 
гледна точка към тях в 
зависимост от 
собствения си дневен 
ред. 

др. събития и инициативи с 
представителите на 
целевата група 

Брой на НПО, 
професионални и 
съсловни организации, с 
които се осъществяват 
инициативи и проекти 

Брой участници в 
отделните инициативи и 
събития 

финансиране 

3. Осигуряване на обратна 
връзка, включително 
мотиви, по направени 
предложения от НПО, 
професионални и съсловни 
организации, Граждански 
съвет 

1. Създаване на 
регламент за обратна 
връзка с НПО, 
професионални и 
съсловни организации, 
Граждански съвет по 
направени от тях 
предложения. В случаи 
на неприемането или 
частичното им приемане 

Регламент за обратна 
връзка с НПО, 
професионални и 
съсловни организации, 
Граждански съвет 

Протоколи от заседания на 
ВСС и комисиите му 

Брой предоставени 
обратни връзки по 

2016-
2020 

 

 

ВСС и 
съпредседател 
на Гражданския 
съвет от страна 
на ВСС 

Бюджетно 
финансиране 
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от ВСС, да се 
предоставят аргументи 
за това. 

2. Подобряване на 
двустранната 
комуникация с целевата 
група.  

3. Провеждане на 
проактивна комуникация 
от страна на СВ спрямо 
целевата група 

направени предложения на 
целевата група 

Проведени онлайн анкети 
за удовлетвореност с 
представители на 
целевата група  

4. Търсене на експертно 
взаимодействие и подкрепа 
по актуални теми от страна 
на Гражданския съвет пред 
ВСС 

1. Подобряване на 
комуникацията с 
Гражданския съвет 

 

Представени отчети за 
дейността на Гражданския 
съвет пред ВСС (до два на 
година) от съпредседателя 
на Гражданския съвет от 
страна на ВСС 

Протоколи от заседания на 
ВСС 

2016-
2020 

ВСС и 
съпредседател 
на Гражданския 
съвет към ВСС 

Бюджетно 
финансиране 

5. Комуникация с 
международни 
професионални организации 
(ЕМСС, ЕСМ, СРС, 
Балканска и 
Евросредиземноморска 

1. Подобряване на 
комуникацията с 
целевата група 

2. Повишаване на 
доверието в българската 

Брой участия в срещи и 
работни групи 

Брой изпратени 
информации, доклади, 
анализи и др. документи 

2016-
2020 

ВСС и органи на 
СВ 

Бюджетно 
финансиране 
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мрежа на съдебните съвети, 
Международна асоциация 
на прокурорите) и др. 

СВ Брой запитвания от страна 
на организациите 

6. Провеждане на 
изследване на 
обществените нагласи за 
образа на СВ и органите й. 

1. Получаване на 
обратна връзка от 
гражданското общество 

2. Подобряване на 
взаимодействието с 
целевата група 

Брой проведени 
изследвания (едно на 
година) 

Анализи и доклади от 
изследванията 

2016-
2020 

ВСС Бюджетно 
финансиране 
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ЦЕЛ – Изграждане на механизми за успешна комуникация в извънредни и кризисни ситуации, свързани с цялостния образ 
и независимостта на съдебната власт (средносрочна цел) 

Обосновка: Управлението на кризисните комуникации способства за предотвратяване на появата им и спомага за минимизиране 
на негативните ефекти от нея.  

ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
ОЧАКВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ 

ИНДИКАТОРИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СРОК ОТГОВОРНИК РЕСУРСИ 

1. Създаване на план за 
комуникиране на дейностите на 
съдебната власт по 
реформирането и 
подобряването на процесите в 
нея с цел утвърждаване на 
нейната независимост 

1. Подобряване на 
превенцията на кризи 

3. Подобряване на 
планирането на 
комуникацията 

3. Подобряване на 
координацията между 
органите на СВ 

Създаден план 2017 ВСС, органи на 
СВ 

Бюджетно 
финансиране  

2. Създаване на унифициран 
кризисен план за комуникация 
на съдебната власт, 
интегриращ комуникационни 
действия на всички засегнати 
органи 

1. Подобряване на 
превенцията на кризи 

3. Подобряване на 
планирането на 
комуникацията 

3. Подобряване на 
координацията между 
органите на СВ 

Създаден унифициран 
кризисен план за 
комуникация 

2017 ВСС, органи на 
СВ 

Бюджетно 
финансиране  
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3.Повишаване на уменията на 
представители на съдебната 
власт да използват ефективно 
конкретни комуникационни 
решения за комуникацията в 
условия на криза.  

1. Подобряване на 
комуникационните 
умения по време на 
криза 

2. По-добра 
подготвеност за 
разпознаване на кризите 
и използване на 
подходящите решения 
за изход от тях 

Проведени обучения за 
комуникация по време на 
кризи 

Брой обучени 
магистрати и служители 

2017-
2020 

НИП Бюджетно 
финансиране 
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ЦЕЛ – Подобряване на вътрешната комуникация в и между органите на съдебната власт (краткосрочна и средносрочна 
цел) 

Обосновка: Оптимизирането на вътрешната комуникация в отделните органи на съдебната власт и между самите тях се отразява 
на ефективността, бързината и устойчивостта на комуникацията, както и на образа, който създава съдебната власт като цяло в 
публичното пространството. Състоянието на вътрешните комуникационни канали, обема и качеството на информацията, която се 
обменя в структурите и между отделните органи на съдебната власт, рефлектират и върху нейния външен образ. Подобряване на 
комуникацията между органите на съдебната власт, общността на магистратите и съдебната администрация, има за цел 
ефективно правосъдие чрез гарантиране на добро управление на човешкия и финансовия ресурс, за компетентна и отговорна 
работа на отделните магистрати и ръководните органи.  

ДЕЙНОСТИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
ИНДИКАТОРИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СРОК ОТГОВОРНИК РЕСУРСИ 

1. Изграждане и 
поддържане на Единен 
портал на съдебната 
власт  

1. Изграден Единен 
портал на съдебната 
власт 

2. Канализиране на 
потоците от информация 
и комуникация 

3. Подобряване на 
комуникацията между 
целевите групи 

4. Утвърден стандарт за 
извършването на 
процесуални действия в 
електронна форма и 
начините за 

Създаден Единен портал 
на съдебната власт 

Внедрена технология за 
подобрени 
институционални 
комуникации между всички 
звена в съдебната система 

Създадени нормативни, 
програмни и 
организационни условия за 
въвеждане на електронен 
обмен на документи, 
съобщения и процесуални 
действия между звената на 

2018 ВСС Проектът се 
реализира в 
момента по ОПАК 
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извършването им; 

5. Утвърден стандарт за 
форматите и техническите 
изисквания за 
електронните документи, 
изпращани към и от 
органите на СВ, на 
форматите на 
сканираните документи и 
на другите електронни 
доказателства, 
съхранявани по 
електронните дела; 

6. Утвърден стандарт за 
начините за плащане по 
електронен път на 
държавни такси, разноски 
и други задължения към 
органите на съдебната 
власт; 

7. Унифициране на 
използваните от органите 
на съдебната власт 
графични и други 
интерфейси на 
информационните 

съдебната власт. 

Брой правно-
административни услуги, 
предоставяни по 
електронен път 
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системи; 

8. Изграждане на 
оперативен капацитет за 
осигуряване процесите на 
поетапно въвеждане и 
прилагане на е-
правосъдие в сектор 
„Правосъдие“. 

2. Интегриране на 
информацията от 
интернет страниците на 
отделните звена на 
съдебната власт и на 
ВСС в единния Портал 
на съдебната власт 

1. Надеждна и сигурна е-
комуникация между 
органите на съдебна и 
изпълнителна власт, 
граждани и бизнес. 
Централизиране на 
ресурсите 

2. Опериране с 
електронно съдържание 
от страна на служители и 
магистрати чрез 
преминаване от 
използването и водене на 
документи и дела на 
хартиен носител към 
електронни такива и 
нормативно обезпечаване 
за тяхното използване в 

Брой звена, на които 
информацията е 
интегрирана в портала  

Опериране само с 
електронни дела и 
документи от страната на 
органите на СВ 

Месечна статистика и 
анализ на достъпа до 
портала  

2018-
2020 

ВСС, органи на 
СВ 

Бюджетно 
финансиране 
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съответствие с приетите 
стратегически документи 
в сектора 

3. Гарантиране на активен 
диалог, равнопоставен 
достъп и демократично 
участие на ключовите 
общности в процеса на 
администриране 
дейността на съдебната 
власт; 

4. Улеснен и бърз достъп 
до информация от СВ 

3. Създаване на 
интерактивен 
професионален форум 
(отделни секции за 
съдии, прокурори и 
следователи ) на 
обновената интернет 
страница на ВСС 

1. Утвърждаване на 
интерактивни форми на 
комуникация на ВСС с 
ключови общности за 
подобряване обмена на 
информация, за по-добро 
разбиране, съвместни 
действия и споделена 
отговорност за 
резултатите. 

Създаден форум на 
страницата на ВСС 

Брой теми, обсъждани във 
форума 

Брой участници във 
форума 

2016-
2017 

ВСС Бюджетно 
финансиране 

4. Провеждане на 
онлайн дискусии по 
предварително зададен 

1. Подобряване на 
разбирането, доверието, 
единните усилия и 

Брой създадени тематични 
раздели  

2017-
2020 

ВСС и органи 
на СВ 

Бюджетно 
финансиране 
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дневен ред по 
тематични раздели за 
дейностите на 
различните работни 
групи към ВСС 

отговорността на всички 
страни в процеса на 
ефективното управление 
на съдебната система 

2. Улеснен и бърз обмен 
на информация и 
осъществяване на 
комуникация между СВ и 
целевите групи 

Брой проведени дискусии 

Брой участници в 
дискусиите 

 

5. Провеждане на 
периодични (на шест 
месеца) анкетни 
проучвания сред 
вътрешните целеви 
групи 

Събиране на информация 
за удовлетвореността от 
комуникацията, за идеи и 
предложения за 
подобрения  

Брой проведени анкетни 
проучвания 

Брой анкетирани 

Анализ на данните от 
анкетите 

2016-
2020 

ВСС и органи 
на СВ 

Бюджетно 
финансиране 

6. Използване на 
пасивни канали за 
вътрешна комуникация 
(интранет, бюлетини и 
др.) и на интерактивни 
(лични срещи, дискусии, 
конференции и др.)  

По-бърза, ефективна и 
гъвкава комуникация 

Въведени нови канали за 
вътрешна комуникация 

Активност на използващите 
новите канали 

Брой проведени срещи, 
дискусии, конференции и 
др. 

2016-
2020 

ВСС и органи 
на СВ 

Бюджетно 
финансиране 

7. Провеждане на срещи 
по места с 

1. Подобряване на 
комуникацията вътре в 

Брой проведени срещи 2016- ВСС Бюджетно 
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административни 
ръководители, 
магистрати и служители 
по въпроси, свързани с 
актуални теми и 
изискващи 
методическата подкрепа 
на ВСС 

съдебната власт; 

2. Подобряване на 
разбирането и 
удовлетвореността от 
работата на ВСС; 

3. Провеждане на активен 
професионален дебат по 
актуални въпроси и теми 

Брой участници в срещите 

 

2020 финансиране 

8. Провеждане на 
тематични 
професионални дебати 
по апелативни райони за 
обсъждане на съдебна 
практика 

1. Подобряване на 
комуникацията вътре в 
СВ; 

2. Повишаване на 
прозрачността вътре във 
властта; 

3. Повишаване на 
доверието между 
представителите на 
вътрешната целева група; 

4. Подобряване на 
дейността на органите; 

5. Уеднаквяване на 
съдебна практика 

Брой проведени дебати по 
апелативни райони 

Брой участници в тях  

2016-
2020 

Органи на СВ Бюджетно 
финансиране 
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9. Обновяване и 
модернизиране 
интернет сайта на ВСС 

 

1. Обновен и 
модернизиран сайт на 
ВСС; 

2. Удобна за ползване 
навигация, предоставящ 
повече инфоресурси сайт; 

3. Модерна архитектура, 
менюта, базирани на 
интерактивост;  

4. Съдържание на 
достъпен за широката 
общественост език;  

5. Разпространение на 
електронни бюлетини и 
комуникация във 
вътрешна мрежа тип 
„Интранет“; 

6. Осигуряване на форми 
за обратна връзка 

Наличен обновен и 
модернизиран интернет 
сайт на ВСС 

Създадени форми за 
обратна връзка 

Наличие на интранет и 
възможност за 
разпространение на е-
бюлетини 

2015 ВСС Дейност, 
финансирана от 
ОПАК по 
настоящия проект 

10. Провеждане на общи 
събрание между 
администрацията на 
ВСС и членовете на 
ВСС 

1. Подобряване на 
комуникацията вътре във 
ВСС 

2. Осъществяване на 

Брой проведени общи 
събрания (до две на 
година) 

Брой участници от двете 

2016-
2020 

ВСС, Главен 
секретар на 
ВСС 

Бюджетно 
финансиране 
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двупосочна комуникация 

3. Отдалечаване от 
модела на комуникация 
„отгоре-надолу“ и 
провеждане на дискусия 
по актуални теми и 
въпроси 

страни 

Брой обсъдени теми, 
направени предложения 

Брой промени вследствие 
на направени предложения 

11. Изготвяне на база 
данни от направени 
проверки от ИВСС и 
периодично 
предоставяне на 
информацията на ВСС 

1. Подобряване на 
удобството и бързината в 
комуникацията между 
ИВСС и ВСС 

2. Подобряване дейността 
на ВСС 

Създадена база данни с 
магистрати и направените 
им проверки от ИВСС 

Предоставена информация 
на ВСС 

2016-
2020 

ИВСС Бюджетно 
финансиране 

12. Въвеждане на 
практика на 
шестмесечни отчети на 
прокуратурите към 
главния прокурор по 
дела от обществен 
интерес 

1. Подобряване на 
вътрешната комуникация 

2. Подобряване 
обобщаването на 
информацията с цел 
последващо 
предоставяне на 
заинтересовани страни 

Въведена практика за 
предоставяне на отчети  

Брой предадени отчети 

2016-
2020 

ПРБ Бюджетно 
финансиране 
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ЦЕЛ – По-ефективно използване на наличните ресурси, свързани с осъществяване на комуникационни дейности, в 
органите на съдебната власт (средносрочна цел) 

Обосновка: Анализирането на наличните ресурси в съдебната власт и подобряване на използването им се отразява на 
цялостната ефективност на осъществяваните дейности от органите на съдебната власт.  

ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
ОЧАКВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ 

ИНДИКАТОРИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СРОК ОТГОВОРНИК РЕСУРСИ 

1. Участие на експерти „Връзки 
с обществеността“, говорители 
и служители, осъществяващи 
пряк контакт с потребители на 
услугите на съдебната власт в 
работни групи и тематични 
дискусии 

1. По-добра комуникация 

2. Събиране на 
информация за 
нагласите и очакванията 
на външните целеви 
групи 

3. Въвеждане на 
промени/адаптиране на 
комуникационните 
практики 

Брой участия в работни 
групи и дискусии 

Брой участвали 
експерти, говорители и 
служители 

Брой направени 
предложения относно 
комуникационни 
практики 

2017-
2020 

ВСС и органи 
на СВ 

Бюджетно 
финансиране 
ОП Добро 
управление 

2. Анализиране на наличните 
ресурси, свързани с 
осъществяване на 
комуникационни дейности 

1. Оптимизиране на 
използваните ресурси 

2. Подобряване 
ефективността на 
използваните ресурси 

3. Подобряване на 
осъществяваните 

Проведено проучване на 
ресурсите 

Анализ и оценка на 
ресурсите и очертаване 
на потенциални 
възможности за промяна 

Въведени в практиката 

2017 ВСС, органи на 
СВ 

Бюджетно 
финансиране 
ОП Добро 
управление 



 

134 
Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси 

и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, договор №К13-15-1/04.12.2013 г., който се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд. 

комуникационни 
дейности 

подобрения на 
използваните ресурси 
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ЦЕЛ – Подобряване на комуникацията на всеки един от органите на съдебната власт с целевите групи (средносрочна цел) 

Обосновка: Ефектът от предприетите дейности за постигане на краткосрочните цели ще се отрази в средносрочен план върху 
цялостното подобряване на комуникацията на всеки един от органите на съдебната власт с целевите групи. За трайното 
подобряване на комуникацията следва да се осъществяват последователни и постоянни проактивни комуникационни дейности от 
страна на органите на съдебната власт. 

ДЕЙНОСТИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
ИНДИКАТОРИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СРОК ОТГОВОРНИК РЕСУРСИ 

1. Иницииране и създаване на 
работни групи по актуални 
дискусионни въпроси с 
участието на представители 
на законодателната и 
изпълнителната власт 

1. Подобряване на 
комуникацията с целевата 
група 

2. Проактивно 
позициониране на темите 
от интерес на СВ  

3. Провеждане на 
професионален дебат 

Брой създадени работни 
групи 

Брой проведени срещи 
на групите 

Брой участници в 
срещите 

2017-
2020 

ВСС и органи 
на СВ 

Бюджетно 
финансиране 

2. Провеждане на срещи с 
представители на 
законодателната и 
изпълнителната власт  

1. Подобряване на 
комуникацията с целевата 
група 

2. Проактивно 
позициониране на темите 
от интерес на СВ  

3. Провеждане на 

Брой проведени срещи 

Брой участници в 
срещите 

2017-
2020 

ВСС, органи на 
СВ 

Бюджетно 
финансиране 
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професионален дебат 

3. Предоставяне на анализи, 
доклади, резюмета, 
становища, предложения на 
изпълнителната и 
законодателната власт 

1. Подобряване на 
разбирането за дейността 
на СВ 

2. Проактивно 
позициониране на темите 
от интерес на СВ 

Брой предоставени 
анализи, доклади, 
резюмета, предложения 

Брой ответни действия в 
резултат на 
предоставените анализи, 
доклади, резюмета, 
предложения 

2015-
2020 

ВСС и органи 
на СВ 

Бюджетно 
финансиране 

4. Съдействие на местната 
власт в провеждането на 
обучения на съдебни 
заседатели и на служители, 
които връчват съдебни 
документи в по-малките 
населени места 

1. Подобряване на 
правната култура на 
целевата група 

2. Подобряване на 
комуникацията с местната 
власт 

Брой направени 
предложения за 
провеждане на обучения 
към местната власт 

Брой проведени 
обучения с участници от 
страна на СВ 

Брой обучени съдебни 
заседатели и служители 
за връчване на съдебни 
документи 

2017 Съдилища Бюджетно 
финансиране 
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ЦЕЛ – Създаване на единна интелигентна система за управление на информацията за съдебната власт, чрез създаване на 
виртуален Медиен център в единния портал на съдебната власт (дългосрочна цел) 

Обосновка: Централизирането на информацията на едно място, ще улесни достъпа и бързината до информационни ресурси на 
множество целеви групи.  

ДЕЙНОСТИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
ИНДИКАТОРИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СРОК ОТГОВОРНИК РЕСУРСИ 

1. Създаване на виртуален 
Медиен център 

1. Подобрена комуникация 
с целевите групи; 

2. Събиране на наличната 
и разнообразна 
информация на едно, лесно 
откриваемо и достъпно 
място 

Създаден виртуален 
Медиен център 

Количество налична 
информация в него и 
промяна в течение на 
определен период 

Брой посещения на 
Медийния център 

Брой запитвания, 
коментари и 
предложения по 
медийния център и 
информацията в него 

2019-
2020 

ВСС, органи на 
СВ 

ОП Добро 
управление, 
Бюджетно 
финансиране 

2. Поддържане на 
информацията в Медийния 
център 

1. Наличие на актуална 
информация за съдебната 
власт 

2. Осигуряване на 

Брой обновявания на 
информацията в 
Медийния център 

Брой направени 

2019-
2020 

ВСС, органи на 
СВ 

Бюджетно 
финансиране 
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надеждна, лесно достъпна 
информация на различни 
целеви групи 

предложения за 
включване на 
допълнителна 
информация в центъра 

Брой допълнителна 
информация в центъра 
вследствие на 
направените 
предложения 

 

  



 

139 
Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси 

и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, договор №К13-15-1/04.12.2013 г., който се осъществява с финансовата 
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ЦЕЛ – Повишаване на правната култура на обществото и познанията за ролята и функциите на отделните органи на 
съдебната власт (дългосрочна цел) 

Обосновка: По-доброто разбиране и приемане на действията на органите на съдебната власт е свързано с познаване на 
функциите и ролята на отделните органи. Повишаването на правната култура на обществото изисква постоянни усилия и 
постоянство от страна на СВ като цяло  

ДЕЙНОСТИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
ИНДИКАТОРИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СРОК ОТГОВОРНИК РЕСУРСИ 

1. Провеждане на 
образователни кампании в 
учебни заведения (училища, 
университети)  

1. Повишаване на 
познаването на функциите 
и ролите на отделните 
органи; 

2. Достигане не само до 
самите учащи, но и до 
техния непосредствен кръг 
хора, с които общуват 
(родители, приятели, 
роднини) 

Проведени 
образователни 
кампании: пилотна 
образователна програма 
на ВСС, Стажантска 
програма, Ден на 
правото да знам  

Брой участници в 
кампаниите 

Брой включили се звена 
от органите на СВ 

2016-
2020 

ВСС и органи 
на СВ 

ОП Добро 
управление, 
Бюджетно 
финансиране 

2. Провеждане на Дни на 
отворени врати в различните 
органи на СВ 

1. Повишаване на 
познаването на функциите 
и ролите на отделните 
органи; 

2. Създаване на трайни, 
положителни впечатления 

Брой проведени Дни на 
отворени врати 

Брой посетители по 
време на Дните на 
отворени врати 

2016-
2020 

ВСС, органи на 
СВ 

ОП Добро 
управление, 
Бюджетно 
финансиране 
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и отношение към СВ Брой включили се звена 
от СВ 

3. Провеждане на тематични 
информационни кампании    

1. Повишаване на правната 
култура на широката 
общественост по 
определени теми, свързани 
със СВ 

2. Подобряване на 
комуникацията с широката 
общественост 

Брой проведени 
кампании 

Брой участници от 
целевите групи 

Брой включили се звена 
от СВ 

2016-
2020 

ВСС и органи 
на СВ 

ОП Добро 
управление, 
Бюджетно 
финансиране 
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ЦЕЛ – Повишаване на доверието в съдебната власт от страна на обществото и партньорите, в това число ЕС 
(дългосрочна цел) 

Обосновка: Изграждането и поддържането на доверие изисква целенасочени усилия и постоянство от всеки един представител 
на съдебната власт при осъществяването на професионалните му задължения. Множество фактори влияят върху повишаването 
на доверието.  

ДЕЙНОСТИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
ИНДИКАТОРИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СРОК ОТГОВОРНИК РЕСУРСИ 

1. Провеждане на проактивни 
комуникационни кампании  

1. Повишаване 
разбирането и доверието 
в СВ и нейните органи; 

2. По-добро познаване на 
провежданите от СВ 
политики, инициативи и 
дейности  

 

Създаден план за 
кампании 

Брой проведени 
кампании 

Брой публикации в 
медиите относно 
кампаниите 

Други релевантни 
показатели за отделните 
кампании 

2016-
2020 

ВСС, органи на 
СВ 

Бюджетно 
финансиране 

2. Активно участие в 
срещи/семинари/кръгли маси, 
включително международни 

1. Позициониране на СВ 
като прозрачна, достъпна, 
независима и 
предвидима; 

2. Създаване и 
поддържане на лични 

Брой участия в събития 

Брой срещи/писма и друг 
тип контакти, вследствие 
присъствието на 
събитията 

2016-
2020 

ВСС, органи на 
СВ 

Бюджетно 
финансиране 
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контакти с лидери на 
мнение; 

3. Активна комуникация на 
позициите на СВ по 
ключови въпроси пред 
представители на 
целевата група 

3. Търсене на обратна връзка 
от представители на целевата 
група и предприемане на 
мерки по предоставената 
информация 

1. Подобряване на 
комуникацията с целевата 
група и нейни 
представители 

Брой проведени срещи 

Брой събрани 
предложения и идеи 

2016-
2020 

ВСС, органи на 
СВ 

ОП Добро 
управление, 
Бюджетно 
финансиране 

4. Въвеждане на практиката 
за провеждане на срещи с 
граждани по апелативни 
райони, с оглед подобряване 
разбирането за дейността на 
Прокуратурата 

1. Подобряване на 
комуникацията с целевата 
група 

2. Повишаване на 
доверието в дейността на 
ПРБ 

3. По-добро познаване на 
функциите и ролята на 
прокурорите 

Брой проведени срещи 

Брой включили се в 
инициативата 
Прокуратури 

 

2016-
2020 

ПРБ Бюджетно 
финансиране 

5. Провеждане на срещи с 
представители на 
европейските институции, 

1. Подобряване 
комуникацията с целевата 
група 

Брой проведени срещи  2016-
2020 

ВСС и органи 
на СВ  

Бюджетно 
финансиране 
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посланици на страни членки 
на ЕС по актуални теми от 
съдебната реформа или при 
необходимост 

2. Подобряване 
разбирането за 
действията на органите на 
СВ 

3. Повишаване на 
доверието в СВ сред 
целевата група 

6. Създаване/поддържане на 
версия на английски език на 
интернет страниците на 
органите на съдебната власт 

1. Подобряване на 
комуникацията с 
международни партньори, 
включително ЕС 

Брой интернет страници 
с английска версия 

Брой обновена и нова 
информация в 
английската версия 

2016-
2020 

ВСС и органи 
на СВ 

Бюджетно 
финансиране
, ОП Добро 
управление 

 

Забележка: под органи на съдебната власт в настоящия документ се има предвид: съдилища, прокуратури, 
ИВСС, НИП. 
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Приложение 2 

МЕХАНИЗЪМ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА  

НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОМУНИКАЦИОННАТА 
СТРАТЕГИЯ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ  

2014-2020 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Настоящият документ е разработен в изпълнение на проект “Укрепване на 
капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и 
повече прозрачност в дейността на съдебната система” по дейност „Разработване 
на Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020“. 

Мониторингът и оценката на Комуникационната стратегия представлява 
процес на системно и непрекъснато събиране, анализ на информация за 
изпълнението на дейностите и постигането на индикаторите, заложени в 
Стратегията, чрез който се контролира ефективността на процеса на 
изпълнението й. Чрез мониторинга и оценката се отчитат резултатите се 
идентифицират проблемите при реализирането на Стратегията, с цел да се 
проследи постигнатото и при необходимост да се предприемат коригиращи мерки. 
 

Едно от средствата за обезпечаване на рационалността, ефективността и 
ефикасността на Стратегията е оценката на последствията от изпълнението на 
дейностите, довели  до постигане на заложените цели и резултати. 

Оценката се определя като преценка на дейностите по изпълнение на 
Комуникационната стратегия от гледна точка на нейните резултати и въздействие, 
както и на потребностите, чието удовлетворяване се цели с нейното изпълнение. 
Оценката е структуриран процес и в контекста на настоящия механизъм  намира 
израз в изготвянето на практическа преценка реализирането на на 
Комуникационната стратегия. Основната цел на оценката е да подпомогне 
процеса на успешното прилагане на Стратегията.  

Оценката на изпълнението на Стратегията се извършва чрез сравняване на 
постигнатите резултати с данните за изходното състояние, предвид заложените 
дейности, резултати и индикатори. Освен обективните резултати е необходимо да 
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бъдат отчетени и неподлежащите на количествена оценка резултати, както и 
косвените резултати, постигнати в процеса на изпълнение на Стратегията. В 
резултат на оценката могат да бъдат предложени коригиращи действия, като 
промени в някои от целите и дейностите на Стратегията, както и промени в 
инструментите за тяхното постигане. 
 

Приемането и въвеждането на механизма за мониторинг и оценка при 
изпълнението на Комуникационната стратегия има за цел: 

• Да подобри взаимодействието в рамките на съдебната власт и интегрира 
публичните комуникации в процеса на анализ и оценка; 

• Да осигури своевременно събиране на достоверна и обективна 
информация относно изпълнението на дейностите, прилагани при 
изпълнение на Комуникационната стратегия; 

• Да се предложи инструментариум, чрез който точно и коректно да се 
отразява ситуацията относно изпълнението на Стратегията, както и да 
мотивира навременното вземане на стратегически и комуникационни 
решения, основани на надеждна и сравнима във времето информация за 
текущата реализация на заложените в Стратегията резултати и цели. 
Мониторингът и оценката дават възможност целевите групи и 

заинтересованите страни да бъдат въвлечени в процеса на определяне и 
самоопределяне на техните потребности, в предлагането на адекватни и 
приложими решения и в мобилизирането на наличните ресурси. 
 

Мониторингът и оценката на Комуникацинната стратегия са инструменти на 
доброто и прозрачно управление, както и гарант за устойчивото й прилагане. За 
да бъдат полезни, те трябва да се разглеждат като съставна част на процеса на 
цялостно изпълнение на Стратегията. Чрез тях се осигуряват: 

• Прозрачност – процедурите, институциите и информацията са директно 
достъпни за заинтересованите страни и обществеността, като предоставят 
достатъчно информация, за да бъдат разбирани, наблюдавани и 
оценявани; 

• Отчетност – предоставят информация в каква степен Стратегията постига 
своите цели и какви са обществените въздействия от прилагането й както в 
краткосрочен, така и в дългосрочен аспект; 

• Отговорност –институциите постоянно отчитат интересите на всички целеви 
групи и заинтересовани страни при реализацията на Комуникационната 
стратегия; 
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• Качество на постигнатите заложени и постигнати резултати и 
реализирането на своевременни коригиращи действия (в случай на 
необходимост); 

• Ефективност и ефикасност на изпълнението на Комуникационната 
стратегия. 

 
Настоящият механизъм е предназначен да осигури последователност и 

устойчивост в процеса на планирането, подготовката и провеждането на 
мониторинг и оценка при изпълнението на Комуникационната стратегия на 
съдебната власт. В тази връзка Документът е насочен към разработване на 
мониторингови процедури и инструментариум, с който да се извършва 
наблюдението на Стратегията, както и план за осъществяването на мониторинг, в 
който са определени отговорниците за отделните задачи, честотата на 
извършването им, стойностите на индикаторите, източниците на информация, 
структурата и съдържанието на докладите за оценка. 
 

1. Същност, цели и задачи на мониторинга 
 
Целта на мониторинга е да установи доколко Комуникационната стратегия 

се реализира успешно и при необходимост да даде възможност на органите, за 
които тя е предназначена, да предложат и извършат коригиращи действия, в 
рамките на периода на нейното реализиране. 
 

Основна задача на мониторинга е да се следи и измерва постигането на 
заложените цели и ефективността им в хода на тяхната реализация. В резултат 
на осъществявания мониторинг могат да се направят своевременни корекции в 
начина на изпълнение на Комуникационната стратегия. 
 

2. Видове мониторинг 
 
Мониторингът може да е вътрешен, външен, или “смесен” - когато се 

използва външен мониторинг, за да се проверят резултатите от вътрешен 
мониторинг. 
 
Вътрешен мониторинг 
 

Вътрешният мониторинг се извършва от съответите органи на съдебната 
власт. При него  се акцентира върху разпределението на наличните ресурси, 
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разходването на средства, изпълнението на задачите, спазването на сроковете, 
възникването на непредвидени обстоятелствата, предлагането на адекватни 
промени, внасянето на своевременни корекции, както и върху установяването на 
действителния напредък в прилагането на Стратегията. Като резултат от 
вътрешния мониторинг, ежегодно органите на съдебната власт ще предоставят 
информация относно изпълнение на Стратегията, която ще бъде разписана в 
отделен раздел към Годишните доклади на ВСС, ИВСС, ВКС, ВАС и ГЛАВНИЯ 
ПРОКУРОР.  
 
Външен мониторинг 
 

Външният мониторинг се възлага от КПК на външни експерти. Той създава 
допълнителна сигурност по отношение на независимостта, откритостта, 
обективността и прозрачността при оценката на междинните и крайните 
резултати. Специално внимание се обръща на точното съответствие с приетите 
правила и на ефективното усвояване на финансовите средства. 
 

3. Индикатори за мониторинг 
 

Индикатори за ресурси - предоставят информация за финансовите, човешките, 
материалните, организационните или регулаторните средства, необходими за 
изпълнението на Комуникационната стратегия. 
 
Индикатори за продукти - отнасят се до продуктите, които се очаква да бъдат 
разработени (или услугите, които трябва да се предоставят) чрез реализацията на 
Комуникационната стратегия. 
 
Индикатори за резултат - отразяват непосредствените влияния на 
Комуникационната стратегия върху целевите групи, бенефициентите и преките 
адресати на Комуникационната стратегия. 
 
Индикатори за въздействие – свързани са с последствията от прилагането на 
Стратегията извън непосредствените ефекти върху преки ползвате и целеви 
групи. Те могат да включват хора или организации, към които Комуникационната 
стратегия не е пряко насочена, както и непредвидени въздействия. 
 

4. Оценка на изпълнението на Комуникационната стратегия 
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Оценка на процеса. Оценява се как и до каква степен се изпълнява Стратегията 
и дали тя функционира, съгласно разписания План за действие. 
 
Оценка на резултатите. Оценява се до каква степен се постигат очакваните 
резултати, заложени в Стратегията. Тази оценка се съсредоточава преди всичко 
върху резултатите и постиженията (включително странични, непланирани и 
нежелани ефекти), за да се прецени ефективността на Комуникационната 
стратегия. 
 
Оценка на въздействието. Оценяват се въздействията на Стратегията в 
различни аспекти, предвид заложените резултати. Оценката в този случай е 
насочена преди всичко към степента на постигане на целите на 
Комуникационната стратегия, а също и на постигнатите действителни в сравнение 
с очакваните резултати. 
 

Оценката е проверка за съответствието, ефикасността, ефективността, 
въздействието, устойчивостта на дейностите, заложени в Комуникационната 
стратегия, съобразно предварително определените цели. Тя се основава на 
докладите, изготвени по време на прилагането, но може да включва и 
допълнителни проучвания от външни експерти. 
 

Мониторингът и оценката на Комуникационната стратегия ще се реализират 
чрез набиране на релевантна информация от всички органи на съдебната власт. 
Информацията ще се обобщава в специално създаден раздел към Годишните 
доклади на съответните институции. 
 

Системата за проследяване и оценка на реализирането на Стратегията ще 
подсигури навременност и координация на действията от страна на институциите, 
ангажирани в изпълнението на Стратегията, както и комуникация с всички 
заинтересовани страни. 
 
5. Етапи на мониторинга и оценката на Комуникационната стратегия 
 
5.1. Идентифициране на проблемната ситуация 
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Идентифицирането на проблемите, които пораждат необходимостта да се 
извърши мониторинг и оценка на Стратегията, е първият важен етап, с който 
започва процесът на оценяване. Разбирането на проблемната ситуация включва и 
идентифицирането на липсващото познание, което мониторингът и оценката 
могат да предоставят. Целта е след идентифициране на информационните 
дефицити, те да бъдат запълнени, като се събере необходимата информация, 
същата се анализира и чрез анализа и оценката се подпомага изпълнението на 
Комуникационната стратегия, предприемането на определени коригиращи 
действия, планиране на последващи действия и др. 
 
5.2. Анализ на заинтересованите страни 
 

Анализът на заинтересованите страни има ключово значение за разбиране 
на обществения и институционалния контекст за осъществяването и 
изпълнението на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020, 
както и постигането на заложените цели. Взаимодействието с неправителствения 
сектор и съсловните организации е от изключително голямо значение в процеса 
на реализиране на Стратегията. Всички заинтересовани страни биха могли да 
допринесат за успешното прилагане на Стратегията. 
 
5.3. Подготовка на мониторинга и оценката. 
 

Подготовката на мониторинга и оценката включва следните елементи: 
• Избор на пряко и косвено заинтересовани страни, чиито интереси ще бъдат 

обект на мониторинг, анализ и оценка; 
• Определяне характера и вида на информацията, която ще се събира и 

анализира и оценява; 
• Избор на методика за извършване на мониторинга и оценката; 
• Избор на изпълнител, който да осъществи мониторинга и оценката. 
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5.4. Инструменти и методи за реализиране на мониторинга и оценката на изпълнението на 
Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 

 
1. Анализ на цялостния дизайн и системата от индикатори на Комуникационната стратегия на 

съдебната власт 2014-2020 
 

Метод за реализиране  Инструментариум 

Набиране/документиране на 
информацията 

Обработка и Анализ 

Ще бъде приложена 
следната комбинация 
от методи:  

• Дълбочинни 
интервюта; 

 

• Ситуационен 
медиен анализ; 

 

• SWOT анализ; 
 

• Прилагане на 
SMART 

• Изготвяне на ръководство за 
провеждане на дълбочинно интервю 
и провеждане на интервюта с 
представители на съдебната власт 
(Експерт по комуникация и др.); 

• Ще бъдат реализирани общо 20 
дълбочинни интервюта; 

• Провеждане на консултации (при 
необходимост) с представители на 
съсловни организации в 
комуникационния бранш (БАПРА, 
БАКА). Предвижда се реализиране 
на най-много пет консултации. 

