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I.   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящият документ определя основните правила за работа на ВАС със 

средствата за масово осведомяване с цел информиране на обществеността, 

осигуряване на активност и последователност при изпращане на желаните послания и 

ангажирането на  медиите като партньор за изграждането на положителен публичен 

образ на съдебната власт, както и за повишаване на правната култура на гражданите. 

 

II.  ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА РАБОТА С МЕДИИТЕ 

При осъществяване на комуникацията на ВАС с медиите се съблюдават 

принципите за: 

 Достоверност, точност и юридическа издържаност на предоставяната 

информация; 

 Осигуряване на  нужния баланс между защита на личните данни и пълна 

прозрачност в работата на съда; 

 Зачитане правата в съдебния спор; 

 Етичност, равнопоставеност и безпристрастност към представителите на 

различните медии; 

 Уважение към професионализма на работещите в средствата за масова 

информация. 

Работата на ВАС с медиите се основава на: 

1. Прозрачност 

Една от най- важните стъпки при работата с медиите е изграждането на мрежа 

от компетентни и добре информирани ресорни журналисти, на които трябва да се 

осигурява достатъчно често и достоверна информация. Основният принцип в 

комуникацията с медиите е прозрачността. Изградената мрежа от ресорни журналисти 

се доверява на подаваната информация, която винаги трябва да отговаря на истината. 

Изграденото доверие ни дава възможността на постъпили от медиите въпроси да се 

дават отговори, които когато се налага може и да не са изчерпателни и конкретни, но 

които затвърждават свободния достъп до информация. Тези утвърдени 

взаимоотношения трябва да се запазят и развиват. Доверието на медиите не е 

константна величина. Невярно подадената информация или дори и малък опит 

журналистите да бъдат подведени, автоматично подкопава доверието в институцията и 

е предпоставка за изграждане на негативно впечатление за нейната работа и нейния 

публичен образ като цяло. 
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2. Единна система на подаване на информация 

Най-бързият начин да се загубят отвоюваните позиции в отношенията с медиите 

е да се допусне разнопосочност в подаването на информация. Неколкократното 

опровергаване на дадена информация би сринало изграденото отношение и доверие 

към институцията. За да няма разнопосочност при подаването на информацията е 

добре да се спазват следните правила на координация: 

 Темите, по които се подават съобщения към медиите винаги трябва да са 

съгласувани с ръководството на институцията, което определя политиката за 

нейната работи и носи съответно отговорността. 

 

 Подаваната информация винаги трябва да е конкретна и достоверна. 

 

 На постъпилите от медиите запитвания, заявки за интервюта или изявления 

винаги трябва да се обръща внимание и да се отговаря. 

 

 Трябва да има равнопоставеност в отношението към всички медии. 

 

 Контактите с медиите освен това се поддържат само и единствено от 

Пресслужбата или Отдела по връзки с обществеността, които подават 

информацията към медиите. 

3. Пълна равнопоставеност на медиите 

Медиите в никакъв случай не трябва да се делят на големи или малки, по- 

важни или по-малко важни, национални или регионални. В работата на всяка една 

институция отношението към всички медии винаги трябва да е равнопоставено. 

Винаги, освен това, трябва да има и колегиално отношение към всеки член от 

журналистическото съсловие. Преференциалното отношение към дадени медии, 

подаването на предварителна информация към тях, подборът на предпочетени медии 

за отделни изяви води до негативно отношение на пренебрегнатите.  

 

III. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯ С МЕДИИТЕ 

 

Взаимодействието на ВАС със средствата за масово осведомяване се осъществява 

от административно звено "Пресслужба и връзки с обществеността", което:  

 

1. подготвя и осигурява информационната политика на съда;  
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2. информира средствата за масово осведомяване за образуването и 

приключването на дела от значим обществен интерес;  

 

3. организира въвеждането на информацията по предходната точка в интернет 

страницата на ВАС;  

 

4. подготвя, провежда и ръководи пресконференции, интервюта и брифинги с 

участието на председателя и неговите заместници;  

 

5. организира и провежда информационни кампании за дейността на ВАС;  

 

6. съгласува и подготвя изявите на председателя и неговите заместници;  

 

7. анализира ефективността на медийното представяне на ВАС;  

 

8. прави ежедневно наблюдение на печатните издания, като създава и поддържа 

служебен архив с публикациите, аудио- и видеозаписите от осъществените 

медийни изяви;  

 

9. подготвя проекти за отговори на негативни публикации, свързани с дейността 

на съда, след съгласуване с председателя;  

 

10. анализира публикациите в медиите на общественото мнение за дейността на 

ВАС и информира ежедневно председателя и неговите заместници;  

 

11. осигурява координацията и взаимодействието с пресслужбите на други органи 

на съдебната власт;  

 

12. предоставя информация на медиите и обществеността за работата на съда;  

 

13. разработва програми за популяризиране работата на съда и издигане на 

авторитета му в обществото;  

 

14. изпълнява и други задачи, възложени от председателя.  
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IV. МЕХАНИЗМИ НА КОМУНИКАЦИЯ  С МЕДИИТЕ 

 

IV.1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА МЕДИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО 

ЗНАЧИМИ ДЕЛА 

 

С оглед постигане на по-качествени, по-прозрачни и проактивни комуникаци 

завеждащият звено "Пресслужба и връзки с обществеността"  на ВАС прави подбор на 

делата, по чието развитие медиите биха проявили по-голям интерес и своевременно 

им предоставя допълнителна информация (чрез седмичния прес-дайджест, 

прессъобщение, извънреден брифинг или др.)  

Идентифицирането на обществено значими дела се прави на следните нива: 

 Първо, на ниво регистратура 

 Второ, на ниво съдебни помощници, съдии и председатели на отделения 

Информация за хода на дела с обществено значение се подава своевременно на 

завеждащия пресслужбата на ВАС. 

 

ОСНОВНИ КРИТЕРИИ за идентифициране на обществено значими дела 

(задължителни теми, които се следят) 

В ежедневната си работа съдебните помощници, съдиите и председателите на 

отделения във ВАС преценяват по кои потенциално значими за медиите и обществото 

дела да подадат информация към пресслужбата на ВАС въз основа на следните 

критерии:  

1) Дела, по които има поне по една или две публикации в национална 

или регионална медия, независимо коя колегия касаят - задължително 

се следят, както от експертите по „Връзки с обществеността“ на ниво 

регистратура и на по- горни нива, така и от съдебните помощници, съдиите и 

председателите на отделения, които своевременно сигнализират 

пресслужителите  

2) Всички нормативни актове – дело, касаещо какъвто и да е нормативен акт 

на Народното събрание се следи, тъй като може да предизвика медиен интерес 

по всяко време, след като касае законодателната власт в България и може да 

засегне, както гражданите, така и бизнеса. 
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3) Публични личности – всички актове, които касаят една или друга 

политическа, обществена или друга публично значима личност се следят на 

всяко едно ниво от съдебната администрация. 

4) Актове и дела, свързани с ВСС - всички актове, които касаят дейността на 

Висшия съдебен съвет като най- висшата съдебна институция в държавата се 

следят на всяко едно ниво от съдебната администрация. 