• Изготвяне на ситуационен анализ на 
медийната и комуникационната 
среда чрез използване на медиен 

• Систематизиране на получената посредством 
дълбочинните интервюта и консултациите 
информация. Анализ на получената първична 
емпирична информация по отношение на целите, 
мерките, заинтересованите страни, каналите за 
комуникация, техниките и средствата за 
комуникация, времевата рамка и бюджета, 
индикаторите за изпълнение, резултат и 
въздействие и взаимовръзките между тях 
• Дефиниране на критерии за развитие на 

комуникационната среда в България;  
• Въвеждане на събраната информация в 

специален софтуер за обработка;   
• Актуализиран SWOT анализ – след 

проведените интервюта, както и използването 
на първични и вторични данни, ще бъдат 
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критерии.  
 

мониторинг на тема „Медии” за 
основа на анализа и провеждане на 
консултации с водещи медийни 
специалисти. 

• SWOT анализ, изготвен на база на 
проведени интервюта с 
представители на целевите групи. 
/Нуждата от актуализиран SWOT 
анализ възниква поради наличието 
на динамична и бързо развиваща се 
среда в периода на изпълнението на 
Комуникационната стратегия и 
необходимостта от визия за 
различните периоди от време и 
отношението им към 
стратегическите цели. SWOT 
анализът е техника, свързана с 
разработването на матрица. Целта е 
добре да се съчетаят силните и 
слабите страни на изследваното 
поле с външните възможности и 
заплахи. SWOT анализът е 
ситуационен анализ, за разлика от 
други анализи, които използват 
пазарен, продуктов или някакъв друг 
подход. Това означава, че той 
трябва да бъде определен във 
времето, за което са поставени 
стратегически цели.  

анализирани силните и слаби страни, 
възможностите и заплахите;  

• Детайлен анализ, включващ резултатите от 
дълбочинните интервюта, ситуационния 
медиен анализ и SWOT анализа. 

• Систематизиране и анализиране на получената 
първична емпирична информация съгласно 
следните критерии: 

o S (Specific) – Специфични ли са двата 
типа индикатори за мониторинг и оценка 
на КП; 

o M (Measurable) – Измерими ли са двата 
типа индикатори за мониторинг и оценка 
на КП; 

o A (Applicable) – Приложими ли са двата 
типа индикатори за мониторинг и оценка 
на КП; 

o R (Realistic) – Реалистични ли са двата 
типа индикатори за мониторинг и оценка 
на КП; 

o T (Time-bound) – Своевременни ли са 
двата типа индикатори за мониторинг и 
оценка на КП; 

• Съблюдаване за достижимостта на 
поставените цели в Комуникационната 
стратегия от гледна точка на собствени 
възможности и достижимост и от гледна точка 
на влиянието на външната среда. 
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2. Проследяване на физическото изпълнение на дейностите по Комуникационна стратегия на 
съдебната власт 2014-2020 

 

Метод за 
реализиране  

Инструментариум 

Набиране/документиране на 
информацията 

Обработка и Анализ 

• Вторичен 
анализ на 
данни  

 

В случая са 
необходими 
сведения за вече 
отминал период, 
които ще бъдат 
набавени от налични 
отчети и анализи, 
вече проведени 
изследвания, както и 
налични 
статистически данни. 
Тази информация 
ще бъде 
анализирана отново, 
вече от гледна точка 

• Набиране на наличните вторични 
данни за изпълнение на дейността: 

o Пресклипинг; 
o Допълнителна информация 

за проведени 
информационни и рекламни 
събития, рекламни 
материали и т.н.  

o Налични доклади за 
напредъка по изпълнение на 
целите на Комуникационната 
стратегия от външни 
доставчици;  

o Периодични доклади, 
изготвени от комисията по 
публични комуникации на 
ВСС; 

o Годишните доклади за 
напредъка по изпълнението 
на Комуникационната 
стратегия. 

• Систематизиране на получената информация чрез 
разработване на специална кодова рамка, включваща 
обобщение и разпределение на:  

o темите на излъчената информация, групирани 
по следните признаци:  

- популяризиране на работата на съдебната 
власт; 

- популяризиране на резултати; 
- популяризиране на добри практики. 

o използвани канали и техники за комуникация:  

- събития за популяризиране; 
- прес съобщения; 
- телевизионни репортажи; 
- телевизионни реклами; 
- радио репортажи (вкл. с разпределение 

платени – не платени); 
- радио реклами; 
- статии във вестници (вкл. с разпределение 

национални, регионални и местни); 
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на актуалния 
изследователски 
проблем. Това дава 
възможност на 
изследователя да 
проследи мненията 
и нагласите точно на 
тези групи, които са 
обект на интерес при 
разработването на 
конкретната оценка. 

- публикации в интернет (платени – не 
платени, вкл. вид на сайтовете); 

- публикации на интернет страниците на 
съответните съдебни институции; 

- организирани информационни и/или 
рекламни събития; 

- рекламни материали; 
- външна реклама.   

• Анализиране на обработената и обобщена 
информация и изготвянето на анализ, съдържащ: 

- физически напредък на индикаторите за 
изпълнение; 

- диспропорции между физическото 
изпълнение спрямо планираното; 

- финансово изпълнение на мерките, вкл. 
съответствие или несъответствие с 
финансовото планиране; 

- идентифицирани дефицити в изпълнението 
на мерките, техниките, каналите, честотата, 
таргетирането на информацията; 

- съответствие на реалното изпълнение с 
планираното, съгласно предвидените етапи 
на комуникационния план. 

 

3. Анализ на съдържанието на излъчената информация при изпълнението на Комуникационната 
стратегия 
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Метод за 
реализиране  

Инструментариум 

Набиране/документиране на информацията Обработка и Анализ 

• Анализ на 
съдържанието 
(Контент-анализ)  

  

Най-общо контент-
анализът проучва 
структурата на 
комуникацията, 
стремейки се да 
даде отговор на пет 
основни въпроса: 
кой съобщава нещо, 
какво е 
съобщението, към 
кого е отправено то, 
как и с какъв ефект е 
разпространено. 

 

Контент-анализът се 
използва за 
описание на 
тенденции в 

• Материалите, които се включват в 
контент-анализа ще бъдат пряко или 
косвено свързани с органите на 
съдебната власт;  

• Контент-анализът ще обхваща текстовете, 
графичното оформление, големината 
(продължителността) и позиционирането 
на материалите (независимо дали са 
печатни, аудио или видео). Приложението 
на метода се базира върху 
систематизираната от вторични данни 
информация.  

• Набиране на наличните вторични данни 
за изпълнение на дейността: 

o Пресклипинг; 
o Допълнителна информация за 

проведени информационни и 
рекламни събития, рекламни 
материали и т.н.  

o Налични доклади за напредъка по 
изпълнение на целите на 
Комуникационната стратегия от 
външни доставчици;  

o Периодичните доклади, изготвени 
от комисията по публични 
комуникации на ВСС; 

o Годишните доклади за напредъка 

• Систематизиране и анализиране на излъчената в 
електронните и печатни медии информация чрез 
разработване на специална кодова рамка.   

Тъй като анализът обхваща много и различни по 
начин на достигане до аудиторията медии, трябва да 
бъдат подбрани характеристики, които са сравними 
(или които след допълнителна обработка да могат да 
бъдат сведени до сравними) и с еднаква тежест при 
всеки тип медия.  

Схемата за контент-анализ на материалите, 
свързани с органите на съдебната власт в медиите,  
ще съдържа минимум следните раздели: 

1. Общо описание на изданието/предаването; 
2. Характеристика на конкретната 

публикация/аудио или видео материал; 
3. Анализ на съдържанието;  
4. Анализ на отношението и въздействието; 
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съдържанието, за 
отсяване на 
информационни 
акценти сред широк 
набор от теми, за 
оценка на 
различията в 
тематичното 
представяне и стила 
при отделни групи 
(например по типове 
медии, по автори и 
т.н.) и други. Той 
дава възможност за 
тестване на 
зависимости между 
различни теми, 
между теми и 
автори, между теми 
и характеристики на 
материалите и т.н 

по изпълнението на 
комуникационната система. 
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5.5. Анализ и интерпретация на информацията. 
 

Анализът, констатациите и изводите от осъществената оценка е 
целесъобразно да бъдат обсъждани с целевите групи и заинтересованите страни 
(когато това е възможно) от изпълнението на Комуникационната стратегия, за да 
се гарантират верността на изводите и приложимостта на препоръките. Анализът 
и интерпретацията на информацията са от ключово значение при 
актуализирането на Стратегията, ако е необходимо и в процеса на правилното й 
прилагане.  
 
5.6. Вграждане на резултатите в процеса на изпълнение на 
Комуникационната стратегия 
 

Данните и изводите от анализа трябва да се представят по начин, който 
ясно показва тяхното съотнасяне към поставените цели на мониторинга и 
оценката и практическата им полезност.  
 

В съответствие с правилото SMART, целите на мониторинга или оценката 
трябва да бъдат: 
 
Specific ( Конкретни) – достатъчно точни и ясни, да не дават възможност за 
различни тълкувания, да бъдат разбирани по еднакъв начин от всички; 
Measurable ( Измерими) – да определят желано бъдещо състояние, така че да е 
възможно да се провери дали целите са постигнати, или не. Желателно е целите 
да имат количествено изражение или да се основават на комбинация от описание 
и скали за измерване; 
Аchievable( Постижими) – да бъдат постижими и приети от всички, от които се 
очаква да поемат отговорност за тяхното постигане; 
Realistic ( Реалистични) – да бъдат амбициозни, но изпълними, смислени и 
мотивиращи за тези, които отговарят за постигането им; 
Time bound ( Обвързани със срокове) – изпълнението им да бъде свързано с 
определен срок (дата или период) в периода на реализиране на Стратегията. За 
да се направи качествен анализ и оценка, първото условие е събраната изходна 
информация да е достоверна, релевантна и актуална. На базата на тази 
информация, сравнявайки я със заложените резултати и индикатори, се изготвя 
оценката на постигнатото до момента. Резултатите от оценката са водеща при 
вземането на решения относно реализирането на Стратегията в следващия 
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период. Те са основната предпоствака за бъдещите действия на съответните 
органи и предприемането на коригиращи мерки, в случай на необходимост. 
 

6. Индикатори за мониторинг и оценка 
 
Подборът на конкретните индикатори за извършване на оценката за 

постигането на целите на изпълнението на Комуникационната стратегия е 
съобразена със следните изисквания (RACER): 
Relevant (подходящи), съобразени с целите, които трябва да бъдат постигнати; 
Accepted (приети), да се ползват с доверие от използващите ги заинтересовани 
страни; 
Credible (правдоподобни), да бъдат ясни за широката публика, без да се налага 
да бъдат подробно обяснявани; 
Easy (лесни) за наблюдение, опростени и не изискващи много големи разходи; 
Robust (устойчиви) на манипулации, регистриращи както положителните, така и 
отрицателните ефекти на оценяваната мярка. 
 

7. Система от индикатори 
 

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на 
Комуникационната стратегия и е основен инструмент за проследяване на 
степента на изпълнение. Тя отчита напредъка и степента на постигане на 
заложените в Стратегията цели и резултати.  
 

Дефинираните индикатори са количествено измерими и осигуряват 
обективност по отношение на оценките и изводите за конкретните постижения при 
реализацията на дейностите и постигнатото пряко въздействие от реалзирането 
на Стратегията. Всеки индикатор е с посочени мерни единици, източници на 
информация, периодичност на събирането на информация, базова стойност за 
отчитане изменението, както и междинна и целева стойност, която се очаква да 
бъде достигната до края на периода на действие на комуникационната стратегия.  
 
Качествени индикатори 
 

Качествените критерии за оценка на реализацията на Комуникационната 
стратегия са важен инструмент за наблюдение на изпълнението и за отчитане на 
постигнатото дългосрочно въздействие и ефект. Тези индикатори позволяват да 
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се проследи ефективното изпълнение на Комуникационната стратегия, т.е. 
доколко предвидените дейности допринасят за достигане на целите и 
резултатите, заложени в Стратегията.  
 
Количествени индикатори 
 

Количествените индикатори показват постигането на целеви индикатори и 
дават представа и информация за постигнатите целеви стойности. За 
проследяване на реализацията на Комуникационната стратегия, към всяка една 
от неговите цели са посочени специфични индикатори, както и индикативните 
стойности.  
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институции на съдебната власт. 
 

Индикатор Описание Измерител Период на 
измерван
е 

Целева 
стойност 

Източник на 
информация 

Обслужени запитвания 
по Закона за достъп до 
обществена информация 

Измерване на броя 
обслужени запитвания 
по Закона за достъп до 
информация в рамките 
на тримесечие и 
проследяване на тренда 
на изменение през 
годината 

Брой 

% на изменение 
на шестмесечна 
база 

годишно Увеличение с 
5% 

Административни 
данни/статистика 

Координационни 
срещи/разговори на 
представители на 
връзки с 
обществеността на 
органите на съдебната 
власт 

Проследяване на броя 
оперативни срещи, 
конферентни разговори 
и други форми на 
координиращи събития 
между представителите 
на връзки с 
обществеността на 
органите на съдебната 
система. 

Брой 

 

 

 

Брой съвместни 
инициативи 

годишно 2 Паметни 
записки/протоколи 

Годишен календар на 
срещите 

Съвместно 
координирани между 
органите на съдебната 

Индикатора проследява 
броя съвместни 
медийни изяви, 
инициативи и/или 

бр. и % 
изменение на 
шестмесечна 

годишно 4 Паметни 
записки/протоколи 

Медиен мониторинг 
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власт медийни изяви и 
други инициативи, 
насочени към широката 
общественост 

действия резултат от 
координационните 
срещи вкл., прес 
конференции, 
прессъобщения, 
обучения, 
информационни срещи 
(тип “бизнес закуска”), 
срещи със 
заинтересовани страни 
и др. 

база Календар на съвместни 
инициативи и изяви 

Брой медийни изяви Брой организирани от 
органите на съдебната 
власт медийни изяви, 
пресконференции, 
прессъобщения, 
презентации, 
информационни срещи 
(тип “бизнес закуска”) и 
др. 

Индикаторът следи и 
тренда на изменение на 
шестмесечна база в 
рамките на годината. 

Брой медийни 
изяви 

 

 

%  и изменение 
на брой на 
медийните изяви 

годишно 3 000 Медиен мониторинг 

Календар на планираните 
медийни събития 

Проведени обучения за 
повишаване на 
квалификацията 
свързана с 
комуникацията с 
вътрешни и външни 

Брой проведени 
обучения за усвояване 
на нови знания или 
повишаване на 
квалификацията на 
всички служители на 
органите на съдебната 

Брой обучения 

Удовлетворенос
т на участниците 
в обученията 

годишно 6 

Над 50% 
одобрение на 
обученията 

 

Календар на обучения 

Учебни програми 

Анкетни карти за оценка на 
обученията 

Списъци на обучаващите 
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публики власт в сферата на 
вътрешните и външни 
комуникации, вкл. 
работа с медиите, 
държание пред медии, 
управление и 
координация на 
вътрешни/външни 
комуникационни 
кампании, писане за 
уеб, работа със 
социални медии, 
езикови обучения и др. 

си 

Издадени сертификати за 
преминато 
обучение/изпити 

Вътрешни 
информационни 
бюлетини, 
разпространени към 
изпълнителната и 
законодателната власт и 
в рамките на съдебната 
власт 

Брой и честота на 
разпространение на 
информационни 
бюлетин, прес 
информации, 
изследвания, 
статистики, проучвания 
и др. от съответния 
орган на съдебната 
власт към институциите 
на изпълнителната и 
законодателната 
власти, както и към 
другите органи на 
съдебната власт. 

Брой 

Честота на 
разпространени
е 

годишно 16 Данни/статистика на 
лицата, отговорящи за 
връзки с обществеността 

Успеваемост на 
прессъбщенията и 
продължаващи 

Измерване на дела на 
медиите (печатни и 
електронни) 

% годишно 30% Мейлинг листи 

Медиен мониторинг 
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тематични публикации публикували 
информации базирани 
на прессъобщение 
спрямо всички медии 
получили 
прессъобщението. 

Публикации и 
излъчвания в печатните 
и електронните медии 

Брой на публикациите и 
излъчванията в 
печатните и 
електронните медии по 
теми свързани с 
правораздаването и 
органите на съдебната 
власт. 

Индикатора следи и 
тренда на изменение на 
месечна база в рамките 
на годината. 

Брой 

 

 

% изменение на 
месечна база 

годишно 19 000 Медиен мониторинг 

Достигната аудитория по 
целеви групи 

Количество, качество и 
демография на 
достигнатата аудитория 
по целеви групи 

% 

% изменение на 
месечна база 

годишно 40% Експертни анализи 

Отношение на медиите 
по теми, свързани със 
съдебната система 

Сравнителен анализ на 
отношението на 
медиите по теми и 
личности свързани със 
съдебната система, по 
видове медии, региони 
и степен на 
въздействие. 

Индекс на 
отношението 

% изменение на 
идекса на 
отношението на 
месечна база 

годишно 1% подобрение Експертен анализ на 
съдържанието на 
публикациите в 
традиционните медии 
(печатни и електронни) 
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Репутация на органите 
на съдебната власт в 
социалните медии 

Измерване на 
репутацията чрез 
проследяване на 
разговора в социалните 
медии (коментарни 
блокове под статии, 
блогове, форуми, 
Фейсбук, Туитър) на 
теми отнасящи се до 
съдебната система, вкл. 
идентифициране на 
теми важни за 
гражданите. 

индекс на 
репутацията 

% изменение на 
месечна база 

годишно 0.5% 
подобрение 

Експертен анализ на 
репутацията в социалните 
медии (коментарни 
блокове под статии, 
блогове, форуми, Фейсбук, 
Туитър) 

Време за реакция при 
комуникационни/медийн
и кризи 

Време за реакция 
измервано от момента 
на възникване на криза 
(комуникаионна, 
медийна, в социалните 
медии до първа реакция 
(изявление, 
прессъобщение, прес 
конференция, пост в 
социалните медии и др.) 
от страна на съответния 
орган 

часове 
(оследнено) 

годишно 12 часа Данни на лицата, 
отговорящи за връзки с 
обществеността 

Медиен мониторинг 

Крисизен (ad-hoc) анализ 
на традиционните и/или 
социалните медии 

Нови/обновени 
уебсайтове на органи на 
съдебната власт 

Проследявяне на броя 
на нови уебсайтове и 
обновени уебсайтове на 
органи на съдебната 
власт. Съотношение на 
нови/обновени към 

Брой  

% съотношение 
на 
нови/обновени 
към всички 

2-годишно 10% 
увеличение 

Данни на лицата, 
отговорящи за връзки с 
обществеността 
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всички уебсайтове в 
системата. Брой на 
органи без изграден 
уебсайт. 