5) Министерските постановления (ПМС) - всички актове, които касаят 

издадено министерско постановление се следят на всяко едно ниво от 

съдебната администрация. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ / ТЕМИ ПО ОТДЕЛЕНИЯ  

Обществено значими теми, по които отделни дела биха предизвикали медиен 

или обществен интерес са: 

1) Актове, свързани с големи и значими за страната инфраструктурни 

проекти – трето отделение, второ отделение, седмо отделение 

2) Актове, свързани със строителството на територията на природни 

паркове – пето отделение 

3) Актове, свързани с изборни дела - четвърто отделение 

4) Актове, свързани с разпореждане с държавна собственост и замени на 

земи и гори, които са държавна и/или общинска собственост – трето 

отделение 

5) Актове, свързани с политическите партии - четвърто отделение  

6) Актове, свързани с данъчно облагане, акцизи и ДДС и данъчни актове 

за суми на стойност над 500 хил. лв.- първо отделение, осмо отделение 

7) Актове, свързани с висши кадрови промени на висши ръководни 

постове в държавата и/или съдебната система - пето отделение, седмо 

отделение 

8) Актове, свързани със здравеопазването, здравната каса и здравната 

система в България – шесто отделениe 

9) Актове, свързани със неизгодни сделки по промяна на статута на 

държавни и общински територии по ЗУТ, което би било от полза на 

определени частни лица – второ отделение 

10) Актове, свързани с търговия с влияние - седмо отделение 

11) Актове, свързани с конфликт на интереси в държавната 

администрация - пето отделение, седмо отделение 

12) Актове, свързани с нарушения на Закона за защита на конкуренцията 

- седмо отделениe 
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13) Актове, свързани с използването на СРС-та - пето отделение 

14) Актове, свързани с отчуждаването на държавни и общински земи – 

второ отделение, трето отделение 

15) Актове, свързани с обществени поръчки и нарушения на правилата за 

провеждането им – четвърто отделение 

16) Актове, свързани с даването на експертиза по данъчни дела - първо 

отделение, осмо отделение 

17) Актове, свързани с хазарт - пето отделение 

18) Актове, свързани с оспорването на държавни лицензи и 

провеждането на търгове - четвърто отделение, седмо отделение 

19) Актове, свързани със социалното и пенсионно осигуряване – шесто 

отделение 

20) Актове, свързани с достъпа до обществена информация – седмо 

отделение 

21) Актове, свързани с дейността на КРС и регулирането на радио- и 

телевизионния пазар - седмо отделение 

 

 

 

 
 

o Съществуваща публикация в медиите       Най-важно 

o Нормативен акт 

o Публична личност 

o ВСС, кадрови промени и решения 

o Постановления на МС            Важно 

 

Регистратура 
Съдебни 

помощници и 
съдии 

Пресслужба на ВАС 

ИНФОГРАФИКА ЗА МЕХАНИЗМА НА СЕЛЕКТИРАНЕ И КОМУНИКАЦИЯ НА ДЕЛАТА ОТ 
ОБЩЕСТВЕН И МЕДИЕН ИНТЕРЕС 

Медии 

5 основни критерии  за подбор 
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1во – данъчно облагане, акцизи, ДДС и данъчни актове за суми над 500 хил. лв; експертиза по 

данъчни дела. 

 

2ро – инфраструктурни проекти; ЗУТ; отчуждаване. 

 

3то – инфраструктурни проекти; строителството на територията на природни паркове; 

държавна собственост и заменки; ЗУТ, отчуждаване. 

 

4то – изборни дела; политически партии; обществени поръчки; държавни търгове. 

 

5то – висши кадрови промени; конфликт на интереси; СРС-та; хазарт; строителство на 

територията на природни аркове.  

 

6то – здравеопазване; СРС-та; социално и пенсионно осигуряване. 

 

7мо – инфраструктурни проекти; търговия на влияние; конфликт на интереси; държавни 

лицензи и търгове; достъп до обществена информация; КРС, радио и телевизия. 

 

8мо – данъчно облагане, акцизи, ДДС и данъчни актове за суми над 500 хил. лв; експертиза по 

данъчни дела. 

 

*Инфографиката е приложена като Приложение 4 към настоящия документ.  

 

IV.2. ИЗГОТВЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРЕССЪОБЩЕНИЯ 

Прессъобщенията се използват за оповестяване на официална информация в 

кратък срок по различни информационни поводи:  

 разглеждани от съда дела;  

 постановени съдебни актове;  

 административни, организационни и процедурни промени в работата на 

съда;  

 кадрови промени в съда;  

 инициативи на съда, нововъведения;  

 работа по проекти;  

Допълнителни критерии 
(Теми по отделения) 
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 официални срещи и посещения;  

 статистическа информация.  

 

IV.2.1. Формат на прессъобщението 

Всички прессъобщения на ВАС задължително се изготвят въз основа на единен 

формат, който съдържа следните задължителни елементи: 

 лого на ВАС;  

 пълно наименование на институцията – Върховен административен съд 

 интернет страницата на съда (http://www.sac.government.bg/); 

 информация за възможностите за обратна връзка – име и координати 

(телефони, e-mail) на завеждащия пресслужбата на ВАС, който може да 

предостави по-подробна информация или да направи разяснения.  

 

IV.2.2 Общи изисквания за съдържанието на прессъобщенията 

 Актуалност – прессъобщение се изпраща по теми, ползващи се със значим 

обществен интерес или засягащи важни моменти от работата на съда.  

 

 Точност - съдържанието трябва да бъде точно по отношение на изложените 

факти и нормите на закона. Текстът - да е еднозначен и да не съдържа предположения 

и коментари (особено що се отнася до информация по съдебни дела).  

 

 Изчерпателност - съдържащата се в прессъобщението информация да 

отговоря на въпросите: Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?, за да бъде текстът в 

оптимална степен ясен, полезен и достатъчен за потребителите.  

 

 Разбираем език - прессъобщенията се предоставят на достъпен за 

гражданите и медиите език. Сложният юридически изказ почти винаги и навсякъде 

създава затруднения за медиите. Журналистите обикновено отговарят за няколко 

ресора едновременно и не разполагат с необходимото време да се запознаят със 

законовите разпоредби, на които се обляга едно или друго съдебно решение, както и 

да вникнат в същността на употребяваните от правото термини. Създаване на 

прессъобщение на ясен език би довело до излъчването на достъпни и еднозначни 

послания от съда към обществото и би улеснило журналистите в работата им.  
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Задължителни правила, които трябва да се спазват при изготвянето на 

прессъобщенията: 

 Информацията в прессъобщенията трябва да е поднесена максимално 

опростена, така че да става ясна за всеки журналист, тоест дори и за тези от 

тях, които не са ресорни и не отразяват често дейността на институцията. 

 Информацията в прессъобщенията трябва да е разбираема и за редакторите в 

медиите. 

 Необходимо е прессъобщенията да бъдат разпращани бързо и редовно. За 

онлайн медиите бързината е от изключително значение. 

 За всяко по-значително решение на ВАС трябва да има по едно прессъобщение, 

в което съдията по делото, с няколко изречения да обоснове решението си и да 

предостави и защити мотивите си. 

 В случай, че се отразява само изход от дадено дело, в прессъобщенията трябва 

да се дава и background (история) за хода му. 

 

IV.2.3. Специфични изисквания за съдържанието на различни видове 

прессъобщения  

 

Съобщения за предстоящи дела и събития 

Задължение на Пресслужбата на ВАС е да оповестява информацията за предстоящи 

за разглеждане дела, така че да се спазват принципите за публичност и прозрачност. 

Най-лесно е това да става чрез изготвяне и разпращане до медиите на прессъобщения 

за предстоящите дела и събития на ВАС.  

Прессъобщения с предварителна информация се изготвят за  насрочени за 

разглеждане дела от обществен интерес, предстоящи събития на ВАС и други важни и 

предстоящи за институцията дейности и събития. Съобщенията се изготвят от 

експертите по връзки с обществеността, които задължително ги съгласуват с 

ръководството на съда или съдиите -докладчици по делата. Прессъобщенията се 

изпращат  по електронна поща до всички медии, изразили желание да отразяват 

работата на институцията, както и се публикуват на Интернет страницата на ВАС в 

рубриката „Новини“. 