уебсайтове 

Честота на обновяване 
на информацията на 
уебсайтовете на 
органите на съдебната 
власт 

Честота на обновяване 
на информацията 
публикувана на 
уебсайтовете на 
органите на съдебната 
власт 

Дни (осреднено) годишно 15 дни Данни на лицата, 
отговорящи за връзки с 
обществеността 

Информационни 
системи, осигуряващи 
онлайн достъп до 
информация за граждани 
и фирми 

Брой и изменение на 
броя информационни 
системи осигуряващи 
достъп до информация 
за граждани и фирми 

Брой  

% изменение 

2-годишно 5% повишение Административни данни / 
статистики 

Подобрение на 
нагласите и отношението 
на широката 
общественост към 
органите на съдебната 
власт 

Проучване на нагласите 
на гражданите към 
органите на съдебната 
власт и начина на 
организиране и 
управление на 
системата  

% годишно 1% подобрение Социологически 
проучвания 

Събития и инициативи, 
насочени към 
гражданите 

Брой събития и 
инициативи на органите 
на съдебната власт 
насочени към 
гражданите (целевите 
групи), вкл. Ден на 
отворените врати, 

Брой 

Оценка на 
събитието/ 
инициативата 

годишно 4 

50% 
удовлетворени
е 

Календар на събитията 

Анкети за 
удовлетвореност/полезнос
т на събитието 
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Съдия/прокурор/съдебе
н заседател…за един 
ден, отворени 
уебинари/онлайн 
дискусии в реално 
време и др. 

Информационни 
кампании, насочени към 
повишаване на 
осведомеността и 
правната култура 

Брой планирани и 
изпълнени 
информационни 
кампании с цел 
повишаване на 
осведомеността на 
обхвата и работата на 
съдебната власт и 
правната култура на 
гражданите 

Брой  кампании 
и достигна 
аудитория 

годишно 4 Календар на 
комуникационни и 
информационни кампании 

 

Взаимодействие между 
органите на съдебната 
власт и организациите от 
неправителствения 
сектор 

Проследяване на брой 
срещи и последващи 
съвместни инициативи с 
организациите от 
неправителствения 
сектор 

Брой срещи 

Брой  
договорени 
спрямо брой 
изпълнени и/или 
брой стартирали 
съвместни 
инициативи 

2-годишно 8 срещи 

2 съвместни 
инициативи  

Календар на срещите 

Паметни 
записки/протоколи от 
срещи 

Разработени планове за 
съвместни действия 

 
Корекция на целевите стойности. Първото отчитане по заложените индикатори се препоръчва да бъде 
анализирано като всяка целева стойност бъде подложена на сравнителен анализ, като при установена амплитуда 
между отчетения резултат и целевата стойност по-голяма от 30%, съответната целева стойност трябва да бъде 
преоценена и коригирана. 
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8. Правила за прилагане на методиката за мониторинг, контрол и оценка 
 

Правилата за прилагането на изготвената методика описват в пълнота 
етапите и последователността на реализацията на мониторинга и оценката за 
напредъка в изпълнението на Комуникационната стратегия. Разписани са 
начинът, по който ще се сформира и ще работи координиращ орган, методите за 
набавяне на необходимата информация, прилагането на инструментариума от 
индикатори и изготвяне докладите за мониторинг и за оценка, както и основните 
стъпки за прилагане на методиката. Тези правила описват условията и реда за 
координация и партньорство между институциите в процесите по мониторинг, 
контрол и оценка при изпълнението на Стратегията и разработване и изпълнение 
на конкретните действия от Плана. 
 

8.1. Координиращ орган 
 

Координиращ орган по мониторинг и оценка на изпълнението на 
Комуникационната стратегия е Комисия „Публична комуникация“ към ВСС. При 
събирането на данни и техния анализ е възможно включването и на външни 
експерти, при необходимост от специфична експертиза и с цел по-обективна и 
прозрачна оценка и мониторинг. 
 

Комисия „Публична комуникация“ към ВСС ще има за цел да проследява 
постигането на целите на Комуникационната стратегия, да събира данни за 
извършване на анализ и оценка, да разглежда по същество текущите 
мониторингови доклади и да анализира резултатите от изпълнението на мерките 
и степента на достигането на целите и заложените индикатори за изпълнение, да 
препоръчва и планира корективни и координационни дейности и инициативи. 
Координиращият орган годишно прави преглед на системата от индикатори за 
наблюдение на изпълнението и предлага коригиращи действия, в случай на 
необходимост. 

Координиращият орган следи и координира осигуряването на публичност и 
партньорство в процеса на изпълнение на Комуникационната стратегия, като 
представя информацията от годишните доклади за Комуникационната стратегия 
на интернет страницата на ВСС. 

Решенията и препоръките на комисията се предоставят на 
заинтересованите страни, ангажирани в процеса на изпълнение на стратегията. 
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8.2. Примерни формати за мониторинг и оценка за изпълнение на 
Стратегията 

 
Работата на Комисия „Публична комуникация“ на ВСС приключва с 

изготвянето на доклад, кои�то представлява описателен анализ към обобщените 
данни на базата на раздела за Комуникационната стратегия, които е част от 
Годишните доклади на съответние органи на съдебната власт.  
 
Примерен формат за мониторингов доклад и годишна оценка 

 
1. Обща информация за изпълнението на Комуникационната стратегия по 

институции: 
• Цел и специфични цели на Комуникационната стратегия обект на 

отчитане; 
• Очаквани резултати; 

2. Дефиниране обекта на мониторинга. Обектът на мониторинга/оценката 
може да бъде: 
• Цялостното изпълнение на Плана за действие и Комуникационната 

стратегия; 
• Изпълнение на конкретна дейност от Плана за действие и 

Комуникационната стратегия; 
• Отчет за степента на напредък чрез отчитане на всички заложени 

индикатори за съответния период и установяване на отклонения от 
заложените резултати/цели. 

3. Определяне на заинтересованите страни. 
Кои са целевите групи и засегнатите (в положителен и/или отрицател аспект) 
заинтересовантие страни, съгласно предвидените дейности по Плана за действие 
и изпълнението на Комуникационната стратегия и как се променят във времето.  

4. Необходими ресурси за изпъление – финансови, технически, човешки. 
От съществено значение за оценката на стратегията е да се предвидят 
необходимите средства за нейното изпълнение, включително възлагане на 
външен изпълнител (при необходимост), а също и времето за изпълнение и 
прилагане в зависимост от типа и обхвата на оценката. 

5. Обобщение на резултатите от мониторинга. Изводи и препоръки за 
вграждането им в Плана за действие и Комуникационната стратегия. 
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Ключов елемент от докладите за мониторинг и оценка са препоръките, които би 
трябвало да се изпълнят своевременно, за да има по-голям ефект от извършения 
мониторниг и оценка както в краткосрочен, така и в дългосрочен аспект. 

6. Потенциални потребители на резултатите от доклада. 
Препоръчва се да се определят ползвателите на приетите раздели от Годишния 
доклад на съответнити институции и обобщаващия доклад и да се разпространи 
обобщения доклад чрез интернет страниците на съответните органи. 
 

Данните и изводите от анализа трябва да се представят по начин, който 
ясно показва тяхното съотнасяне към поставените цели и практическата им 
полезност. Необходимо е да се постигне съгласие по конкретните проблеми, 
отразени в мониторинга и оценката, които ще окажат влияние върху 
осъвременяване на целите и коригиране на действията по стратегията и при 
проектиране на последващ мониторинг или текуща оценка или при 
заключителната преценка на резултатите от изпълнението на Плана за действие 
и Комуникационна стратегия. 
 

В годишните доклади на институциите на съдебната власт трябва да бъде 
обособен и включен раздел, посветен на годишната оценка на изпълнението на 
Комуникационната стратегията на съдебната власт 2014-2020. 
 

8.3. Периодичност на оценката 
 

С оглед динамиката на събитията и планираните мерки в Плана за 
действие и целите на Комуникационната стратегия, както и необходимостта от 
текущо наблюдение и своевременна промяна на целите в отговор на промени във 
факторите, влияещи на стратегическото планиране, и предвид на ресурсното 
обезпечаване, се препоръчва оценката на Комуникационната стратегия и 
постигането на заложените резултати да се извършва на годишна база в рамките 
на всяка институция с последваща обобщена годишна оценка за напредъка на 
съдебната власт по Комуникационната стратегия. 
 

Препоръчаната периодика се подкрепя и от факта, че голяма част от 
определените източници на информация имат редовен и възможен годишен 
период на отчетност и това би улеснило провеждането на оценката, като по този 
начин се създават предпоставки да не се забавят последващи необходими 
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действия, мерки или корекции на целите, ако това се налага от съответната 
оценката и нейния анализ. 
 

Едногодишният период на отчетност е възможен и от гледна точка на 
динамиката на процесите – за голяма част от мерките и дейностите е необходимо 
да де следят тендециите – от една страна, а от друга е неабходимо технологично 
време за да бъдат координирани между институциите и реализирани - за да бъде 
ефектът от тях своевременно оценим в целлоста си и комуникиран към 
заинтересованите страни. Мониторингови доклади на институциите, 
инкорпорирани в едногодишен период на оценка, не създават дълъг времеви 
отсек без контрол и наблюдение на Комуникационната стратегията, което би 
създало опасност от пропускане на важни събития и/или процеси и респективно 
липсата на корективни действия и мерки с оглед поставените стратегически цели 
и приоритети.  

Двугодишен период на мониторинг на изпълнението на целите е заложен за 
индикатори проследяващи резултати от дейности, които изискват по дълъг 
диапазон от време за осъществяването и отчитането им. 

Възможно е изготвянето на шестмесечни доклади, но само при 
необходимост. 
 

8.4. Индикатори – План за действие и Комуникационна стратегия на 
съдебната власт 2014-2020 

 
За успешното прилагане на механизма за мониторинг и оценка на 

Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020 следва да се вземат 
предвид конкретните цели и индикатори, които са разписани в Стратегията и 
Плана за действие. 

За адекватното прилагане на механизма за мониторинг и оценка на 
Стратегията следва да се има предвид и свързаните с нея стратегически 
документи както на национално ниво, така и на ниво Европейски съюз. 

Индикаторите, които ще бъдат измервани в рамките на периода на 
отчитане на Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020 са 
разработени така, че да обхващат като цяло заложените цели и резултати, да са 
обективни и измерими, да са реалистични и обвързани със срокове, за да се 
гарантира висока степен на устойчивост по време на изпълнението на 
Стратегията.  
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За да се отчете степента на постигане на заложените цели и приоритети в 
Стратегията е необходимо да се използват индикатори за въздействие и резултат. 
 

Адекватно разписаните дейности в Плана за действие към Стратегията, 
както и дефинирането на индикаторите ще бъдат основна предпоствака за 
коректно и навременно изпълнение на дейностите по Стратегията и 
предприемането на необходимите мерки, в случай на отклонение от 
заложенените резултати.  
 

Настоящият механизъм за мониторинг и оценка на изпълнението на 
Стратегията на съдебната власт  е разработен с цел да гарантира устойчивост на 
резултатите, заложени в Стратегията, висока степен на проследимост на 
реализиране на дейностите, респективно постигане на целите й. Също така, 
механизмът осигурява публичност и прозрачност при изготвянето и 
оповестяването на резултатите от доклада, вследствие на извършения 
мониторинг и оценка.  
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Приложение 3 

Виртуален Медиен център на съдебната власт 

 

Стратегията предвижда въвеждането на нов модел на управление на 
комуникациите на институциите в органите на съдебната власт, който да включва 
създаването на нова медийна единица, свързана с комуникациите. Това може да 
стане чрез създаването на Единен портал на съдебната власт (проектът за 
Единен портал е финансиран от ОПАК и се осъществява в момента), в който да 
бъде позициониран виртуален Медиен център, като институционална 
информационно-образователна медиа, насочена към обществото и 
специализираните публики и включваща интелигентна система за управление на 
информацията за съдебната власт.   

Разглеждането на виртуалния Медийния център като образователна медиа, 
позиционирана в единния портал на съдебната власт към ВСС изисква 
иновативен подход. Медийният център по своята същност е нов вид онлайн 
образователен, медиен институционален канал, адекватен на съвременната 
динамична реалност.  

Факт е, че информацията, публикувана в сайта на ВСС, дори да е налична, 
е позиционирана така, че в повечето случаи отнема време, за да бъде открита, 
прочетена и използвана, което създава сериозна предпоставка за дезинформация 
и объркване. В рамките на трансформирането на комуникационните процеси в 
съдебната власт е необходимо прерастването на сегашния сайт в нов Единен 
портал, съставен според потребностите на гражданите от информация за 
съдебната власт (проектът за Единен портал на съдебната власт е финансиран от 
ОПАК и се осъществява в момента). 

Институционалният портал ще предоставя информация, но чрез 
виртуалния Медиен център може да се стимулира равнопоставена и интерактивна 
комуникация с четири големи целеви групи:  

Обществото (граждани, обществени, съсловни, професионални, 
неправителствени организации и общности, които пряко взаимодействат с органи 
на съдебната власт) ще получава информация за дейностите на съдебната власт 
и ВСС от първа ръка  - политики, решения, протоколи, становища, позиции, 
инициативи, кампании и цялата онази палитра от информация и действия, които 
съветът генерира и които са свързани с правораздавателната дейност и 
функционирането на органите на съдебната власт.  
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Медиите ще получават постоянна информация от първа ръка за 
обществено значимия дневен ред на процесите в съдебната власт. Виртуалният 
Медиен център ще дава възможност за изразяване на сериозна, обективна и 
навременна позиция на колективния орган на съдебната власт по актуалния 
дискусионен ред на темите, обсъждани както в професионалната общност на 
магистратите, така и в публичното пространство. Това могат да бъдат позиции, 
становища, интервюта, изявления, образователни материали, указания и др., 
представени чрез средствата и езика на новите медии, с модерен комуникационен 
инструментариум. Медийният център може да представя и информационни и 
образователни продукти, създадени от експертите, работещи в органите на 
съдебната власт от цялата страна. Ще се спестява сериозен ресурс по планиране 
на медийните изяви и медийната активност както на ВСС, така и на изявени 
представители на магистратската общност.  

Професионалната общност може да има свое пространство за 
публикуване на статии, научни студии, публикации, специализирани дискусии и 
on-line форум. 

Изпълнителна и законодателна власт, и международните институции 
ще получават бърза и навременна информация от първоизточника. Това е 
отчетност и ефективна публичност в реално време. Тези външни за властта 
целеви общности ще се информират за всички аспекти от дейността на органите 
на съдебната власт от първа ръка, а не, както обичайно до сега, от медиите. 
Осъществяването на виртуалния Медиен център ще доведе до повишена 
публичност, която гарантира прозрачност на планираните действия за 
подобряване и реформиране на органите на съдебната власт, на мерките за 
преодоляване на актуални проблеми, на решенията и действията за 
провеждането на политиките. 

 

Предимства на новия комуникационен модел: 

Внедряването на нов комуникационен модел – виртуален Медиен център 
като образователна медиа в единния Портал на съдебната власт - ще гарантира 
достъпа до информация, развитието на гражданските комуникации, прозрачността 
и диалога с ключовите за властта общности.  

Тази нова медийна единица в портала на съдебната власт може да се 
превърне в интерактивен електронен медиен канал отвъд традиционните 
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обществени и търговски медии, канал който да има информационно-
образователна насоченост. 

Виртуалният Медиен център като образователна медия в единния Портал 
на съдебната власт ще промени качествено картината към прозрачност, 
публичност и отвореност на съдебната власт към гражданите и обществото като 
цяло.  

Ефектите на полезност ще позволят да се преодолеят констатираните 
комуникационни дефицити в органите съдебната власт, а промените, които ще се 
извършат в резултат на провеждането на съдебната реформа ще бъдат 
предавани обективно, своевременно и от първа ръка. 

Модел и органограма на виртуалния Медиен център на съдебната власт 

Създаването на тази нова медийна единица в системата на комуникациите 
на съдебната власт трябва да премине през етапите на технологичното 
обновяване първо на сайта на ВСС, за да се позиционира в окончателния си вид в 
интернет портала на съдебната власт, след неговото изграждане.  

Моделът е генериран от програмните и технологични решения на 
Комуникационната политика на ВСС, в която е заложено утвърждаване на 
комуникационни стандарти, съобразени с  политиката на ЕС за активна 
прозрачност на публичните институции, за отговорно публикуване на данни, както 
и със стандартите за независимост, ефективност, отговорност, прозрачност и 
отчетност при администриране на процесите в съдебната система.   

 

Цел на Медийния център 

• Да осигури постоянен, автентичен и надежден канал за навременна, обективна 
и достоверна информация за всички значими действия и идеи на ВСС и на 
органите на съдебната власт, като ги предоставя на потребителите от 
различните целеви общности.  

• Да спомогне за осъществяването на единна проактивна информационна 
политика, насочена към публичното и информационно пространство;  

• Да осигури платформа на ВСС и органите на съдебната власт за създаването 
на ясни, неоспорими послания и информация на достъпен е разбираем език 
към всички целеви общности за цялостната си дейност;  

• Да осигури допълнителни възможности за отстояване независимостта на 
съдебната власт. 
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Същност на виртуалния Медиен център 

Моделът на информационен и виртуален Медиен център като същностна 
страна на институционалния сайт на ВСС по своя характер е образователна 
медия. Това е нов елемент в системата на комуникациите на органите на 
съдебната власт с практически насочена информационно-образователна 
функция. Той предвижда съсредоточаване в единен център на информацията, 
генерирана както от ВСС, така и от органите на съдебната власт, предназначена 
за основните целеви общности, сред които обществеността, медиите и другите 
институции.  

Иновацията ще се позиционира като интерактивен социален 
институционален канал за повишаване информационната осведоменост и 
правната култура на гражданите по отношение на съдебната власт. Създаването 
на виртуален Медиен център като нов комуникационен канал, ще обедини в общ 
медиен коридор информационните потоци, създавани от медийните центрове на 
ВСС - Дирекция ПКП, пресслужби на съдилища, говорители на Прокуратурата, 
информационни центрове (там, където има създадени).  

Медийният център ще предоставя едновременно и равнопоставено 
конкретна информация и автентични данни по актуални дела, теми и проблеми от 
дейността на органите на съдебната власт за електронните, за печатните медии и 
за социалните медии.  

Медийният център ще ползва всички по-важни форми на електронна 
комуникация: аудио-визуални продукти, видео в мултимедиен формат, 
получавано чрез Интернет, мобилни презентации, CD, DVD информационни 
медийни продукти, създавани от ВСС и другите органи на съдебната власт.  

За създаването на Медийния център в институционалния сайт на ВСС е 
необходимо сегашните медийните комуникации да се трансформират в нови 
модули, които да бъдат обединени в нов дигитален информационен коридор за 
равнопоставен достъп. 

Необходимо е технологично решение за позиционирането му в обновения 
сайт на ВСС, програмно планиране и човешки ресурс, който включва минимум 
трима експерти от Дирекция ПКП във ВСС. Към този екип влизат и всички 
експерти „Връзки с обществеността“ към съдилищата, говорители на прокуратури, 
които имат квалификацията и компетентността да познават и да си служат с езика 
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на традиционните и на новите медии, включително IT експерти и администратор 
от ВСС. 

 

Структура на Медийния център 

ВИРТУАЛЕН МЕДИЕН ЦЕНТЪР КАТО МОДУЛ В ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ САЙТ 
НА ВСС  

Примерно съдържание: 

КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ 

НОВИНИ  

АКТУАЛНО – указания, решения ….. 

КАЛЕНДАР на предстоящи събития 

СЪОБЩЕНИЯ, становища, изявления, позиция, интервюта 

ОТЧЕТИ , ДОКЛАДИ  

СТЕНОГРАМИ – протоколи 

ДОКУМЕНТИ 

АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ  

ФОРУМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН ДЕБАТ (за публикации, научни студии, материали 
или становища по актуални теми или въпроси от правораздавателната дейност, 
изразени както от правната академична общност, така и от магистрати, които имат 
своя позиция и са готови да я предложат за професионален дебат на правната 
общност) 

АНКЕТИ 

В МЕДИИТЕ (репортажи, интервюта в печатни и ел. медии)  

В ПОМОЩ НА ГРАЖДАНИТЕ - информационни материали, брошури, клипове, 
образователни филми. 

В ПОМОЩ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СЪДЕБНО-АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ – 
формуляри, бланки, заявления и др.)  

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИ (блог с форум)  
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Медиен коридор като модул в Медийния център (общ поток новини и 
информация, създавани от всички институции от органите на съдебната власт)  

 

Професионализирането и осъвременяването на комуникационните канали в 
органите на съдебната власт е неизбежно. Целта е да се постигне създаване на 
ясни източници на информацията, насочена към ясно рамкирана аудитория и ясни 
правила при интерпретирането на информацията. Именно тази яснота ще даде 
възможност комуникацията на съдебната власт (СВ) с всички целеви общности и 
групи да стане открита, публична, което е задължително условие за всяка 
демокрация. 

 

Организационна структура на виртуалния Медиен център 

 

 

 

Виртуалният Медиен център на СВ включва служители на Дирекция ПКП 
във ВСС, IT експерти и администратор от ВСС, които отговарят за създаването на 
съдържание и представянето му на единния портал на съдебната система с 
използването на дигитални технологии. 

Виртуален 
Медиен център 

на съдебната 
власт

Създаване на 
съдържание

Вътрешни 
източници

Външни 
източници

Дигитални 
технологии 

IT поддръжка
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Създаването на съдържание се извършва от екипа на Медийния център с 
използването на вътрешни и външни източници. 

Вътрешните източници включват говорителите и служители за връзки с 
обществеността на съдебната власт, както и на основата на информация, 
предоставена от магистрати на различни равнища, в това число от звена на 
съдебната власт които не разполагат със собствени ПР служители.  

Външните източници включват представители на основните целеви групи 
на Комуникационната стратегия, в това число представители на организации от 
Гражданския съвет, професионални организации, експерти и т.н. 

Служителите от дирекция „Информационни технологии и съдебна 
статистика“ на ВСС отговарят за технологичните решения за добра визуализация 
на съдържанието – създаване на инфографики, интерактивни модули и т.н. 

Технологичната (IT) поддръжката на Медийния център е необходимо да 
бъде интегрирана с технологичната поддръжка на Единния портал на съдебната 
власт (проект, финансиран от ОПАК и осъществяван в момента). 

Индикативен годишен бюджет на Медийния център трябва да бъде 
изготвен в процеса на изготвяне на бизнес план на Центъра след оценка на обема 
работа и необходимостта от технологично обезпечаване на работата му.   
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Приложение 4 

Минимални стандарти за оборудване на пресофис и необходими 
информационни масиви в съдебната власт 

 

За професионалната работа с медиите е необходимо осигуряването на 
определено техническо оборудване. На работното място на един специалист по 
връзки с медиите трябва да са налице:  

• Настолен и преносим компютър– и двата с програми за 
текстообработка, електронна поща, софтуер за презентации, дизайн 
и предпечат (desktoppublishing), добри аудио и видео характеристики;  

• Принтер, скенер и копирна машина; 

• Мултимедиен проектор; 

• Отделен мобилен телефон за контакти с медиите ; 

• Телевизор, интерфейс за запис на предавания 

• Радиоапарат; 

• Високоскоростна интернет връзка и wifi; 

• Цифров фотоапарат с възможност за видеозапис; 

• Цифров диктофон с качество на записа, подходящо за излъчване; 

• Абонамент за най-големите национални издания и всички регионални 
издания; 

• Достатъчен комуникационен бюджет. 

 

Информационни масиви на пресофисите 

 

Списъкът с контакти в медиите е един от най-важните инструменти в 
ежедневната работа на пресофиса. Той дава възможност за бърз контакт с 
журналистите и медиите, които отразяват работата на институцията. 
Поддържането на този списък възможно най-пълен и актуален е сред 
ежедневните задължения на всеки отдел за връзки с медиите.  Най-важната 
информация, която трябва да се съдържа в този списък, е: 
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Информация за всички медии: 

• Наименование на медията; 

• Контакти - е-mail, телефон, факс, адрес;  

• Формат или тематичен профил – за медиите, които са 
специализирани в определена област; 

• Географско покритие и разпространение; 

• Собственост;  

• Генерален директор; 

• Директор новини; 

• Ресорен журналист (основен контакт) - личен и служебен, 
стационарен и мобилен телефон, факс, e-mail; 

• Срокове за планиране; 

• Срокове за изпращане на информация; 

• Предпочитани от медията канали за предаване на материалите - e-
mail, факс… 

 

Допълнителна информация в случаите, когато медията оперира в район, 
различен от седалището ú: 

• Местен кореспондент– личен и служебен, стационарен и мобилен 
телефон, факс, e-mail; 

• Срокове за планиране; 

• Срокове за изпращане на информация; 

• Име и контакти на ръководителя на кореспондентите (или друга 
подобна позиция) в централния офис на медията. 

 

Допълнителна информация, необходима за телевизионните станции: 

• Директор „Новини и информационни предавания“; 

• Отговорен редактор 
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• Продуценти на новините и информационните предавания  

• Време на излъчване на новинарските емисии и информационните 
предавания; 

• Специализирани програми и публицистични предавания: програмна 
схема, водещ, продуцент, репортери и срокове за планиране; 

• При възможност - текуща информация относно рейтинги – на ТВ 
станция и на новините. 

 

Допълнителна информация за радиостанциите: 

• Време на излъчване на новинарските емисии; 

• Специализирани програми и публицистични предавания: програмна 
схема, водещ, продуцент, репортери и срокове за планиране; 

• Програмен директор; 

• При възможност - текуща информация относно рейтинги – на радио-
станцията и на новините. 

 

Допълнителна информация за печатните издания: 

• Периодичност (ежедневници, седмичници…); 

• Главен редактор; 

• Текуща информация за тираж и аудитория.  

 

Архив:  

• Всички съобщения до медиите; 

� Материали от пресконференции; 

� Официални писма, опровержения, становища и публични изявления; 

• Други документи, с които е работила информационната служба 

• Архив публикации; 

• Архив визуален материал  
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Приложение 5 

Функционални изисквания към създаването на Единен портал на съдебната 
власт (проект, финансиран от ОПАК и осъществяван в момента) 

 

Основна цел на създаването на Единен портал на съдебната власт е 
осигуряването на облекчен и универсален достъп на гражданите и потребителите 
на информация от съдебната система до важна за тях информация, както и до 
подлежащата на публикуване информация за дейността на съдебната система. 

Единните портали се утвърждават като водеща световна и европейска 
практика и бързо изместват традиционните уеб-сайтове на институциите като 
платформа за комуникация както с масовата аудитория, така и с 
професионалната общност. 

 

Основни изисквания: 

• Порталът се структурира на основата на анализ на потребителските нужди. 
Структурата на портала следва начина по която гражданите търсят 
информация и типа информация, която представлява значение за тях, а не 
организационната структура или правомощията на съответната институция; 

• Порталът гарантира единен вход в цялата структура на съдебната власт, 
като предоставя възможност на потребителите да достигат до информация 
без да познават добре съдебната власт и без да знаят към коя от нейните 
структури трябва да се обърнат; 

• Порталът интегрира получаването на информация с инструментите на 
електронното правосъдие; 

• Порталът предоставя улеснен достъп до съществуващите публични 
регистри, като прави търсенето на информация в тях достъпно за хора без 
специализирани познания; 

• Порталът интегрира вътрешната комуникация на съдебната власт, като 
предоставя възможност за защитен достъп на магистрати и други 
служители на съдебната власт до необходимата им информация; 
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• Порталът разполага със собствена информационна, аналитична, 
образователна и друга оригинална информация, произведена специално за 
целите на съдебната власт – виртуалния Медиен център. 

Създаването на Единен портал на съдебната власт следва да бъде 
съгласувано от ВСС с останалите органи, както и с органите на изпълнителната 
власт от гледна точка на елементите на електронното правосъдие и перспектива 
за изграждане на единен национален портал. То трябва да бъде възложено на 
професионален изпълнител, който да разработи платформата и обучи IT 
служителите за неговото използване. Проектът за Единен портал се реализира в 
момента, като се финансира от ОПАК. 
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Приложение 6 

Единна комуникационна визия на съдебната власт 

 

С цел изграждане на единен образ на съдебната власт и повишаване на 
общественото доверие в нея, следва да бъде изготвен проект за единна 
комуникационна визия на съдебната власт, която да включва общо приложими 
правила за визуалното оформление на всички физически и електронни носители 
на информация за съдебната власт. Подобни стандарти съществуват в някои от 
органите на съдебната власт в България, но практиката е разнообразна и не 
спомага за изграждането на консолидиран образ на съдебната власт. 

 

Единна визия на физическите средства за комуникация на съдебната власт 

 

Всички комуникационни средства на съдебната власт следва да се 
подчиняват на единен професионално създаден визуален стандарт, който да 
включва: 

• Цветове и правила за отпечатване на гербовете или символите на органите 
на съдебната власт; 

• Визуални изисквания към основните комуникационни материали, в това 
число размер, цвят и място на разполагане на необходимите реквизити; 

• Правила за разполагане и обозначаване на информационни материали в 
сградите на съдебната власт; 

• Общи изисквания към физическото обозначаване на комуникационни 
елементи в сградите на съдебната власт – информационни табла, табели, 
указателни знаци и т.н. 

 

Единна визия на електронните средства за комуникация на съдебната власт 

 

Наред със създаването на Единен портал на съдебната власт е 
необходимо постепенното визуално и функционално унифициране на отделните 
интернет сайтове на органите на съдебната власт, които трябва да се подчиняват 
на общоприети стандарти за: 
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• Място, размер и цвят за разполагане на основните визуални реквизити; 
• Единен дизайн на сайтовете; 
• Унифициран стандарт на разполаганата в тях информация; 
• Функционално унифициране на сайтовете; 
• Създаване на общи визуални правила за присъствието на съдебната власт 

в новите и социалните медии. 

Създаването на единна комуникационна визия на съдебната власт следва 
да бъде съгласувано от ВСС с останалите органи и да бъде възложено на 
професионален изпълнител, който да разработи всички визуални материали и 
инструкции за тяхното използване.  
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Приложение 7 

Основен инструментариум за осъществяване на комуникационни дейности 

 

Прессъобщение (информация за медиите) – това е най-често 
използваната форма на комуникация в пъблик рилейшънс. Състои се в 
подготовката и изпращането до медиите на не големи по обем (максимум до 1-2 
страници) съобщения (информации), които да съобщават важен аспект от 
дейността на институцията. Желаният резултат при тази техника е постигнат, ако 
тези материали бъдат публикувани в печата или излъчени в електронните медии. 
Ефективността се контролира посредством мониторинг механизми, извършвани 
от звената „Комуникации” всекидневно. Класическите въпроси, на които би 
следвало да отговаря едно прессъобщение: какво?, къде?, кога?, как?, защо?  

Прессъобщението следва да отговаря и на следните изисквания:  

• Да съдържа новина (съобщението трябва да има т.нар. „новинарска 
стойност“) - ако я няма, то съобщението не следва да бъда изпращано;  

• Да е подготвено професионално – да има повод, да съдържа данни, да 
отговаря на нуждите и потребностите на обществото или целева аудитория;  

• Необходимо е в текста да има доминанта - фокус и пояснение към него;  

 

Интерактивни статии – пояснителни статии с възможност за вмъкване на 
снимки, видео и хиперлинкове, с цел постигане на ефект на максимално 
визуализиране и изчерпателно препредаване на информация. Опростената 
интерактивна статия се прави лесно и се използва вече и при съставянето на 
обикновено прессъобщение.  

 

Пресконференция - една от най-често използваните техники. Когато е 
професионално реализирана, тя позволява да се постигне значителен ефект при 
минимални разходи на ресурси. При нея медиите контактуват с авторитетен 
източник на информация; данните се получават от първоизточника; получава се 
често и изпреварваща информация, която подпомага политиката на медиите. 
Полезна е и за институцията с възможностите, които предоставя: да се предаде 
послание на много медии едновременно; да спестят значителни финансови 
средства по препредаването на информация индивидуално; да се даде 
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възможност за обратна връзка чрез въпроси от страна на медиите, като така се 
спестят и погрешни интерпретации, както и дезинформации; подпомага да се 
установят трайни контакти с журналисти и др. Правилото е: колкото по-добре е 
подготвена пресконференцията, толкова по-висока е нейната ефективност. 
Пресконференциите се готвят тематично. Задължителен атрибут към 
пресконференциите е да има предварително подготвена писмена информация 
относно темите и резюме на съдържанието на изказванията или презентациите 
(ако има такива).  

 

Брифинги - брифингът е отделно, регулярно или предизвикано от 
конкретен повод събитие за формиране и поддържане на диалог с медиите. В 
него най-често няма предварително обявени теми, нито е необходимо 
разпращането на предварителни съобщения и покани до медиите. Темите се 
определят от дневния ред  на институцията.  

Проектът за единна визия на комуникацията на съдебната власт е необходимо да 
включва визуални и съдържателни изисквания към подготовката на брифингите.  

 

Писмено изявление - писмените изявления са комуникационно средство, 
използвано в случаите, когато по една или друга причина директният контакт с 
медиите е невъзможен или нежелан. Тези съобщения трябва да бъдат кратки, 
директно по темата и да носят колкото може повече информация. Проектът за 
единна визия на комуникацията на съдебната власт е необходимо да включва 
визуални и съдържателни изисквания към оформянето на писмените изявления, 
както и примерен списък на случаи, при които писмените изявления биха могли да 
бъдат използван при общуването с медиите.   

 

Интервю - интервюто е най-силното средство за влияние върху 
общественото мнение тъй като осигурява непосредствен достъп до аудиторията. 
Магистратите, говорителите и всички останали представители на съдебната 
власт, които общуват чрез тази форма с медиите трябва да получат специфична 
практическа подготовка и да преминат специализирано обучение, за да могат да 
разчитат на успешно представяне в интервю.  
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Ръководство по подготовката и провеждането на успешни интервюта в 
различни формати е част от специализираното помагало - приложение към 
настоящата Стратегия. 

 

Псевдосъбитие – това са организираните от ПР експертите събития. Пр 
експертите не само предават информация за факти и събития, те самите стават 
организатори на събития и новини, които да заинтригуват медиите, а чрез тях и 
публиката. Техниката се използва и за отвличане на същинското внимание на 
медиите от конкретен проблем или за заостряне на вниманието върху важна теза 
или предстоящ проект и т.н.  

 

Публична реч - една от най-ефективните техники в общуване с различни 
публики. Тя осигурява най-директната и убеждаваща форма на комуникацията, 
тъй като включва контакт лице в лице с аудиторията; помага да се персонализира 
институцията, като особено в днешно време, често дава възможности за задаване 
на въпроси и получаване на отговори между говорителя и аудиторията; помага да 
се разкрие откритостта на институцията и нейното желание да бъде конструктивен 
участник в действията на индустрията и обществото; носи престиж. Използва се 
за откриване на срещи, информационни дни, дни на отворените врати, брифинги.  

 

Семинари - освен място за срещи и обсъждания е и ефективна ПР техника. 
В него обикновено не участват случайни хора, а лидери - експерти в съответните 
области. Семинарът, като форма на междуличностна комуникация, позволява да 
се получава информация, да се дискутират идеи, да се разменят мнения и мисли, 
които да са полезни и за Институционални публични комуникации (ИПК) на 
институцията.  

 

Дни на отворените врати – дните на отворените врати са ефективна 
техника, защото хората вярват повече на това, което виждат със собствените си 
очи. Дните на отворени врати в органите на СВ се провеждат по нарочно 
създадена методика. 
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Факт–лист – съдържа основни, базови данни за институцията, биография, 
история на създаването, цели. Най-често се предоставя на журналистите по 
време на пресконференции. Поставя се в медия-папки и се дава при 
чуждестранни визити или специални събития (напр. по времето на провеждането 
на дни на отворени врати и др). Има факт-листи, които дават информация за 
профила на институцията или съответен проект и други, които се появяват във 
връзка с някакво предстоящо събитие.  

 

Допълнителна и съпътстваща информация (Backgrounders) - Този 
инструмент за общуване с медиите се използва за  предоставяне на 
допълнителна информация и подробности по определена тема. Това може да са 
статистически данни или история на институцията, хронология на събитията, 
контакти за по-подробна информация или възможни източници, които биха могли 
да бъдат от помощ на журналистите при разработването на техните материали. 
Това средство се използва винаги заедно с друга комуникационна форма, 
например прессъобщения, пресконференции, изявления до медиите или 
интервюта.  

 

Печатни издания (бюлетини, брошури, книги, годишници) - могат да бъдат 
раздавани на журналисти по време на пресконференции, на граждани, 
посещаващи органите на съдебната власт, на представители на изпълнителната 
власт и пр. 

 

Информация за планирани събития (Покана) - тези съобщения до 
медиите са средство, чрез което те се информират за предстоящо събитие, за да 
могат да планират отразяването му. Главната цел на това съобщение е да накара 
журналистите и редакторите да включат това събитие в календара си, затова те 
трябва да бъдат изпращани достатъчно време преди самото събитие и да 
съдържат достатъчно информация, която да привлече вниманието на медиите, 
като в същото време не разкриват напълно новината, която ще бъде съобщена на 
самото събитие. Проектът за единна визия на комуникацията на съдебната власт 
e необходимо да включва визуални и съдържателни изисквания към оформянето 
на поканата до медиите. 
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Приложение 8 

Създаване на текстово съдържание за социална мрежа / Блог 

Институциите на съдебната власт трябва да разработят ясна вътрешна 
политика за използването на социалните мрежи както за служебно, така и за 
лично ползване. Практиката в ЕС и България не е еднозначна, но Facebook  се 
използва все по-често в контактите на служителите за връзки с обществеността с 
журналистите за отправяне на покани и предоставяне на оперативна информация. 