Информация за насрочени дела се оповестява в позволените от закона рамки, 

когато:  

 по преценка на съдията-докладчик или при обработка на доклада от неговия 

съдебен помощник е налице обществен интерес и информация по делото следва 

да стане достояние на по-широк кръг от граждани (например: страни по делото 
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са държавни институции, популярни личности или юридически лица и от изхода 

на съдебния спор са заинтересовани различни обществени слоеве);  

 определена медия / репортер следят и отразят развитието на конкретен 

съдебен спор при предварителна заявка от медията; 

 налице е подчертан интерес от страна на медиите и гражданите към определен 

правен казус.  

 

Прессъобщенията за насрочени дела съдържат информация за следното: 

 пред кой съд се разглежда делото;  

 датата и начален час на съдебното заседание;  

 страните по делото (без да се идентифицират конкретно физическите лица); 

 кой обжалва или протестира съдебния акт (решение,определение) и на какво 

основание;  

 резюме на диспозитива на обжалвания съдебен акт.  

 

Съобщения за хода на конкретни дела 

При дела със значим медиен интерес, дори заседанието да не приключи с 

обявяване на окончателен съдебен акт, пресслужбата може да изготви съобщение, 

което да съдържа информация за хода на събитията в съдебната зала. Тези съобщения 

целят формирането на обективна представа за извършените процесуални действия и 

най-вече спомагат за изясняването на конкретните причините и законовите основания 

за отлагане на делото. Изясняването и популяризирането на обективните причини за 

отлагане на делата, от една страна е начин да се посочи истинската причина за 

забавяне на съдопроизводството, а от друга – предоставя възможност на гражданите 

да се запознаят по-добре с процесуалните норми.  

С оглед информиране на обществеността за действителните причини за 

отлагане на делата, при изготвяне на прессъобщение с такова съдържание е 

необходимо точно да се посочат законовите разпоредби, на основание на 

които съдът е длъжен да отложи разглеждането на делото и да насрочи ново 

съдебно заседание (с курсив се цитира текста от закона). 

 

Съобщения за постановени съдебни актове 

Съобщенията съдържат кратка информация за обявените съдебни актове, 

която се изготвя въз основа на постановено от ВАС решение или 

определение (съдържа информация от диспозитива на постановеното решение или 

определение). При необходимост могат да се изложат накратко и мотивите на съда. 
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Може да се цитира също текстът на закона, въз основа на който е постановен той. 

Задължително се посочва дали актът подлежи на обжалване или 

протестиране, в какъв срок и пред кой съд.  

При изготвяне на съобщения за приключили административни дела, наред с 

информацията от диспозитива, накратко могат да бъдат представени 

становищата на страните и техните процесуални представители и както и 

някои подробности от обстоятелствената част на постановения акт, след 

предварително съгласуване със съдията-докладчик с оглед охраняване интересите на 

гражданите. 

Съобщенията за кадрови промени и назначения 

 

Съобщенията за кадрови промени и назначения задължително трябва 

да включват информация за: 

 акта на ВСС, с който се назначават или преназначават съдии; 

 законовите разпоредби, регламентиращи съответното назначение;  

 кратка професионална биография на магистрата. 

 

Съобщения за предоставяне на статистически данни 

Предоставянето на статистически данни на журналистите е подходяща форма за 

популяризиране и онагледяване на резултатите от дейността на правораздавателните 

институции. Подробна информация за различни аспекти от работата на съдилищата 

във Върховен административен съд се съдържа в Отчетния доклад за съответната 

година, който се помества на интернет-страницата на ВАС. При проявен интерес от 

страна на медиите могат да бъдат оповестени данни от статистическите формуляри 

изготвени съгласно Правилника за дейността на ВАС. Може да бъде предоставена 

информация за:  

 брой постъпили за решаване през съответния период;  

 брой решени дела през периода;  

 средностатистическа натовареност на отделния съдия;  

 брой постъпили жалби за бавност по чл.217а от ГПК;  

 брой и вид проекти, програми и инициативи, в които съдът е участвал;  

 брой преминати обучения от съдии и съдебни служители за определен период, 

теми на обученията, резултати за съда. 
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Други прессъобщения  

(работа по проекти, нововъведения, участие в семинари и конференции, 

срещи и посещения и др.) 

Съобщението трябва да съдържа ключови думи и послания, подчертаващи 

значимостта на съответното събитие, с оглед подобряване работата на институцията с 

гражданите, професионалното израстване на съдии и служители, перспективите за 

развитие на институцията. 

 

IV.2.4. Методика за изготвяне на прессъобщенията 

Прессъобщение за разглеждано дело се изработва от завеждащия пресслужбата 

на съда въз основа на данните по делото и законовите разпоредби. Текстът се 

предоставя на съдията-докладчик по делото или на председателя на отделение, имащ 

отношение към материята на дело или към темата на прессъобщението за нанасяне на 

корекции, включване на пояснения или допълнения, ако това се налага.  

Когато се изготвят прессъобщения за събития - не свързани с работата по дела, 

готовият за оповестяване текст се предоставя на председателя на съда. 

Прессъобщението се разпространява, след съгласуване с председателя,неговите 

заместници  или съответния съдия, разглеждащ делото. 

След съгласуването завеждащият връзки с обществеността изпраща 

прессъобщението до медиите и го помества на интернет-страницата на съда. 

 

IV.2.5. Механизъм за разпространение на съобщението до медиите  

 

Прессъобщенията се разпространяват чрез: 

 интернет-страницата на съда – дава възможност за оповестяване на 

официална информация сред неограничен обществен кръг;  

 електронна поща – възможност за своевременно предоставяне на 

информация на отделни или на всички работещи със съдилищата репортери, 

които разполагат с възможност за такъв тип комуникация;  

 факс – при невъзможност да се използва някое от гореспоменатите средства за 

комуникация, когато е наложително, подготвената официална информация 

може да се изпрати и по факс;  
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 телефонна връзка – поради опасността от неточности при комуникацията е 

необходимо този механизъм да се използва особено внимателно – предимно в 

случаите, когато информацията вече е предоставена по друг, по-надежден 

начин и трябва само да се направят допълнителни уточнения, които няма да 

променят смисъла и фактите в изложението.  

 

 

IV.2.6. Време за разпространение на прессъобщението 

  Съобщението се оповестява своевременно, съобразно определените дата и 

начален час на визираното събитие, и в съответствие с крайните срокове за 

публикуване или излъчване в различните медии. Навременното оповестяване на 

официална информация от съдилищата е необходимо, за да се подчертае готовността 

им да функционират в условия на прозрачност. Забавянето й може да бъде 

предпоставка за разгласяване на неверни данни и неблагоприятни за 

правораздавателните органи коментари или внушения.  

Информация за дела, които са отложени и информацията за 

постановени решения е желателно да се оповестява до един час след 

приключване на съдебното заседание.  

При интерес от страна на медиите и искане на информация, която не е 

включена в прессъобщението, информационния бюлетин или към друга информация - 

свързана с работата на съдилищата, завеждащият връзки с обществеността прави 

справка и изготвя съобщение във възможно най-кратък срок.  

 

IV.2.7. Адресати на прессъобщенията 

 Прессъобщенията за дейността на съда се изпращат до редакциите на местните 

средства за масова информация и регионалните кореспонденти на националните 

медии. При проявен интерес от страна медии от други региони е възможно 

прессъобщения да се адресират и до тях. 

За популяризиране на отделни инициативи на съда – новаторски и значими не 

само в регионален, но и национален мащаб, както и по дела, привличащи 

общественото внимание, съобщения се изпращат и на централните медии, които нямат 

свои регионални кореспонденти. Адресати на такива съобщения могат да бъдат и 

пресслужбите на другите звена в съдебната система, държавни институции, органи на 

местната власт, неправителствени организации и др. 
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Поместването на прессъобщението на интертет страницата на съда фактически 

го адресира до всички потребители, ползващи мрежата. 

 

IV.3. АНОТАЦИЯ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ 

Анотацията е вид анонс (или кратко описание) на взето от съдебния състав 

решение.  

Анотация на съдебно решение се прилага в особени случаи (решения по дела от 

засилен обществен и медиен интерес) и при необходимост от разясняване на 

терминология или фактология, свързана с решението. Целта е по-добро разбиране от 

обществото и медиите на решенията по дела от медиен и обществен интерес. 

Механизъм на изготвяне на анотацията: 

1. съдия от съдебния състав, взел решението, подготвя анотацията (или кратко 

описание) на съдебното решение и го подава към пресаташето; 

2. пресцентърът от своя страна интегрира части от текста или целия текст в 

прессъобщението, обявяващо решението на съда.  

 

IV.4. ИЗГОТВЯНЕ НА СЕДМИЧЕН ПРЕС-ДАЙДЖЕСТ 

Целта на ежеседмичните прес-дайджести е пресслужбата на ВАС да информира 

медиите за предстоящите събития през седмицата и да дава по-подробна информация 

при проявен медиен интерес. 

Всеки понеделник пресслужбата оповестява информация за насрочени 

за разглеждане дела през съответната седмица. Информацията от прес-

дайджеста се качва и на страницата на съда в Интернет. 

При проявен интерес от страна на медиите,  завеждащият пресслужбата на ВАС 

подготвя и изпраща допълнителна информация във възможно най-кратък срок. 

Механизм на разпространение на ежеседмичния прес-дейджест: 

1. ВАС изпраща прес-дайджест до ресорни журналисти в понеделник, в който 

накратко уведомява медиите за дейността на съда през седмицата. 

2. Журналист 1 проявява интерес към старта на важно дело, отбелязано в прес-

дайджеста в понеделник или вторник.  

3. Журналист 1 връща email с молба за повече информация по даденото дело. 
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4. ВАС връща позиция до Журналист 1 в четвъртък или в зависимост от срока, в 

който е поискан коментар от съответния журналист, както и медията и 

нейното работно време, разбира се съобразено и с административните и 

правни възможности за отговор от страна на ВАС според законовите правила. 

 

IV.5. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ВАС 

 

 

Пресслужбата на ВАС извършва ежедневно обновяване на Интернет 

страницата на съда поради важното място на информационните технологии в 

съвременния свят и с оглед подобряване на комуникацията с широката общественост.   

 

На страницата се публикуват прессъобщения, информация за тълкувателната 

дейност на ВАС, информация за участия на ръководството на институцията в 

официални и работни срещи, семинари и други събития, актуален снимков материал и 

други информационни материали. 

 

На Интернет страницата на ВАС е добре да се поддържа и редовна рубрика с 

„Въпроси и отговори“, както на медиите, така и за постъпили от гражданите въпроси по 

обществено значими дела и въпроси.  

 

 

IV.6. ИЗГОТВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ЗА ИНТЕРНЕТ 

СТРАНИЦАТА НА ВАС 

 

Завеждащият пресслужбата на ВАС списва ежемесечен онлайн информационен 

бюлетин, който се публикува на сайта на ВАС. Той съдържа  най-важните решения 

през изтеклия месец и календар за делата, които ще се гледат през следващия такъв. 

В бюлетина се посочва: вида на всяко дело, номер и година; начален час на 

заседанието; страни по делото, кратка информация за предмета и водения съдебен 

спор.  

Извън предстоящите дела, в бюлетина се публикува и обзор на вече минали 

съдебни дела, които са от обществено значение за медиите и гражданите. Към 

информацията за минали дела, задължително се публикуват и линкове към съдебните 

решения, така че да се осигури пълен достъп до информация за медиите и гражданите 

по тези дела.  
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Онлайн – бюлетинът може да съдържа рубрика с въпроси и отговори на често 

задавани въпроси. Може да има и рубрика за новостите от европейската практика. 

Бюлетинът е предназначен основно за медиите като неговото съдържание дава 

възможност на съдебните журналисти да планират работата си като изберат дали да 

присъстват в съдебната зала при разглеждане на предстоящите дела, които 

представляват интерес за тях или да разчитат на информацията, която ще получат от 

пресслужбата в последствие. Освен това той дава възможност за създаване на 

Интернет архив на минали съдебни спорове и решения, до който журналистите винаги 

имат достъп, когато им се налага да припомнят за вече взети решения от ВАС, но така 

че източникът на информацията да е напълно достоверен и да им позволява да 

използват точните информация и факти. 

 

IV.7. ИНТЕРВЮТА. ПУБЛИЧНИ РЕЧИ И ПУБЛИЧНИ ИЗКАЗВАНИЯ 

 

IV.7.1. Интервюта и участия в радио и телевизионни предавания 

Участието на председателя и заместник-председателите на ВАС и други 

представители на съда в радио и телевизионни предавания се координира от 

Пресслужбата на съда.  

Експертът по Връзки с обществеността осъществява подготовката за провеждане 

на интервю, която е свързана с: 

 Определяне на главната посока на посланието, което ще се отправи чрез 

интервюто; 

 Събиране и систематизация на всички факти и възможните гледни точки към тях; 

аргументация на алтернативните мнения; 

 Структуриране на информацията – подреждането й върви от най-важните и 

съществени тези към подробностите по модела на обърнатата пирамида; 

 Договаряне на правилата – времетраене; използване на цитати от интервюто (как 

и при какви условия); използване на звукозаписна техника; отразяване на 

интервюто (пълен запис или с редакторска намеса и коментар); прекъсвания 

(интервюираният да има достатъчно време за отговори и те да не бъдат 

прекъсвани) и т.н. 
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 Подготовка на интервюирания за евентуалните трудности с журналистическите 

похвати; 

 Подготовка на поведението – по възможност репетиция и видеозаписи за анализ 

и контрол на поведението. 

Завеждащият Връзки с обществеността подготвя предварително интервюирания 

(участника в предаването) с информация за медията и журналиста, с когото ще 

разговаря, за предисторията на разисквания проблем, ако има такава.  

 

Всички журналистически въпроси следва да бъдат предварително подготвени и 

писмено представени на пресслужбата на съда.  

 

Преди публикацията или предаването интервюираният се запознава с 

подготвения текст или видеоматериал. 

 

IV.7.2. Публични речи и изказвания 

Пресслужбата на ВАС подготвя опорни точки за всички публични и медийни 

изяви на Председателя и ръководството на ВАС, пише публичните речи за участията 

им в обществени изяви, както и обръщения по конкретни поводи, свързани с дейността 

на съда.  

Завеждащият звено “Връзки с обществеността” задължително придружава 

ръководството на ВАС по време на публичните изяви. 

 

IV.8. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ 

 

Пресконференции се организират и провеждат със съгласието на председателя на 

съда при наличие на информационен повод:  

 годишен отчет;  

 важни кадрови промени;  

 участие в реализацията на значими проекти;  

 съществени законодателни промени, отразяващи се върху цялостната работа на 

съдебната система;  

 при възникването на сериозен проблем, свързан с работата на съда, към който 

медиите и обществото проявяват подчертан интерес; 

 при необходимост от разясняване на информация по обществено значими дела.  
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Особености на пресконференцията: 

 Пресконференцията има за цел да се огласи и разясни позицията на 

институцията по даден въпрос.  

 Тя дава възможност да бъдат дадени повече разяснения и информация по 

определена тема, отколкото такава може да бъде обобщена в едно 

прессъобщение.  

 Чрез пресконференциите желаната информация достига до широк кръг от 

обществеността (чрез медиите) при минимални ресурсни и времеви разходи.  

 Успешната пресконференция не само създава новини, но и подобрява 

имиджа на институцията като цяло. 