Блоговете от друга страна са добро аналитично средство и се превръщат 
постепенно в основна алтернатива на анализите публикувани в печата или 
електронните медии. За тях важи в същата степен необходимостта от 
изработване и прилагане на единна вътрешна политика.  

 

Основни правила 

Никога без съгласуване 

        Всичко, което се публикува в социалните мрежи от името на институцията, 
трябва да бъде съгласувано  по установения ред за съгласуване на съобщения за 
пресата. Съобщенията в личен профил или блог на служител или магистрат могат 
също да бъдат тълкувани институционално, затова е необходимо прилагането  на 
унифициран и консервативен подход при излагане на информация в социалните 
мрежи. 

 

Ефективна комуникация във Facebook 

Препоръчителна дължина:  

• Добрата практика е текстовата част  на съобщението да не надхвърля 250 
знака; 

• Използвайте всички възможности за вкарване на хиперлинкове до 
официалните страници на институцията за повече информация; 

• При всяка възможност използвайте интересна снимка или кратко видео, което 
да илюстрира и допълва текста; 
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• Тонът на писането в социалните мрежи е по-неформален, добрата практика е 
текстът от други формати на съобщения да се преработи специално за 
социалната мрежа; 

• Избягвайте много съкращения и правен жаргон. 

Социалните мрежи са само един от комуникационните инструменти и рядко 
биват използвани самостоятелно. Сред основните им предимства са строго 
таргетираната група от получатели и оперативността. Facebook е и добро 
средство за разпространяване на информация от други медии, свързани с 
работата на институцията, собствени институционални инициативи или за 
събития от обществен интерес, които иначе трудно биха намерили място в 
традиционните медии. 
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Приложение 9 

Кризисна комуникация 

 

Изработване на план за кризисна комуникация 

Необходими стъпки, за да сте подготвени за криза: 

• Сформирайте “Екип за работа при извънредни ситуации”; 
• Назначете ръководител на извънредния екип. В идеалния случай това е 

най-старшият ръководител в институцията; 
• Необходимо е определянето на кризисен говорител – в определени 

случай, той може да е различен от обичайния говорител на 
институцията; 

• Определете ролите и обучете всички за действия в извънредни 
ситуации; 

• Подгответе предварително списък с журналисти и медии, както и лидери 
на обществено мнение, които ще са в състояние да отразят по най-
детайлен и най-коректен начин вашите послания или да ви подкрепят 
„независимо“;  

• По време на криза ще откриете как се отплащат добрите отношения, 
които сте си създали с медиите. Точно тогава имате нужда от репортери, 
които ви вярват и подкрепят; 

• Изключително важно по време на криза е институцията да действа 
координирано в „един глас“ и да реагира на всички запитвания 
съгласувано и по план. 

 

Отношения с медиите по време на криза 

• Съберете кризисния екип;  
• Запознайте ги със ситуацията;  
• Прегледайте плана за действие в извънредни ситуации, проверете 

отговаря ли на текущата ситуация и го адаптирайте, ако е нужно; 
• Прегледайте и актуализирайте отговорностите на членовете на екипа; 
• Съберете и анализирайте фактите;  
• Приемете стъпки за овладяване на последствията и мерки против 

следващи удари; 
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• Анализирайте обстановката. На този етап е много по-важно да сте 
наясно със ситуацията, отколкото да търсите виновни; 

• Бъдете възможно най-открити с медиите. И най-малкото съмнение, че 
криете нещо или отбягвате медиите, ще предполага вина; 

• Реагирайте бързо; в противен случай ще трябва допълнително да 
обяснявате и мудните си действия;  

• След като сте наясно с всички факти, подгответе първоначално 
изявление за медиите. То трябва да съдържа: 
� Ясно описание на случилото се - фактите, известни дотук; 
� Ако има пострадали, изразете загриженост за тях и семействата им; 
� Обяснете предприетите стъпки – започналото вътрешно разследване 

и предприетите предпазни мерки; 
� Признайте грешките си като пропуски или недомислени действия, 

предвид ситуацията;  
� Не започвайте изявлението с оправдания и отричане на вина – 

анализирайте. 

 

Определете правила за комуникация с медиите. На първо място това 
означава чисто логистичните измерения на работата ви с медиите по време на 
криза. Не какво ще им кажете, а кога, къде и кой ще им предоставя информация. 

 

Функционални кризи 

 

Функционалната криза е резултат от сериозни проблеми в дейността и 
процесите в институцията, които водят до неспособността ú да изпълнява 
функциите си – лошо управление, некомпетентност, лошо материално 
обезпечаване, претовареност, корупция и т.н.. 

Дори и най-сериозните комуникационни усилия не могат да заменят 
мерките, които институцията е длъжна да вземе за да се справи с 
функционалните си проблеми. Общуването с медиите е важна част, но все пак 
само част, от справянето с функционалната криза. Отношенията с медиите трябва 
да вървят ръка за ръка с реални практически мерки за справяне с 
организационните проблеми. 
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Основен принцип при решаване на функционални кризи е да се действа 
бързо и решително за преодоляване на проблемите и да се предоставя пълна 
информация за взетите мерки и постигнатите резултати. 

 

Негативни кампании 

 

В речника на кризисната комуникация “негативна кампания” означава да 
бъдете целенасочено атакувани за нещо, което правите добре. И политици, и 
обществени институции често допускат грешката да обвиняват медиите, че 
провеждат “негативна кампания”. В очите на аудиторията това изглежда като 
неспособност да се приема критика и дори опит да се запуши устата на медиите 
или опонентите.  

Ако обаче сте мишена на истинска “негативна кампания” – целенасочено 
атакувани за нещо, което правите добре – две са основните неща, върху които да 
концентрирате вниманието си, наред с изпълнението на кризисния си план - 
Вашите собствени аргументи и мотиви срещу аргументите и мотивите на опонента 
Ви. 

 

Имиджова криза  

 

 Имиджовата криза поставя се под съмнение умението на личностите или 
институциите  да работят в полза на обществото и е резултат от трайно 
несправяне с функционални кризи или негативни кампании. 

 От имиджова криза нерядко може да страда цялата съдебна система или 
отделни нейни институции. Подобна всеобща криза може да бъде преодоляна 
само чрез реални мерки за подобряване работата на институциите и ефективна 
комуникация на тези усилия последователно и методично.  

 Всяка имиджова криза е различна и обикновено твърде комплицирана, с 
много замесени лица и заинтересовани страни и няма универсални правила за 
поведение. Все пак има общоприети принципи за действие в подобни ситуации.  

• Не се опитвайте да се скриете;  
• Заливайте медиите с информация и бъдете на разположение; 
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• Оставете някой друг да говори от ваше има и да ви защити („независими“ 
лидери на обществено мнение). Образът на обвинения е вече 
компрометиран и той е загубил част от доверието на обществото; 

• Предоставете на медиите всички факти, отделете нужното време да 
отговорите на всички въпроси; 

• Информирайте регулярно за всички мерки, които сте предприели предвид 
ситуацията.  
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Приложение 10 

Съставяне на послание  

 

“Послание” е кратко излагане на визия, ценности и цели, формулирани така, 
че да окажат въздействие и да мотивират специфична целева група. По-широкото 
му значение включва широк набор от образи, думи и действия, събрани заедно, за 
да дефинират една институция в представата на хората.   

За всяка институция посланията се делят на две свързани, но все пак  
отделни категории – стратегическо послание и конкретни послания.       

 

Стратегическо послание 

Стратегическото послание на една институция представлява широко 
дефиниран набор от правила, обвързани с дългосрочната мисия на институцията, 
които ръководят и оформят цялостния процес на комуникация. Стратегическото 
послание отразява  стратегическите цели на институцията и трябва да бъде 
дефинирано на ниво, на което се формира цялостната политика на институцията.  

За формулирането на такова стратегическо послание трябва да бъде 
намерен отговор на следните въпроси: 

• Каква е основната ни мисия? 
• Кои са основните ценности, които утвърждава нашата институция? 
• Кой и по какъв начин има полза от нашата работа? 
• Към кои целеви групи е насочено то и какви са техните интереси?  

Отговорите на тези въпроси биха осигурили рамката на стратегическото 
послание на институцията.  

 

Конкретно послание 

Конкретното послание е изведено от стратегическото послание и е 
фокусирано върху конкретен аспект от дейността на институцията. За него важат 
същите изисквания за съдържанието и значението му за обществеността.  За 
разлика от стратегическото послание, то може да бъде използвано основно в 
краткосрочен план (например при даване на интервю по конкретен повод и др.). 
Формулирането му обикновено става по следния ред: 
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• Постигане на съгласие относно целите: Всеки, който взема участие в 
процеса на вземане на решения в институцията, трябва да е съгласен с 
целите на съобщението; 

• Идентифициране на “целевата аудитория” ; 
• Разработване и изчистване на звученето на съобщението – то трябва да 

съобразено с аудиторията и спецификата на комуникационния канал; 
• Творческа работа. 

  

Освен рационалния елемент, доброто послание трябва да е насочено към 
ценностната система на аудиторията и да съдържа емоционален заряд – да е в 
състояние да въздейства емоционално. 
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Приложение 11 

Поведение пред камера 

 

Телевизионното интервю на живо е сред най-въздействащите начини за 
общуване директно с аудиторията. Живото телевизионно интервю може да ви 
спечели уважението на публиката, но може и да се превърне в провал, така че е 
от ключово значение да развивате уменията си.    

Освен задълбочената подготовка по съдържанието и посланията на 
интервюто трябва да имате предвид още няколко съвета за поведение пред 
камера: 

Общото впечатление, което телевизията оставя у аудиторията, е сбор от 
три съставни части – 70% външен вид, 20% държание и само 10% съдържание 
(думи), следователно как изглеждате и как се държите на екран е платформата от 
която думите ви могат да достигнат или да не достигнат до аудиторията. Видът и 
маниерите са това, което ще привлече или отблъсне аудиторията към нещата 
които говорите.  

Основни правила за подготовка при телевизионно участие:    

• Облечете се подходящо, но не твърде официално. Обичайният делови вид 
е за предпочитане пред строго вечерно облекло; 

• Изберете консервативен стил, но не и демоде;  
• Избягвайте големи/ ярки аксесоари и бижута; 
• Избягвайте райе и каре; 
• Избягвайте черно, бяло и комбинации от контрастни цветове, заложете на 

синьо, сиво, бежово или пастелни тонове.  
• Попитайте водещия какъв е първият му въпрос и колко време имате за 

последни думи;  
• Ако страдате от сценична треска, подгответе добре първите си думи в 

ефир; 
• Преди да заемете мястото си за самото интервю, отделете време да 

привикнете към студийното осветление  
• Вече в студиото, независимо преди или след интервюто, внимавайте за 

т.нар. “Big Brother” ефект – камерите и микрофоните може вече/ още да са 
включени, затова просто стойте на мястото си, не жестикулирайте и не 
говорете;   
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• Обръщайте се към човека, с когото разговаряте, както при нормален 
разговор. Не се опитвайте да гледате към камерата или другите 
присъстващи в студиото;  

• Ако се обръщате към водещия по име, използвайте учтива форма, дори да 
се познавате от години; 

• Винаги си подготвяйте записки. Правете ги четливи, с едър шрифт, в 
горната половина на страницата; 

• Ако по време на интервюто искате да покажете конкретен документ, 
предупредете и го дайте на асистента предварително;  

• Усмихвайте се, не изпускайте нервите си; 
• Водете разговора; не изпадайте в глуха отбрана; 
• Контролирайте езика на тялото си; 
• В края на интервюто останете на мястото си, докато не ви кажат да станете; 
• Направете запис на интервюто, за да анализирате и подобрите 

представянето си. 
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Приложение 12 

Подготовка за интервю 

 

Интервюто е най-силното средство за влияние върху общественото мнение, 
тъй като осигурява непосредствен достъп до аудиторията. Всяка възможност за 
интервю трябва да се разглежда като шанс да отправите  директно послание към 
публиката, да приложите медийната си стратегия и да доразвиете и задълбочите 
позитивния имидж на своята институцията. При все това, всяко интервю носи риск 
от накърняване на репутацията и имиджа ви, особено ако не сте добре подготвени 
за него. Изкуството да даваш интервю и е ключово умение в професионалното 
общуване с медиите и трябва да бъде професионално развивано.  

 

При подготовката за интервю трябва да минете през следните етапи: 

• Подгответе посланията си предварително и открийте начин да подчините 
цялото си изложение на тях, без разбира се да игнорирате въпросите на 
репортера; 

• Изразявайте се кратко и ясно. Отговорите ви трябва да са прости, без да са 
излишно опростени. Избягвайте да навлизате в детайли, които биха 
затруднили аудиторията. Не прекалявайте с цифри/ данни и статистика, 
избягвайте професионалния жаргон и правната терминология; 

• Ако сте уверени и винаги, когато условията позволяват, изисквайте 
интервюто да е на живо и не от дистанция; 

• Опитайте се да предвидите въпросите – особено неудобните, или онези, 
които не бихте искали да ви зададат, и подгответе предварително 
отговорите си; 

• Не приемайте неудобните въпроси като израз на враждебност – те са 
доказателство за професионализма на журналиста; 

• Внимателно планирайте продължителността на интервюто – времето 
обикновено не стига за всичко, което искате да кажете, затова се 
концентрирайте върху основното послание. 
 

Подготовката за интервюто протича в два основни етапа – събиране на 
информация и подготовка за поднасяне на посланията. 
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• Подгответе се с информация по основната тема на интервюто, включително 
предишни свои изявления, заявени позиции на институцията ви, предишни 
интервюта, дадени от вас или ваши колеги в институцията; 

• Запознайте се с текущото отразяване на темата в медиите – какви са 
основните процеси и развития, какви и чии са заявените позиции, какви 
мнения са вече изразени публично; 

• Ако има юридически пречки да отговорите изчерпателно на конкретни 
въпроси, проучете още веднъж каква информация можете да споделяте и 
каква не, подгответе се да обясните на медията и аудиторията защо част от 
информацията не може да бъде обявена на този етап; 

• Работете върху посланията си, основните твърдения и идеи, които искате 
аудиторията да запомни, и мислете за начини да ги изразите. 

 

Интервю по телефона 

 

Телефонните интервюта са сред най-разпространените начини за общуване 
с медиите, защото са лесни и удобни за всяка институция. Телефонните 
интервюта обаче могат да са и доста  сложни и деликатни. Особено важно е да 
подхождате към телефонното интервю със същата концентрация и подготовка, 
както и при интервюто на живо в телевизионното студио. Концентрирайте се върху 
своите предварително подготвени послания и оставете време само за един-два 
допълнителни въпроса. При по-дълги интервюта преминете през целия процес, 
който включва предвиждане на въпросите, определяне на възможните неудобни 
въпроси и подготвяне на отговори, точно както бихте подходили към интервю на 
живо в студиото.  

Телефонните интервюта не са препоръчителни при случай, когато не 
познавате репортера, не познавате неговата подготовка по темата и не сте 
общували с него преди това, тъй като няма да сте сигурни, че информацията, 
която давате ще бъде разбрана и поднесена коректно. В тези случаи и в 
зависимост от сроковете на съответната медия, е по-добре да предложите да 
отговорите писмено на въпросите.   
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Приложение 13 

Методология на създаване и разпространяване на новини – стъпка по 
стъпка 

 

“Пласиране” на материали 

 

За да прилагате успешно медийната стратегия, която има за цел да 
предава послания и да работи за имиджа на институцията, трябва да умеете да 
убеждавате медиите да отразяват в подходящия момент новините, подбрани от 
вас. Този проактивен подход (за разлика от реактивния подхода, при който само 
реагирате на искания от страна на медиите) насочва вниманието на медиите и на 
обществото към послания и събития, които работят за изграждане на желания 
имидж на институцията, и спомага за създаването на публично разбиране и 
подкрепа. На жаргона на специалистите по връзки с медиите тази проактивен 
подход често бива наричан “пласиране” на материали. Както при истинската 
продажба, успехът зависи колкото от качеството на “продукта”, толкова и от 
познаването на „пазара”. С други думи, за да успеете да “пласирате” една история 
на медиите, трябва добре да знаете от какво всъщност имат нужда те - това са 
преди всичко новини, мнения, добри и визуални истории. Важните, актуални 
новини, които съдържат сблъсък на мнения и се поддават на визуализация, са 
лесни за “продаване”– за тях винаги има медиен “глад”. Съществуват 
разнообразни средства за комуникирането им, като съобщения за пресата, 
пресконференции, интервюта и изявления. По-незначителните новини, свързани с 
работата на институцията, обаче изискват съвсем различен подход.  

Добрите истории са отличен носител на послания, по тази причина 
умението на специалистите по връзки с медиите да „продават“ истории на 
медиите е едно от най-важните за тяхната работа. При условие че сте подбрали 
подходящата история, тези съвети ще ви улеснят да се подготвите да “продадете” 
историята си на медиите. 

Преди да се свържете с журналистите от вашия списък, трябва да 
извършите следните подготвителни дейности : 

• Съберете, прегледайте и подгответе всички материали, които биха били от 
помощ на медиите в отразяването на избраната новина. Имайте готовност 
да ги изпратите по e-mail или факс на журналисти, които проявяват интерес; 



 

203 

Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на 

комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, договор №К13-15-

1/04.12.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен 

капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

• Помислете как да акцентирате върху посланието в историята, 
предварително набележете основните моменти  и, ако е необходимо, ги 
съгласувайте с отговорните лица от институцията; 

• Подгответе се предварително (или предупредете други представители на 
институцията) за потенциални покани за интервю по съответната тема. 

Когато се обаждате на журналистите, помислете какво би ги заинтригувало. 
Личното ви познанство с журналистите, както бе описано по-горе, би могло да ви 
бъде от голяма помощ. Всеки журналист има различни предпочитания за темите, 
към които се насочва, и има зад гърба си доста материали по тези теми. 
Познаването на тези материали ще ви помогне да се спрете на точно тези 
журналисти, които биха се съгласили да пишат по темата, избрана от вас. 
Познаването на различните медии също би било от помощ – всяка медия има 
различна политика по отношение на подбора на новини – някои се интересуват 
повече от социални теми, други от човешки истории, трети специализират в 
конкретни области. Ако познавате тези специфики, ще можете лесно да се 
ориентирате към кои репортери да се насочите, за да намери вашата история 
място в ефира на съответната медия. Преди да се обадите на репортерите, за да 
им предложите своята новина, проверете отново в своя списък с медии какви са 
сроковете им за планиране на материалите. Журналистите трябва да обсъдят 
идеите си със своите редактори или продуценти по време на планьорката, така че 
няма никакъв смисъл да им се обаждате, ако тя вече е минала. Въпреки че 
графиците на различните медии могат да варират, обикновено най-подходящото 
време да се свържете с журналистите и да обсъдите вашата новина, е между 10 и 
12 сутринта. Когато разказвате темата си, представете я съвсем накратко – 
постарайте се да изведете най-атрактивните моменти от нея в не повече от 30 
секунди. Журналистите са винаги притиснати от срокове, така че обикновено 
веднага ще ви отговорят дали историята ви представлява интерес за тях.  Ако не 
покажат интерес няма какво повече да направите, така че да продължите да 
разказвате в подробности би означавало само да загубите времето и на двама ви. 
Ако обаче журналистът е заинтригуван, той или тя ще изслушат с внимание 
подробностите, които можете да им представите. Когато комуникирате с 
журналисти, особено от телевизията, не забравяйте да споменете начини за 
визуализиране на темата.        