Подготовка и организиране: 

При организирането на пресконференция е необходимо да се вземат предвид 

следните фактори: 

1. Дефиниране на посланието – ясно формулиране на посланието, което 

институцията иска да предаде. Независимо какво е посланието, то трябва да 

бъде обобщено в 3-5 основни точки.  

 

2. Определяне на участниците в пресконференцията - трябва да са 

компетентни и добре запознати с информационния повод. Задължително е да се 

предвиди модератор, който ще открие и води пресконференцията. 

 

3. Време за провеждане на пресконференцията – по възможност удобно за 

максимален брой медии. Като правило се използва формулата: рано през деня, 

рано през седмицата, рано през месеца (не по-късно от 11 часа, понеделник или 

вторник, първа седмица на месеца). Трябва да се внимава пресконференцията 

да не съвпадне по време с други насрочени събития, които биха привлекли 

журналистите. 

  

4. Място на провеждане – да е съобразено с броя на присъстващите 

журналисти и други участници, както и с възможностите за използване на 

звуко- и видеозаписна техника;  да е достъпно и удобно за журналистите – 

хотел в центъра на града, сградата на ВАС (при наличие на свободна зала) и др. 

По възможност обстановката трябва да съответства на тоналността на предмета 

на съобщението - тържествена, делова, неутрална. 
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5. Предварително огласяване – да се извърши достатъчно рано, така че всички 

представители на различните медии да имат възможност да се подготвят и 

отразят събитието. 

 

6. Изпращане на покани до журналисти – задължително се канят всички 

ресорни журналисти. За да се гарантира, че всички поканени са информирани, 

след изпращане на email, е желателно да се проведе разговор по телефона с 

резюме  на предстоящото събитие. Често поканата не стига до адресата по 

различни причини – не прочетено писмо, препълнена поща, сгрешен адрес и др. 

Последващият контакт по телефона за потвърждение е важно, тогава когато 

събитието е от особено значение за институцията. 

 

Поканата за пресконференция задължително включва: 

o Адресат – име на журналиста и медията;  

o Тема на пресконференцията;  

o Дата, място, начален час и евентуален час на завършване;  

o Интересен факт – присъствие на значима личност и др.;  

o Име и телефон за допълнителна информация. 

 

7. Предварително подготвени материали (медийни пакети) – спомагат 

недвусмислено да се представи позицията на съда по разглеждания въпрос и да 

се създадат условия за пълно и коректно отразяване; в тях се съдържа резюме 

на основните тези, конкретни данни, схеми, диаграми и др.  

Разпространяването на медийния пакет може да става и по електронен път, 

като е желателно всички документи да се компресират в архивен файл преди 

изпращането им до медиите.  

 

8. Осигуряване на кафе-пауза, коктейл или др. след края на 

пресконференцията. 

 

9. Изпращане на съобщение с обобщена информация след събитието - 

задължително правило е след всяка пресконференция до всички ресорни 

журналисти, включително и тези които са присъствали на нея, да бъде 

изпратена обобщена информация с основните теми и снимки от 

пресконференцията.  

 

 

 



 

23 

Проект „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 
 

Провеждане на пресконференция: 

1. Откриване - Пресконференцията се открива и води от модератор. Той 

приветства медиите с добре дошли, представя темата и говорителит. Най-често 

модератор на събитието е експертът по връзки с обществеността, но може и да 

е друг представител на институцията.  

2. Същинска част - Презентациите (ако има подготвени) не трябва да са 

прекалено дълги и да отегчават присъстващите. Продължителността им следва 

да е не повече от 20 минути.  

3. Въпроси и отговори  - Следват въпроси на медиите и отговори. Всички 

членове на екипа трябва да са подготвени за въпросите на журналистите, 

затова обикновено се набелязват възможни въпроси и техните отговори. 

4. Закриване - Пресконференцията се закрива от модератора, който дава и 

всякаква допълнителна информация. 

Правила при провеждане на пресконференция:  

• Подгответе си сценарий и го раздайте на всички говорители;  

• Направете репетиция, изпробвайте техниката;  

• Започнете навреме, дори да не са пристигнали всички журналисти;  

• Говорете кратко и ясно, без излишни въведения;  

• Говорете високо, за да ви чуват и тези най-отзад;  

• Придържайте се към ключовите послания;  

• Не се притеснявайте, ако не дойдат журналисти, това не означава, че няма да 

ви отразят;  

• Осигурете микрофони;  

• За да направите събитието по-интересно, използвайте мултимедийна 

презентация, видео, макети;  

• Разчупете шаблона - говорителите могат да презентират и прави;  

• Слушайте какво казват другите говорители, за да не се дублирате или да си 

противоречите;  

• Не четете, гледайте в публиката;  

• Не оставяйте журналистически въпрос без отговор;  
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• Освен пакети с информационни и визуални материали, на журналистите може 

да се направи подходящ сувенирен подарък, символизиращ темата на събитието и 

организацията.  

 

IV.9. СВИКВАНЕ НА БРИФИНГИ 

 

Брифинги за журналистите от ресора се свикват с цел информиране на медиите 

за постановени решения на съда и избягване на погрешни интерпретации на съдебните 

актове, както и с цел предоставяне на информация за предстоящи заседания на съда.   

Посредством брифинга се осигурява директен и пряк контакт с журналистите и се 

постига по-ефективна комуникация, така че те да са информирани за най- важните 

решения на съда. 

Брифинги се свикват: 

1) аd hoc - в случаи, когато има постановени решения по дела 

от голям обществен интерес.  

2) регулярно – с цел да се направи преглед на взетите най- 

важни съдебни решения за изминалия период и да се даде информация 

за предстоящи заседания на съда. 

 

IV.10. ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ЗА МЕДИИ И ГРАЖДАНИ 

 

Инициативата „Дни на отворените врати“ цели постигане на по-добра 

информираност за дейността на ВАС и повишаване на правната култура на гражданите. 

Тя е насочена към широката общественост - граждани, студенти, ученици и 

представители на медиите, които могат да бъдат поканени да посетят сградата на съда 

в определен ден и да се запознаят с работата на институцията. При възможност могат 

да бъдат предоставяни информационни материали и брошури за допълнителна 

информация и улеснение на гражданите. 

ВАС провежда „Дни на отворените врати“ по предварително утвърдени от 

председателя на съда график и регламент, така че да не бъде възпрепятствана 

дейността на съдии и служители. 
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Предимства Недостатъци 

 Позволява да се повиши 

информираността и правната 

култура на гражданите. 

 

 Позволява да се изгради доверие в 

институцията. 

 

 Позволява интерактивна 

комуникация и разговор лице-в 

лице. 

 Може да изисква много служители 

и време за планиране и 

провеждане. 

 

 Вложените усилия и средства може 

да не оправдаят очаквания ефект. 

 

 

Подготовка и организиране: 

 За провеждането на инициативата се избират дата и време, които да позволяват 

по-голяма посещаемост.  

 Събитието се обявява най-малко две седмици преди провеждането му на 

интернет страницата на съда, със съобщение до медиите и др. 

 Според очаквания брой посетители се определят служители, които могат да 

предоставят информация и да отговарят на въпроси на достъпен език. 

 По възможност се подготвят информационни материали. 

 

IV.11. ДОСТЪП НА ЖУРНАЛИСТИ ДО СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА 

 

Журналистите могат да направят справка само по дела, по които има влязъл в 

сила съдебен акт, след писмено разрешение на съдията-докладчик или 

председателя на съда (в случай, че е невъзможно разрешението да бъде дадено от 

докладчика). За целта се попълва стандартна бланка по утвърден образец, за 

издаване на разрешение за достъп до конкретно дело. 

Бланката се представя от репортера на деловодителя и е основание за 

предоставяне на достъп до съответното дело или част от него. 

Журналистът се запознава с материалите по делото в присъствието на 

завеждащия връзки с обществеността или друг съдебен служител в стаята за четене на 
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дела. Бланките се съхраняват в специален регистър при завеждащия връзки с 

обществеността.  

 

IV.12. ФОТОАПАРАТИ И КАМЕРИ В СЪДА 

 

 Видеозаписи и фотографии в съдебната зала, по време на съдебно заседание, се 

правят само с разрешение на председателя на състава, разглеждащ делото, 

към което има проявен интерес и със съгласието на страните - участници. 

Снима се само през първите 3 минути след влизане на съдебния състав в 

заседателната зала. Съгласно чл.32, ал.2 от Конституцията на Република България - 

никой не може да бъде фотографиран и филмиран без негово знание или въпреки 

неговото изрично несъгласие. Заявеното от страните съгласие да се заснемат кадри от 

процеса се записва в протокола за заседанието.  

При заявено желание от страна на медиите и след разрешение от председателя 

на съда, в определен ден и час може да се осигури свободен достъп до залите в съда 

(когато в тях не се провеждат заседания) и коридорите на палатата. В този случай 

могат да се заснемат кадри, които да се използват за онагледяване на материали, 

когато репортерите не са били в състояние да присъстват на място при разглеждане на 

конкретно дело.  

 Правенето на звукозаписи в съдебна зала по време на заседание е недопустимо.  

 

IV.13. МОНИТОРИНГ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОТОК В СРЕДСТАВАТА ЗА 

МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.  

ПЕРИОДИЧЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА МЕДИЙНОТО ОТРАЗЯВАНЕ НА 

ДЕЙНОСТТА НА СЪДА. АРХИВ. 

 

IV.13.1. Медия мониторинг 

Завеждащият връзки с обществеността ежедневно проследява 

публикациите в пресата и информационния поток в електронните медии за 

създаването на по-пълна и точна представа за медийното присъствие на Върховния 

административен съд.  
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IV.13.2. Анализ на медийното отразяване 

Периодично анализът на медийното отразяване се обективира в писмена форма 

от завеждащия връзки с обществеността, съпроводен с предложения за последваща 

работа с медиите (съдържание на предоставяната информация, послания и др.) и се 

предоставя за съгласуване с председателя на съда.  

 

Ежегодно се изготвя обобщен писмен анализ, който се представя за обсъждане 

от съдиите и служи като база за отправяне на препоръки относно работа с медиите 

през следващата година.  

 

IV.13.3. Архив 

Завеждащият Връзки с обществеността поддържа архив от публикации в 

пресата и материали, оповестени в новинарски емисии и предавания на регионални и 

национални медии, засягащи работата на ВАС, административните съдилища и 

съдебната система като цяло. Отделна публикация може да бъде съпътствана с кратък 

коментар, когато това е необходимо.  

 

Архивът на медийното отразяване се води: 

 по рубрики – съответните казуси, които медиите отразяват (спомага за 

яснота относно медийните послания по конкретния казус) и  

 по медии (спомага да се прецени коректността при отразяване на 

информацията от конкретната медия).  

 

При публикувано опровержение от страна на съда, същото се прилага към 

съответния материал, твърденията в който се опровергават.  

 

IV.14. ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТНИ СРЕЩИ И КОНТАКТИ С МЕДИИТЕ 

 

За установяване на пълноценно сътрудничество между съда и средствата за 

масова информация пресслужбата на ВАС поддържа постоянен контакт с медиите, 

което се осъществява чрез: 

 Провеждане на периодични срещи - в рамките на такива срещи се 

синхронизират методите за най-ефективно взаимодействие и се анализират 

начините, по които са отразявани отделни моменти от работата на ВАС. 

Срещите предоставят възможност за обогатяване на правната култура на 

журналистите и са предпоставка за създаване на по-достоверни, по-добре 
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издържани материали, от гледна точка на законовите норми и юридическата 

терминология. 

 Чести и неформални контакти с ресорните журналисти – срещи и 

неформални разговори; 

 Организиране на семинари и обучения - винаги когато има възможност и е 

необходимо популяризирането на конкретен проект или конкретна дейност на 

ВАС; 

 Организиране на открити събития - винаги когато има повод затова, тъй 

като това дава възможност за пряк контакт с представителите на медиите.  

 

 

IV.15. ИЗГОТВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ 

 

Административно звено "Пресслужба и връзки с обществеността" задава 

приоритетите и акцентите при подготовката на информационни материали на ВАС, 

които целят да запознаят гражданите и медиите с работата на съда, различни съдебни 

процедури или някои важни промени в законодателството. 

 

Пресслужбата изготвя идейна концепция и методически подпомага реализацията на 

информационните материали. Те се подготвят на  достъпен език и се изготвят 

съобразно разработена графична идентичност и уеднаквен стил (задължително се 

поставя лого на институцията, пълното й наименование, специфични цветове и 

шрифт), което позволява лесното им разпознаване.  

 

Информационните материали се разпространяват не само в рамките на 

съдебната палата, а и чрез други комуникационни канали (при провеждане на 

информационни кампании на съда, провеждане на национални и международни 

семинари, конференции и др.), което спомага за обогатяване правната култура на по-

широк обществен кръг.  

 

Пресслужбата на ВАС подпомага също методически изготвянето на 

мултимедийни презентации при провеждане на публичните медийни събития или 

работни срещи с участието на ръководството и представители на ВАС. 
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IV.16. ПРОВЕЖДАНЕ НА АНКЕТИ. КУТИЯ С ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ 

РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА 

 

Пресслужбата на ВАС периодично провежда анкети сред представители на 

медиите и гражданите с цел оптимизиране работата на съда и постигане на 

съответствие с нуждите и очакванията на широката общественост. Получената 

информация се анализира и на нейна база се изготвят предложения за предприемане 

на конкретни действия с оглед повишаване на общественото доверие в съда. 

Такива анкети да се провеждат и сред служителите в администрацията с цел 

улесняване на тяхната дейност.  

За постигане на същите цели би послужило и отварянето на кутия за 

предложения от граждани (и служители) за подобряване работата в различните 

служби и административни звена. 

 

IV.17. РЕАКЦИЯ ПРИ КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ. ПРОЦЕДУРА ПРИ НЕКОРЕКТНО 

ОТРАЗЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СЪДА. 

 

РЕАКЦИЯ ПРИ КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ 

 

 

Първи стъпки при възникване на криза: 

1. Свикване на кризисен щаб. 

2. Изготвяне на антикризен план за действие спрямо конкретната кризисна 

ситуация – „action plan“. 

3. Провеждане на консултации с медийните съветници и експерти от съответните 

институции, които биха могли да бъдат въвлечени или вече са част от 

засегнатите страни по даден спор. 

4. Определяне на говорител – в случая тази роля винаги би могъл да играе 

говорителят/пресаташето на ВАС.  

5. Избор на комуникационни канали и начин на поддържане на постоянни връзка с 

медиите. 

6. Установяване на източника, където е възникнала и от където произтича 

кризисната ситуация. 

7. Анализ и оценка на възможните резултати и ефекти от кризата. 
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8. Създаване на план за противодействие на кризата, включващ изпълнението на 

определени антикризисни мерки в определени срокове. 

9. Задължителна оценка на ситуацията от правна гледна точка с анализ за 

възможните последствия и противодействия. 

10. Привличане на лидери на мнение или обществени застъпници на страната или 

институцията, чиито права са засегнати.  

 

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ 

 

1. Правете разлика между лош материал и криза. 

 

 Ако дадена медия излъчи или публикува негативен материал за ВАС, това не 

означава непременно, че е налице криза. 

 

 Не се втурвайте да правите всичко необходимо за управлението на кризисна 

ситуация. Впечатлението от лошия материал ще отмине и историята ще утихне, 

това може да е просто еднократен случай поради неточна информация, която 

сте длъжни неформално да изчистите.  