Много журналисти, особено от вашия подбран списък от ресорни 
журналисти, които отразяват работата на вашата институция, биха написали 
материал, само защото той касае вашата институция или като лична услуга към 
вас, в замяна на информация, която сте им предоставили преди или сте готови да 
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им предоставите в бъдеще. Въпреки че този начин изглежда най-лесен за 
получаването на добро медийно отразяване, не забравяйте, че публиката 
обикновено лесно разпознава такъв тип «приятелски» материали, а те от своя 
страна не вдъхват доверие. Важно е също да помните, че крайната оценка за 
качеството на вашата история ще бъде поставена от читателите/ зрителите, а не 
от журналистите или от главните редактори.  Ако историята е слаба или 
отегчителна, услугата, която ви прави журналистът като я публикува, ще се 
обърне срещу вас в очите на обществеността.         

 

“Неофициална информация” 

Вечен въпрос в ПР индустрията е дали изобщо може да се говори за 
“неофициална” информация, когато отсрещната страна са медиите. Повечето 
специалисти по комуникация са наясно, че смятаната за “неофициална 
информация” престава да бъде такава, веднъж споделена с медията, и че в 
крайна сметка “всичко, което кажете, може и ще бъде използвано срещу вас пред 
съда на общественото мнение”. Все пак, независимо как се възприема теорията 
за “неофициалната информация”, повечето ПР практици я използват в работата 
си.  

В журналистиката “неофициална информация” е тази, която може да се 
ползва, но източникът ú не бива да бъде разкрит.  

За тези, които работят с медиите, тя е удобен начин да повлияят на 
отразяването на дадено събитие без да се разкриват като източник на 
информацията, която би могла да е негативна и за собствения им имидж. Добър 
пример за използването на този похват е обсъждането на безспорни факти, които 
подриват авторитета на ваш опонент. Споделяйки всичко това “неофициално”, вие 
разкривате важни негативни факти за опонента си, без да се излагате на показ 
като онзи “който хвърля кал”.   

Както примерът – а и самото понятие – подсказват, “неофициална 
информация” би трябвало да споделяте само с журналисти, които познавате 
достатъчно добре и на които можете да имате доверие. Не забравяйте, че 
репортерът задължително ще сподели “неофициалната информация” със своя 
редактор или продуцент – това е правило в журналистиката – и вероятно 
информацията изобщо няма да бъде публикувана, ако редакторът не познава 
източника. Освен това, при достатъчно натиск от заинтересована страна медията 
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може да се види принудена да наруши негласното споразумение помежду ви и да 
ви разкрие като източник.  

В общи линии предоставянето на “неофициална информация” трябва да се 
прилага умерено, най-вече в случаи, когато е единственият възможен начин да се 
повлияе на отразяването на дадено събитие. Особено важно е изрично да 
посочите, че става дума за “неофициална информация” преди да разкриете 
каквото и да било. Почти невъзможно е да преговаряте за “неофициалност” едва 
след като сте казали всичко.  

 

“Неофициален източник” 

 

“Източникът, пожелал анонимност”, е разновидност на неофициалната 
информация – разликата е, че репортерът може да цитира думите, но не и да 
разкрие името ви. Цитатът ще бъде приписан на “неофициални” или – по-лошо – 
“високопоставен източник” във вашата институция. Това, което споделите 
“неофициално”, може да послужи като отправна точка за журналистически 
материал и в края на краищата отговорността за публикуваните разкрития ще е 
изцяло на изданието. “Неофициалният източник” от друга страна ще се появи в 
материала като отделна гледна точка по темата и отговорността ще бъде поета от 
неразкрит – но не толкова труден за идентифициране – източник извън медията.  

Както при “неофициалната информация” условието, при което предоставяте 
информацията, трябва да бъде изрично посочено. По същият начин, този похват 
се използва само при крайна необходимост, с отбрани и добре познати репортери, 
на които можете да вярвате. 

И в двата случая имайте предвид, че при достатъчно натиск медията може 
да бъде принудена да Ви посочи като източник.  

 

“Изтичане на информация” 

За разлика от “неофициалната информация”, която съдържа верни, но 
неизвестни досега факти, “изтичането” е умишлено разкриване на поверителна 
или поставена под ембарго информация, която не би трябвало официално да 
достига до медиите на този етап. Въпреки приликите с “неофициалните сведения”, 
изтичането на   информация не се смята за медиен, а по-скоро за политически 
или кампаниен инструмент, чиято основна цел е да влияе на общественото 
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мнение, както и на действията на обществените структури, по даден казус. 
Подходящи примери са “изтичане” на резултати от вътрешна проверка, междинни 
доклади, текущи разследвания и други поверителни документи или информация. 
Предвид ореола на секретност и конспирация, медиите са крайно заинтересовани 
от подобно «изтичане» и дори склонни да преувеличават важността на 
информацията, което допълнително засилва потенциалното му въздействието. 
Същевременно «изтичането» на информация в повечето случаи нарушава закона 
или вътрешните правила на институцията и не бива да се използва като 
инструмент в работата с медиите.      

 

“Ембарго” 

 

На новинарски жаргон “ембарго” е временна забрана за разпространение  на 
информация. Институциите използват ембарго, когато искат да подготвят медиите 
за мащабно събитие, като същевременно задържат разгласяването на 
информацията до определен момент. Този похват се използва, когато медиите 
имат нужда да се подготвят за отразяването на дадено събитие – например 
публикуването на особено значим доклад, за който е нужно доста предварително 
проучване, началото на нова инициатива, която изисква много допълнителна 
информация, предистория и проучване, обявяване на нови назначения в 
институцията, при които медиите имат нужда от време да подготвят биографични 
и професионални справки за новоназначените. В подобни случаи, ПР 
специалистът предоставя цялата необходима информация с уговорката, че тя 
няма да бъде публикувана до посочения момент. Ембаргото обикновено трае 
един ден или дори няколко часа. Този похват би трябвало да се ползва с малко на 
брой медии, за да се ограничи рискът от преждевременно разгласяване. Не 
забравяйте, че у медиите е вкоренен инстинктът да се разпространи новината 
максимално бързо и най-вече преди конкуренцията.  

 

“Ексклузивитет” 

 

Това е споразумение с дадена медия да получи достъп до събитие или 
събеседници за интервю преди останалите средства за осведомяване, в замяна 
на разширено и задълбочено отразяване. Този похват се използва при мащабни 
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събития, когато медията демонстрира задълбочен интерес към конкретен аспект 
или събеседник. В замяна на “ексклузивните” права медията се съгласява да 
спазва конкретни ваши изисквания – дължина на материалите или интервютата, 
конкретни послания, право на редакция преди публикуване, предоставяне на 
въпросите преди интервюто, съпътстващо отразяване на допълнителни теми, и 
т.н. Ако историята, която им давате, е достатъчно добра, повечето медии биха 
направили подобни отстъпки, за да изпреварят конкуренцията. Все пак имайте 
предвид, че предоставянето на “ексклузивни” права е в противоречие с един от 
основните принципи на добрата работа с медиите – еднакво отношение към 
всички. Предоставените “ексклузивни” права ще ви осигурят нужната публичност, 
но временно ще влошат отношенията ви с останалите медии. Ето защо 
“ексклузивитет” трябва да се дава само, когато е необходимо. Нужен е и баланс в 
предоставянето му, за да няма фаворизирани медии. 
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Приложение 14 

Подготовка на пресконференция  

 

Пресконференциите са едно от най-често използваните средства за 
създаване на новини и представяне на политики. Пресконференцията обаче не е 
средство, подходящо за всяка ситуация и използването й като основна форма на 
комуникация с медиите не е препоръчително. Най-голямото предизвикателство 
пред една пресконференция е да подбере правилно темата и посланието, да ги 
представи пред медиите по атрактивен начин и да остане концентрирана върху 
това съобщение през цялото време.  

Ако пресконференцията се дава от повече от един човек, ролите и 
посланията на всички участници трябва предварително добре да бъдат 
координирани. От изключителна важност е да бъдат предвидени всички неудобни 
въпроси, които журналистите могат да зададат по темата и те да бъдат 
максимално застъпени в изложенията на говорителите. Пресконференцията 
трябва да бъде модерирана от човек със значителен опит в медиите, който за 
предпочитане познава лично присъстващите журналисти.  

Освен определянето на темата и посланието на пресконференцията и 
изработването на нейния сценарий, има ред от логистични задачи, които трябва 
да бъдат изпълнени: 

 

На етап планиране: 

• Определете медиите, които искате да таргетирате; 
• Подгответе поканата към медиите и я съгласувайте с ръководството на 

институцията; 
• Подберете добро място за провеждане на пресконференцията; 
• Направете списък с потенциални говорители, координирайте го с 

ръководството на институцията и след като направите избор, определете 
реда на техните изказвания. 

 

На етап подготовка: 

• Разпратете информация до медиите; 
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• Прозвънете журналистите, за да предоставите допълнителна информация 
и да получите потвърждения за участие; 

• Обмислете и съгласувайте основните моменти в изказванията на 
представителите на институцията и ги синхронизиарйте с тези на 
поканените външни участници; 

• Подгответе прессъобщението, съпътстващата информация и другите прес 
материали; 

• Обсъдете всички материали за медиите с ръководството на институцията, 
разпечатайте ги и подгответе прес- папките; 

• Подгответе визуални материали, които да бъдат представени на 
пресконференцията; 

• Още веднъж поискайте потвърждение за участие от гостуващите участници 
в пресконференцията и уточнете основните моменти в техните изказвания; 

• Проверете мястото, на което ще бъде проведена пресконференцията и 
техническото осигуряване. 

 

На етап провеждане: 

• Направете списък с всички присъстващи; 
• Раздайте прессъобщенията; 
• Погрижете се за специалните искания на медиите – интервюта след 

събитието или запитвания за допълнителна информация.  
• След приключване на събитието: 
• Отговорете на всички запитвания на журналисти за допълнителна 

информация; 
• Погрижете се за допълнителни интервюта; 
• Съберете аудио и видео материали от пресконференцията.  
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Приложение 15 

Писане на прессъобщение (Press Release) и Twееt  

 

Прессъобщенията са основен инструмент за разпространение на новини и 
послания до медиите. Те са адресирани до медиите, а главната им цел е да 
убедят журналистите да напишат новина или друг материал по съответната тема.  

Препоръчително и прессъобщението да бъде написано в рамките на една 
страница. Съобщението до пресата може да заема две страници само когато се 
налага да бъдат изнесени много данни и факти, както и при различни взаимно 
свързани теми – например при представяне на доклад, изследване или на друг 
материал, който изисква представянето на повече факти и по-детайлното им 
обяснение.    

Прессъобщението трябва да бъде разпратено на официална бланка на 
институцията и следва да съдържа следните задължителни компоненти:    

• Дата, разположена на подходящо, видно място – най-често в горния ляв ъгъл 
на страницата, под заглавната част; 

• Лице за контакт – име, длъжност, телефонен номер (включително мобилен 
телефон) и e-mail на лицето, което предоставя допълнителна информация и 
отговаря на запитвания от страна на медиите; 

• Заглавие –заглавието трябва да грабва вниманието на читателя. То трябва да 
съдържа есенцията на информацията, представена по-долу, но в същото 
време да я поднася в сбит и атрактивен вид.  

• Увод – Това е най-важната част от прессъобщението – първият параграф. В 
него се прави обобщение на новината и се излага най-важната информация. 
По правило уводът трябва да съобщава новината и да акцентира върху 
важността й за читателите; 

• Цитат – Добре е след увода да поместите подходящ цитат от ръководителя на 
институцията или от друг неин говорител. Цитатът не трябва да разкрива 
факти по темата, а да изказва мнение или да изразява емоция, показващи 
значимостта на събитието.  

• Изложение – В него се изнася цялата информация в детайли, като се поставя в 
желания контекст; 

• Финален цитат – в някои случаи се използва за финал на прессъобщението и 
за да представи говорителя пред медиите като лице, към което те биха могли 
да се обърнат за повече коментари;  
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Twееt  

 

Европейската и американската практика на бързо съобщаване на новини 
все по-често започва с Twitter:  

Социалната мрежа за новини си пробива път бавно и в България и все по-
често се използва от журналисти за набелязване на новина или дори за 
изпращане на кратка новина от мястото на събитието чрез техните лични tweet-
профили. От комуникационна гледна точка Twitter е предизвикателство, но и 
добро упражнение, тъй като мрежата налага ограничение на максималната 
дължина на текста – 140 знака и изисква повишени аналитични и изразни умения.  

Twitter разрешава прикачване на снимки и видео, което го прави отлична 
среда за бързо разпространяване на високоефективна комуникация. 

 

Пример за институционален tweet, използван за промотиране на по-обемна 
информация: 
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Приложение 16 

Сравнителен преглед на международни комуникационни стандарти  

 

Модели на взаимодействие и приложимост на съдебните системи на 
държави от ЕС, други държави, Европейски съд за правата на човека и 
Съд на европейските общности, с медиите и обществеността  
 

• Холандия - съдии – говорители и медийни съветници работят в екип 

Пресслужбата на холандския Висш съдебен съвет в Хага е извела като своя 
политика твърдението, че държавата, освен да раздава правосъдие, трябва и 
ясно да демонстрира, че органите на съдебната власт работят на пълни обороти. 
На средствата за масова информация се осигурява разумен достъп до съдебните 
заседания, както и до произнасянето на съдийския състав в съдебната зала, за да 
бъде адекватно отразено и в медиите. Главната прокуратура назначава прокурори 
за връзки с пресата. Съдилищата имат съдии за връзки с пресата. Съдията за 
връзка с пресата е и говорител и отговаря на журналистически въпроси от името 
на съда, където работи. Съдии за връзка има във всички окръжни и апелативни 
съдилища. От името на съответния съд официално говори неговият председател. 
Висшият съдебен съвет организира семинари за повишаване на квалификацията 
на съдиите-говорители.. Веднъж годишно Съветът организира конференция по 
тема, свързана с взаимоотношенията съдебна власт - медии. 

През последните пет години в холандската съдебна система се утвърждава 
и нова професия - тази на медийния съветник. Задачата им е да осъществяват 
вътрешното взаимодействие между служби в съда и да отговарят за изходящата 
информация за публично ползване.  

В Холандия всеки съд има специално определено помещение за пресата,  
където журналистите ползват телефон, факс, Интернет и могат да подготвят 
материалите си в почивките на съдебното заседание. Всяка седмица 
журналистите получават списък с датите и часовете на съдебни заседания по 
дела, които ги интересуват.  

От 2006 година Холандия  насочва информация за работата на органите на 
съдебната власт и към други общности. Организират се Ден на отворени врати, 
когато желаещи граждани са присъствали на възстановки на съдебни заседания, 
но не просто като зрители. Друг проект по темата е насочен към младите хора - 
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специален уебсайт има дава информация за слабо познати за тях неща. В същия 
уебсайт младежите могат чрез викторини и забавни картинки да проверяват, 
доколко са усвоили новите знания. 

Особено популярен проект в Холандия е интернет-форум, който насърчава  
гражданите да задават въпроси по теми, с които са се сблъсквали при 
посещенията си в съда, както и за самата съдебна власт и механизма на работата 
й. Всяка седмица в уебсайта се получават по няколкостотин  въпроса, на които, 
въпреки че е необходимо допълнително време, съдилищата добросъвестно 
отговарят, защото си дават сметка, че така допринасят за позитивното 
обществено отношение към магистратите и тяхната дейност. 

 

• Шотландия - Един експерт „Връзки с обществеността“ обслужва 
Върховния съд и всички окръжни съдилища 

Към Върховния съд е сформиран отдел от един експерт „Връзки с 
обществеността“, шест съдии и главния съдебен администратор. Експертът 
редовно общува и взаимодейства с пресаташета на други институции и със 
Съдебната служба за комуникации в Лондон В определени случаи, с позволение 
на съдията и с негова помощ, специалистът за връзки с медиите изпраща и 
прессъобщения за специфични детайли по дадено дело и съдейства при искания 
за заснемане на страни по дело или на кадри от съдебната зала. По правило в 
Шотландия не се разрешава снимане по време на съдебно заседание. 
Фотографите и операторите могат да снимат, когато залата е празна и в нея не са 
оставени никакви съдебни книжа. Понякога след заседание журналистите могат 
да заснемат част от веществените доказателства. Медиите могат да снимат 
страни по дело на влизане и излизане от сградата на съда.  

 

• Латвия - Председателят на Върховния  съд има асистент по въпросите 
на връзките с обществеността- Прессекретар 

В администрацията на съда има и отдел "Комуникации",  където работят 
ръководител, който се грижи за вътрешната комуникация, интернет-страницата на 
съда и международните връзки; прессекретар, който отговаря за всички дейности 
на съда, с изключение на тази на неговия председател, и IT специалист. 
Прессекретарят на Върховния съд, предоставя информация за съдебните 
процедури.  
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 Прессекретарят подготвя прессъобщенията по важните дела и след това се 
свързва със съдията по делото, за да провери дали написаното се нуждае от 
поправки.  

 Има разписани правила за връзки с медиите. Пресаташето обяснява на 
журналистите правилата за присъствието им по време на съдебно заседание, но 
задължение на съдебните полицаи е да следят за спазването на реда в залата. В 
Латвия съдебните заседания са публични, затова по всяко време може да се 
снима. Има и дела, чиито заседания са закрити. И при тях обаче четенето на 
присъдата е публично. От  2005 година, по силата на закона, страните по делото 
могат да поискат да не бъдат снимани.  

 

• Европейски съд за правата на човека, Съд на европейските общности - 
Служба "Преса и информация"  

 

 Службата осигурява всекидневно съдействие на пресата и обществеността 
(писма, телефонни обаждания, поща и т. н.); прессъобщения, свързани с 
интересни дела; организиране на интервюта; презентации на съда; т. нар. 
информационно писмо - два пъти в месеца; информация за висящите дела; 
управление на мултимедийните продукти. 