 

 Ако преиграете, можете само да влошите положението и да дадете живот на 

отмираща история.  

 

2. Когато е налице криза, реагирайте бързо.  

 

 Бавното действие не е действие – колебанието и уклончивото поведение ще 

насърчат слуховете, които ще рикошират върху вас с още по-страшен ефект.  

 

 Първите часове са най-важни – тогава се изгражда възприятието за това как се 

справяте с кризата.  

 

 Ако тогава не реагирате правилно, репутацията ви ще бъде застрашена, дори 

ако след първите 24 часа направите всичко като по учебник. 

 

3. Поемете отговорността. Не се оправдавайте.  

 

 Да поемете отговорността не значи да поемете вината. В кризисни ситуации 

няма значение кой е виновен.  

 

 Важното е кой ще оправи нещата. Хората очакват преди всичко да видят, че 

вече взимате нужните мерки, че имате план как да излезете от кризата.  
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 Оправданията и обясненията чия е отговорността ви поставят в слаба позиция. 

 

 Бъдете позитивни. 

 

4. Демонстрирайте съпричастност и грижа към потърпевшите.  

 

 Покажете, че мислите за засегнатите. Тогава общественото отношение към вас 

ще бъде много по-благосклонно и кризата няма да се отрази сериозно на 

репутацията ви.  

 

 Винаги очаквайте да има някой недоволен. Въпреки това начинът, по който се 

държите по време на кризата, е най-големият ви коз и благодарение на това 

можете да избегнете наказателните последици.  

 

 Откритостта и позитивното отношение ще ви помогнат. 

 

5. Разглеждайте медиите като ваш съюзник и посредник при предаване 

на информацията, а не като враг. 

 

 Когато търсят информация, те просто си вършат работата.  

 

 Ако “се покриете”, те ще използват други източници, които могат да се окажат 

враждебно настроени и да имат интерес да ви създадат неприятности.  

 

 Изправете се сами откровено пред медиите и не се опитвайте да хитрувате.  

 

 Не бързайте да признавате грешки на институцията. 

 

6. Прекалено многото информация е по-добре от недостатъчната 

информация.  

 

 Не допускайте да се създаде информационен вакуум. Той ражда слухове и 

влошава кризата.  

 

 Дори и да нямате какво ново да кажете на публиките, по-добре е да повтаряте 

предишните си изявления.  

 

 Важното е публиките да ви виждат – това им вдъхва спокойствие и ви помага да 

изградите доверие, ако бъдете честни и откровени.  
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7. Следете не само националните, но и местните медии.  

 

 Не подценявайте опасността една местна криза да се разрасне и да засегне 

цялата организация или институция, а дори и да излезе извън нея. 

 

 Не забравяйте, че медиите умеят да се цитират и грешката на един регионален 

журналист лесно може да даде начало на криза. 

 

 

8. Опрете се на резултати от изследвания. 

 

 Едно от най-ефективните неща е използването на проучванията, за да се 

разбере какво мислят гражданите за конкретна кризисна ситуация и какво те 

смятат, че институцията трябва да направи.  

 

 Много често се установява, че това, което смятате за криза, всъщност е само 

лоша публична политика. 

 

9. Започнете изграждането на вашата кризисна програма веднага.  

 

 Когато настъпи кризисна ситуация, тя неминуемо ще ви изненада.  

 

 Предварителната подготовка за това кой ще говори, за това какво трябва да се 

направи, как да се координира работата, на кого ще разчитаме, ще ни помогне 

бързо да стъпим на крака още в първия момента на кризата. 

 

 

10.  Публикувайте редовно актуална информация на Интернет страницата 

на институцията 

 

 Страницата ще ви дава възможност сами да определите информацията, която 

искате да стигне до публиката и така вашата зависимост от медиите, особено 

при кризисни ситуации, ще бъде по-малка. 

 

 Възползвайте се от това, че хората търсят винаги информация “от първа ръка”. 

 

 Актуализирайте няколко пъти на ден страницата си при кризисна ситуация. 

 

 Преди това научете медиите, че това е достоверен източник на информация. 
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11. Последно - Внимавайте с тези, които ви съветват.  

 

 Тези хора могат да ви помогнат, но те нямат магическа пръчица, с която да 

премахнат или стопират кризата.  

 

 Затова внимавайте с всеки, който твърди, че може да прави всичко. 

 

 

ПРОЦЕДУРА ПРИ НЕКОРЕКТНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СЪДА 

 

Отговор от страна на съда може да се даде, когато публикацията не съответства 

на реалността и законите или е отправена необоснована критика и по тази причина се 

създава негативно отношение към отделен съдия, определена служба в съда или 

институцията като цяло. Трябва да се вземе под внимание важна ли е критиката или 

допуснатата неточност, каква вреда е нанесла, каква е ползата от отговор. В интерес 

на съдилищата е аргументирано да се възпрепятства всеки опит те да бъдат 

дискредитирани.  

При некоректна публикация в пресата или неточно изявление в електронните 

медии е необходимо внимателно да се анализира написаното (казаното) и да се 

прецени точно кои моменти се нуждаят от опровержение. Когато се касае за 

необоснована критика или неточност по отношение цялостната работа на 

институцията, отговорът се съгласува с председателя на съда. Когато 

некоректно (непълно, невярно) е отразена работата по определено дело – 

анализът и опровержението се изготвят с участието на съдията, разглеждащ 

делото. 

Опровержението при некоректно отразяване на работата на съда може 

да се даде на пресконференция, в писмо до главния редактор на съответната 

медия или под формата на официално писмено изявление, разпространено до 

всички средства за масова информация.  
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Приложение 1 

ДЕСЕТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С МЕДИИТЕ 

 

1. Предоставянето на информация и контакти с медиите, независимо дали са 

НАЦИОНАЛНИ ИЛИ РЕГИОНАЛНИ се осъществяват САМО И ЕДИНСТВЕНО чрез 

Експерт “Връзки с обществеността”. 

 

2. Интервюта и изявления за медиите се дават от Председателя на ВАС, 

заместник-председателите на ВАС или от изрично посочени от Председателя на 

ВАС служители на съда.  

 

3. Никой друг освен Председателя на ВАС или посочен от него заместник-

председател на съда, няма право да дава каквато и да е информация или 

коментар за дейността на ВАС. Информацията и коментарите за дейността на 

ВАС се предоставят на медиите от Административно звено "Пресслужба и 

връзки с обществеността". 

 

4. Никой служител на ВАС няма право да застава пред камера, да бъде записван 

от журналисти, да дава интервюта и изявления относно дейността на съда, 

освен след разрешение на Председателя на ВАС и след консултация и 

съгласуване с експерт „Връзки с обществеността”. 

 

5. При осъществяване на контакт от страна на медиите, с който и да е 

служител на ВАС,  отговорът е:  „Моля, обърнете се към експерт “Връзки 

с обществеността” или към Звено "Пресслужба и Връзки с 

обществеността" на телефон: .........“ 

 

6. Веднага след това служителят на ВАС, с който медиите са влезли в 

контакт, се обажда лично на експерт „Връзки с обществеността” - ……или 

на мобилен телефон ..........., за да го информира за ситуацията. 

 

7. Независимо дали журналистите са добронамерени или задават 

целенасочено агресивни въпроси НИКОГА НЕ СЕ КАРАЙТЕ с тях. Учтиво ги 

помолете да се обърнат към Звено "Пресслужба и Връзки с 

обществеността"и откажете какъвто и да е коментар. Независимо от 

въпросите, начинът по който ги задават и броят им, отговорете едно и 

също „ Моля, обърнете се към Звено "Пресслужба и Връзки с 
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обществеността"“. 

 

8. Ако представител на медиите се обади повторно с твърдението, че не 

може да се свърже със Звено "Пресслужба и Връзки с обществеността" 

поради някаква причина и настоява да получи информация от Вас, 

помолете го да остави телефон за обратна връзка, за да може експерт 

„Връзки с обществеността” да се свърже  него. 

 

9. Журналистите са много изобретателни и не винаги добронамерени. Дори 

в личен разговор не давайте информация за дейността на съда. 

 

10. Дори след разрешение на Председателя на ВАС за интервюта или 

изявления, информация се предоставя на медиите, след като 

предварително е съгласувана с експерт „Връзки с обществеността” и 

утвърдена от Председателя на ВАС. 
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Приложение 2 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ ЗА РАБОТА С МЕДИИТЕ СПОРЕД 

ТЯХНАТА СПЕЦИФИКА 

 

Как да спечелим доверието на медиите 

 като познаваме спецификата им; 

 като се опитваме да ги разбираме; 

 като ги информираме, без да им налагаме мнения; 

 като сме максимално откровени; 

 като не забравяме, че техните приоритети са различни от нашите; 

 като не ги пренебрегваме; 

 като не се опитваме да ги променяме агресивно и отведнъж. 

 

 

Специфика на различните медии: 

 

 

Медия Плюсове Минуси 

 

Вестници  традиционно 

информационно средство 

 достигат до широка 

аудитория 

 ефективни за местен 

достъп 

 гъвкави 

 бързи 

 

 не са селективни 

 имат кратък живот 

 имат по-бавен 

производствен цикъл 

 имат лимитирани 

възможности да поемат 

информация 

 

Списания  високо селективни 

 осигуряват високо 

качество на печат 

 имат дълъг живот и 

възможност за 

многократен прочит 

 дават възможност за 

анализ и коментар 

 по-бавен и по-скъп 

производствен цикъл 

 забавена и индиректна 

обратна връзка 

Телевизия  достъп до много широка  по-дълги и по-
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аудитория 

 притежава най-богат 

арсенал на въздействие 

 в състояние е да обсебва 

вниманието на 

аудиторията 

скъпоструващи 

технологични срокове 

 къс живот на посланието 

 

Радио  висока географска и 

демографска 

селективност 

 с относително ниски 

разходи 

 добро местно покритие 

 дава възможност да се 

реагира в рамките на 

минути  

 въздейства емоционално 

върху аудиторията 

 кратко време на 

въздействие 

 въздействие единствено 

чрез слуха 

 

Интернет  осигурява най-големи 

аудитории 

 най-бързо 

разпространява 

информацията  

 дава възможност за 

комбиниране на текстова 

част и визуални 

елементи 

 има потенциал за 

селектиране на 

аудиторията 

 въздейства в значителна 

степен емоционално 

 дава възможност за 

получаване на обратна 

връзка 

 

 демографски ограничена 

аудитория 

 възможно изкривяване на 

информацията 

 възможни са големи 

различия по отношение 

на цената 

 

 

По видове канали, вестниците, радиото и телевизията, както и Интернет 

сайтовете, достигат до най- голяма и разнообразна аудитория, докато списанията и 
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информационните материали имат ограничено разпространение само сред определени 

целеви аудитории.  

Опитът показва, че когато целевата група е широката аудитория, най- 

подходящите комуникационни канали са многотиражните национални 

ежедневници, както високо рейтинговите радиа и телевизии.  

Когато искаме да предадем по-дълги и подробни послания, най- подходящият 

канал са вестниците.  

Радиото и телевизията са по- подходящи при отразяването на събития.  

Информационните и печатните материали (брошури, листовки, бюлетини, книги 

и др.) са предпочитан комуникационен канал, когато искаме да предоставим на 

аудиторията по- широка и обемна информация.  

Интернетът от своя страна позволява най-бързо предавана на желаната 

информация до целевите аудитории и широката общественост. Формите на Интернет 

комуникацията освен това позволяват разпространение, както на текстова 

информация, така и на визуални елементи – снимки, видео материали, графични 

елементи, анимации и мн. др.  

ПР посредством радио 

В ПР радиото се използва за излъчване на нюзинформации, репортажи за актуални 

събития, участия в редакционни предавания по теми на деня (седмицата), ток –шоута, 

интервюта, изявления, опровержения, директни включвания от мястото на събитието. 

Предимствата на радиото за целите на ПР са следните: 

 Способност за бързо предаване на актуална информация. В екстремални моменти 

то е най-ефикасното средство за намеса на институцията и овладяване на 

положението. При кризисни ситуации радиото е медиаторът за осъществяване на 

първия контакт с обществеността и с останалите средства за масово 

осведомяване. 

 Достъпност и повсеместна разпространеност; 

 Много широка и разнообразна по състав публика; 

 Разбираемост за широката общественост;  

 Възможност за контакт с етно-езикови малцинства чрез специални емисии (когато 

има такива).  

 

ПР посредством телевизията 

От гледна точка на ПР взаимодействието с телевизията е по-сложно, отколкото с 

пресата и радиото. Това се дължи на технологичните особености на телевизионното 
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производство. Влизането на един ТВ-репортаж в новинарската емисия по телевизията 

изисква прадварителното му заснемане от екип и монтаж . 

Телевизията обаче има предимства, които са много важни за ПР: 

 Най-популярният информационен канал и се възприема като най-достоверният 

източник на новини;  

 Достига до най-широката аудитория;  

 Има емоционално-психологическо образно въздействие, непостижими за пресата 

и радиото; 

 Камерата обаче може да бъде опасна, защото показва всичко -  притеснението, 

неумението да се управлява невербалния код, жестове и гримаси и т.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

Проект „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 
 

Приложение 3 

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ПРИ ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ 

 

 Целта на всяка публична изява е да се вдъхне доверие, публиката да бъде убедена 

в тезите, които защитавате.  

 

Помнете, че думите са малка част от цялостното впечатление, което оставяте пред 

публиката си. Интонацията и невербалното поведение са тези, които създават 

усещането, че вашето представяне е успешно и вие сте се справили отлично.  

 

Бъдете позитивни и естествени. 

 

Теза при публичното говорене 

 

 Помнете, че хората запомнят началото и края на едно изказване и 

общата визия от оратора.   

 Изложете тезата си в първите 1-2 минути от изказването си. 

 Не говорете твърде дълго (добрата продължителност е 15-20 минути.) 

 В края на изявлението си завършете с ефектна теза и израз. 

 Използвайте примери и аналогии и употребявайте къси и прости 

изречения. 

 Говорете ясно и вълнуващо. Не изпозвайте твърде специализирани 

термини. 

 Когато застанете пред публика, е по-добре да говорите прави – така 

показвате уважение, освен това слушателите ви се разсейват по-малко.  

 Когато започнете да говорите, не гледайте в пода, в тавана или над 

главите на слушателите си. Обхождайте с поглед залата и търсете 

погледа на слушателите. 

 

 

Техники за задържане на вниманието 

 

 Задавайте реторични въпроси на залата, това кара хората да внимават. 

 Намислете си “вълшебни фрази”, с които да връщате вниманието на публиката, 

можете да използвате и чувството си за хумор, можете да използвате мъдрости, 

специфични за региона, откъдето е публиката ви. Но внимавайте с шегичките.  
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 Правете кратки паузи и сменяйте темпоритъма на говоренето си – ако 

замълчите за 2-3 секунди, тези, които говорят помежду си, ще замълчат също и 

отново ще започнат да ви слушат внимателно.  

 

 

Приложение 4:  

ИНФОГРАФИКА ЗА МЕХАНИЗМА НА СЕЛЕКТИРАНЕ И КОМУНИКАЦИЯ НА ДЕЛАТА ОТ 

ОБЩЕСТВЕН И МЕДИЕН ИНТЕРЕС  - приложена като отделен файл към документа. 
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