В Международния наказателен съд има официален представител, 
обикновено юрист, който отговаря за връзките с медиите.  В Отдел “Информация” 
има втори човек с журналистически опит. В него работят четирима души – 
началник, служител по информацията, негов помощник и административен 
секретар. Фоторепортерите и операторите имат право да снимат през първите 10-
15 минути от заседанието.  

 Приложимост на посочените комуникационни практики в България 

Анализът на комуникацията на Европейски съд за правата на човека, Съд 
на европейските общности - Служба "Преса и информация“ подсказва различия 
както в институцията на работа на пресотделите, така и в ресурсното осигуряване 
на дейността им – в Отдел “Информация” работят четирима души – началник, 
служител по информацията, негов помощник и административен секретар. Това 
ресурсно осигуряване може да бъде приложено първоначално в Дирекция ПКП 
при ВСС, чиито задачи ще се разширят след промяната на сайта на ВСС и 
създаването на виртуалния Медиен център в него. 
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От Холандия България възприема цялостния модел на отваряне на съдебната 
власт. Целесъобразно е обогатяването на българския опит с доказали 
продуктивността си нидерландски „въведения”:  

– Оторизиране на съдии говорители, защото на екрана, по радиото и по 
печатните страници се появяват все едни и същи магистрати, което 
„омръзва“ на  широката публика;  
 

– Съдебните специалисти по връзки с обществеността да се събират поне 
три пъти годишно, да актуализират общите си задачи и да уеднаквяват 
отношението и поведението си в проблемни ситуации; 
 

– Организиране на семинари за повишаване на квалификацията на ПР 
експертите и говорителите на Прокуратурата; 

– Срещи на ПР експерти и говорители на Прокуратурата поне два пъти 
годишно с цел обсъждане на актуални комуникационни проблеми и 
уеднаквяване на практиката; 

– Организиране на годишна конференция по тема, свързана с 
взаимоотношенията съдебна власт – медии; 

– Утвърждаване позиция на медийния съветник към апелативните 
прокуратури с основна задача да осъществява взаимодействието между 
говорителите и медиите и да оказва експертна помощ на магистратите-
говорители; 

– След актуализиране на архитектурата, навигацията и съдържанието на 
сайта на ВСС и създаването на виртуален Медиен център в него, може да 
се планира специална секция за младите хора, които проявяват специален 
интерес към правни теми и въпроси. В тази секция, освен информация 
младежите могат да се образоват за органите на съдебната власт чрез 
забавни тестове, въпросници или викторини; изображения под формата на 
комикси, представени по подходящ начин и да проверяват, доколко са 
усвоили новите знания. 

От Шотландия при работата с вътрешните и външните публики, България 
може да се възприеме следното:  

– Българската магистратура да осъзнае факта, че юридическият език е 
неразбираем за обикновените граждани и за преобладаващата част от 
журналистите, а „преводът” на съдебен акт на разговорен език не е обидeн 
за съдебния състав и не накърнява авторитета на съдията; 
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– В определени случаи е целесъобразно на редакциите на печатните и 
електронните медии да се изпраща и прессъобщение за специфични 
детайли по дадено дело. ПР специалистът съвместно със съдията 
докладчик изготвя резюме на окончателния съдебен акт, предназначено за 
представителите на медиите;  
 

– Съвместно със съдията докладчик ПР специалистът се занимава и с 
медийни публикации, в които са намесени имената на магистрати в лично, 
не само в професионално качество. 

От Испания, предвид ниския рейтинг на съдебната система в България е 
уместно да се „внесе” продуктивна практика:  

– Към ВСС да бъде създадена група от съветници (Медиен съвет), които да 
поставят работата с представителите на медиите на по-сериозна и 
надеждна основа, като се концентрират върху модерните форми на 
дигиталната комуникация и съвременния модел на институционален ПР, 
кризисния ПР, борбата с черния ПР и установяването на постоянна, 
безпроблемна и пълноценна двупосочна връзка със съдебните PR 
специалисти по места;  

– Обучение на говорители от средите на съдиите, тъй като в момента има 
такива, които са се самоназначили за „съдии доайени” и предизвикват 
явното раздразнение у останалите си колеги;  

– Съдилищата, а не само Министерството на правосъдието и Върховната 
касационна прокуратура, да инициират семинари за усъвършенстване на 
правната култура на съдебните репортери.  

 
В Испания в информацията, предоставяна за наказателни дела, се 

разграничат два много специфични процесуални момента: досъдебното 
производство и съдебната фаза. Ето защо, според Протокола за Комуникация в 
съдебната система в Испания, досъдебното производство е съобразено със 
следствената тайна, но е възможно на журналистите да се предоставя 
информация, която не засяга разследването. Например: 

– Без да се пречи на разследването и с разрешението на следователя, може 
да се предоставя информация относно: броя и самоличността на 
обвинените и/или задържаните, които са дали показания пред съдията и 
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причините за задържането, с кратко описание на обстоятелствата или 
уликите за престъплението; взетото решение на съответния етап от 
процеса – освобождаване – с или без гаранция, арест и др.; 
предполагаемите престъпления, за които се завежда делото; броят на 
свидетелите, които са дали показания; какви експертизи на вещи лица са 
представени; какви следствени действия са проведени или какво е 
развитието на различните процесуални фази.  

– Биха могли да се оповестят публично и определенията, произнесени в 
етапа на разследването, като напр. дали да се даде или не ход на делото, 
задържане, оценка на доказателства, съдебен процес, експертизи на вещи 
лица, както и решенията за самоотводи и отводи. И накрая, след 
приключване на досъдебното производство, няма никаква пречка да се 
оповести обвинителния акт, който ще се внесе в съда. 
 
Съдебната фаза, след като магистратите са произнесли своите решения и 

са ги подписали, в Испания те стават публични. Документи и се предоставят на 
средствата на комуникация, след като страните по делото са се запознали вече с 
тях. 

– Това общо правило има изключения в определени случаи, като например 
съдебните решения, касаещи непълнолетни лица или семейни 
взаимоотношения, при които, преди да бъдат предоставени на пресата, се 
заличават личните данни на засегнатите страни и всички други данни, които 
биха позволили да бъдат идентифицирани. 

– Опитът показва, че тази официална информация, която не нарушава 
никаква следствена тайна, се приема с голяма благодарност от страна на 
журналистите и допринася за това у гражданите да се създаде образ на 
(една институция) , която действа прозрачно. 

 
Относно достъпа на аудиовизуалните средства за комуникация в 

съдебните зали - като цяло се позволява свободен достъп на аудиовизуалните 
средства в съдебните зали. В изключителните случаи, когато е абсолютно 
наложително да се ограничи или намали правото на информация за тези медии, 
трябва да се произнесат мотивирани решения за това ограничение от страна на 
компетентните съдебни органи. Тази практика е възприета и от органите на 
съдебната власт в България. 

От Германия  може да се заимства опитът, предоставен чрез Германската 
фондация за международно правно сътрудничество - IRZ: 
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– Институциите на съдебната власт да „говорят“ на достъпен и разбираем 
език;  

– Пресотделите към съдилищата предоставят информация само по „знакови“ 
дела по предварително разписани с медиите условия и срокове за 
предоставяне; 

– Съдът, съвместно с медиите разписват всяка година „Рамкови условия“ за 
предоставяне на информация. В България това се прави с разписани 
Правила за взаимодействие на съда с медиите, а Прокуратурата има 
Инструкция за работата и взаимодействието на Прокуратурата на 
Република България с медиите; 

– Организиране на тематични дни на Отворени врати в органите на 
съдебната власт – Напр. „Дни на семейното право“; 

– Разработване на Информационни кампании, насочени към конкретни 
ключови общности – млади хора – ученици и студенти, представители на 
бизнеса, уязвими групи. 

От Латвия е подходящо да се заимства доказалия продуктивността си опит 
в работата с вътрешните публики, каквато е практиката в институциите на 
изпълнителната власт (основно министерствата):  

– Ръководителят на институцията, в случая председателят на съда (или поне 
на ключовите съдилища), да бъде улеснен в административната си 
дейност, като има прессекретар/медиен съветник.  

От САЩ, където е налице постоянно взаимодействие с вътрешните публики 
в цялата йерархия е полезно да се заимства паралелната работа в екип на 
специалист по комуникации и специалист по публична информация в съда.  

От Канада, където всеки съдия е подготвен за комуникация и 
сътрудничество, се вижда, че създаването на Комитет за публична информация 
към Висшия съдебен съвет улеснява работата на управителния орган на третата 
власт и засилва усещането за прозрачност в дейността на магистратите. 

 

• Сравнителен преглед на модели на външна комуникация на ПР 
експертите в органите на съдебната власт в страни от ЕС и 
възможности за заимстване на добри практики: 

От Холандия можем да обогатим българската практика чрез следните 
правила, част от които вече са адаптирани от българските ПР експерти в 
съдебната система:  
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– Лицата на свидетели, вещи лица и страни по делата ако не желаят, да не 
бъдат показвани в медиите на снимка или на запис;  

– Съдът има право да коригира правилата за работа на медиите;  
– Организиране от ВСС на годишна конференция, посветена на 

взаимоотношенията съдебна власт – медии;  
– Оторизирани съдии говорители, които да дават информация на медиите;  
– Обособяване на помещение за медиите във всяка съдебна сграда, където 

журналистите да могат да пишат, да ползват телефон, факс, компютър и 
интернет връзка и да предават текстовете си в редакциите си;  

– При дела от голям обществен действа регламент за максимален брой 
фотографи, телевизионни оператори и пишещи журналисти, допускани в 
съдебната зала;  

– Съдилищата също организират обучителни семинари за представителите 
на пресата;  

– Подготвяне на речник на най-често използваните юридически термини, 
който съдебните ПР експерти да раздават от името на съда на 
новопостъпващи съдебни репортери;  

– Поддържане на образователни инициативи, като посещения на ученици от 
различни възрасти в съда, участие в симулации на съдебни процеси, Ден 
на отворените врати, които, не са изживели времето си и са много полезни 
на гражданите – практики, които в България са утвърдени и значително по-
разнообразни. 

От опита на Испания може да се съобрази следното:  

– Съдилищата инициират семинари за съдебни репортери, където 
магистрати с по-голям опит, които са гледали т.нар. шумни дела, да 
разясняват особеностите на водене на съдебния процес. Това да не се 
ограничава само до наказателните дела;  

– В ключовите съдилища, при гледане на дела от особен обществен интерес 
и при оповестяване на крайния съдебен акт по тях журналистите от 
медиите своевременно да го получават във вид на резюме.  

От Латвия от голяма полза за България би било да се възприеме следното:  

– За реда в съдебната зала да се грижат представителите на съдебната 
охрана, а не съдебният ПР специалист. 

 

Информационен и комуникационен модел на Съда на Европейския съюз 
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Делата в съда се гледат при открити врати. Журналистите, желаещи да 
присъстват на дело, е необходимо да се запознаят с т.н. „Гайд за журналисти“1, в 
който са посочени основни стъпки за получаване на акредитация за 
присъствие/отразяване на съдебно дело, правила за извършване на аудио- или 
видеозапис, фотографиране. В рамките на съдебната зала не е позволено 
използването на мобилни телефони, преносими компютри или други електронни 
устройства. Спазването на реда се съблюдава не само от представителите на 
прес-офиса, но и от самите журналисти, провокирани от информационната 
конкуренция и необходимостта „да отразиш новината първи“.  

Дейността по предоставяне на информация относно приключили дела в 
съда не е регламентирана и е въпрос на преценка на екипа в отдела дали и каква 
информация да бъде предоставена. Изборът се ръководи от т.нар. „обществена 
значимост на делото“2 (например – колко хора биха били засегнати от 
конкретното решение на Съд на Европейския съюз) както на европейско, така и на 
международно ниво.  

Основни комуникационни канали, чрез които се предоставят информация са 
електронната страница на съда, акаунт в Twitter и електронна поща, базирана на 
RSS – система (Rich Site Summary). Прессъобщенията се публикуват до 5 минути 
след произнасяне на решението, а по-късно същият ден решението се публикува 
на страницата на съда.  

Изводи и възможност за приложение на този опит в България: 

Организацията на работа на пресслужбата на Съда на ЕС е твърде 
мащабна, но би могла да бъде имплементирана към пресофисите на българските 
съдилища, като бъде заета добра практика в комуникацията с представителите на 
медиите и публичността – Гайд за журналисти, както и електронна поща, 
базирана на RSS – система. 

Информационен и комуникационен модел на Съда в Квебек 

Моделът има изключително консервативен характер. Информация се 
предоставя за насрочени съдебни заседания, годишни отчетни доклади  и др.. 

                                                           
1
 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7054/ 

2
 Съдът на Европейския съюз се занимава с дела от европейски и международен характер, засягащи интересите на 

Европейската общност, ето защо организацията на работа по „обществено значими дела“ би следвало да бъде 

възприемана с оглед на политическата, социалната и икономическата обстановка в тази общност.  
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Няма практика да се публикуват прессъобщения. Канадските съдии „говорят чрез 
своите актове“. Съдът не определя „обществено-значимите дела“, той се 
ръководи от принципа „когато възникне обществен интерес“ и в случаите, когато 
представители на медиите проявят интерес по дадено дело, то Председателят на 
съда е този, в чиято компетенция влиза отговорността да предостави 
информация.  

Въпреки това, в рамките на съдебната палата е създадена организация на 
пространствата, където са поставени знаци, позволяващи провеждане на 
интервюта, филмиране, фотографиране, ако и когато се налага да бъдат 
проведени прес-брифинги или конференции.  

Наличен е и „гайд-лайн за журналисти относно употребата на електронни 
устройства в съдебната зала“3, но председателя на съдебния състав е този, който 
има право последен да реши какъв ще бъде реда в съдебната зала.  

Основен комуникационен канал на съда е електронната му страница. В 3-
годишната му стратегия (2012-2013-2014)4 се предвижда ревизия на 
съществуващата към момента комуникационна политика с оглед промените в 
медийната среда и средствата за комуникация и достъп до информация.  

Изводи и възможност за приложение на този опит в България: 

Този комуникационен модел е твърде консервативен за медийната 
политика и практиката на пресслужбите в органите на съдебната власт в 
България. Общи за двата модела – на Канада и в България е готовността на 
органите на съдебната власт да отговорят на предизвикателствата на новата 
медийна среда. 

• Мащабен преглед на актуалния образ на комуникационните модели на 
страните от ЕС и други държави, беше извършен  в рамките на  
Европейска конференция „Съдилищата и комуникациите“ , проведена 
от Национален офис на съдебната власт – Унгария (National Office for the 
Judiciary, Hungary) през м. октомври 2014 година. 

Изводи на Международната конференция „Съдилищата и 
комуникациите“ за новите тенденции в комуникационния процес на 
съдилищата: 

                                                           
3 http://www.tribunaux.qc.ca/mjq_en/c-quebec/Communiques/Guidelines_TechnologicalDevices_CourtRooms.pdf  

4
 http://www.tribunaux.qc.ca/mjq_en/c-quebec/Communiques/Vision_EN_Vfinale.pdf  
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– Ако решението на съда не срещне обществените очаквания, то доверието в 
системата спада и обратното 

В комуникационния процес на органите на съдебната власт с другите 
власти и с медиите съществуват взаимоотношения по оста „съд - медии“, от друга 
„съд - политика“, но границите се размиват. Все по-често, когато съдът се 
занимава с дела, които преимуществено са в компетенциите на политиката и 
нейните представители и институции, те биват коментирани  не само от медиите, 
но и от представители на различни съсловия посредством различните социални 
мрежи, блогове и т.н.. Преплитането на полетата на изява реално се отразява на 
имиджа на съда и предизвиква формиране на различни обществени нагласи сред 
отделните социални групи.  

– Необходима е проактивна политика и разумно използване на новите 
технологии в комуникациите на органите на съдебната власт с външните 
публики, общности 

Употребата на новите технологични възможности в комуникационния 
процес има своите предимства и недостатъци, но като цяло ако се използват 
разумно, то те биха позволили съдебната система да отстоява ролята и 
предназначението си в обществения живот по-добре. Към предимствата на 
влизане в „нов дигитален ракурс“ спада възможността за повече прозрачност в 
решенията на съда. Така се провежда правно ограмотяване.  

– Новата медийна реалност и социалните мрежи трябва да се приобщят към  
комуникационния модел, провеждан в органите на съдебната власт. 

Органите на съдебната власт в държавите от ЕС, които се възползват от 
новите медии и новите тенденции на комуникация в социалното виртуално 
пространство са България, Естония, Молдова, Норвегия, Словения ( You Tube ), 
Грузия, Унгария, Черна гора, Холандия, Полша и Украйна. В посочените държави 
фейсбук страници са създадени предимно във Върховните съдилища, като само в 
България такива комуникационни канали имат ВСС, и още 3 съдилища във Варна, 
Ямбол и Благоевград.  Този нов канал за комуникация се използва предимно за 
предоставяне на социална и потребителска информация, за програми, развивани 
за повишаване на доверието към съдебните институции, свързани с предоставяне 
на достъпна и разбираема информация за широката потребителска аудитория на 
социалните мрежи.  

– Използване на социалните мрежи  
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Използването на социалните мрежи трябва да бъде свързано с 
предоставяне както на повече правна информация за начина, по който работят 
съдебните институции, така и за подобряване на правната грамотност на младите 
хора. В тази връзка новите медии могат да бъдат посредници за образователните 
инициативи, които всяка една страна предприема, за да повиши правната култура 
на населението. 

– Стандартите за информация, които трябва да предоставят уеб страниците на 
съдилищата в страните от ЕС Достъп до обществена информация, съдържат: 
� Правна и нормативна уредба 
� Защита на личните данни 
� Информационна сигурност 
� Представяне, контакти, информация за ръководството и съдиите, история 
� Информация по отношение на достъпа на граждани до обществена 

информация 
� Достъп до справки по хода на делата, съдебни актове, график на съдебните 

заседания 
� Образци на документи, пресцентър, правила на съдилищата 
� Средства за получаване на обратна връзка от потребителите 
� Средства за търсене, карта на сайта 
� Справки за движението на делата 
� Развитие на възможностите за търсене в съдържанието и в съдебните 

актове 
� Актуализация на средствата за управление на съдържанието 
� Добавяне на форми за обратна връзка и модули за анкети 
� Поддръжка на многоезично съдържание 
� Функциониране на „сервизен модул”, който предоставя унифицирана 

информация (статична и динамична ) за съдилищата от един и същ вид. 

Без съмнение и страните от ЕС търсят дебат за това как моделът на 
предоставяне на информация чрез Интернет страниците на органите на 
съдебната власт да се унифицира частта за информация в статичната и в 
динамичната част на всяка страница Този професионален дебат се случва и в 
България, а резултатите от него представяме в точка 5. на настоящата Стратегия 
– „Анализ на състоянието и нуждите за достъпност на информацията при 
интернет представянето на съдилищата в България“. 


