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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 
 

Качеството на правосъдието и съдебната власт е водещ индикатор за 
качеството на живот на гражданите във всяка една държава. Стратегическото 
значение на работата на съдебната власт не бива да се подценява на 
национално ниво, а прозрачността и ефективността на съдебната система 
трябва да бъдат сред основните приоритети на държавното управление. 

 
Върховният административен съд (ВАС) е бенефициент по проект 

„Повишаване на прозрачността и ефективността в работата на ВАС”, 
финансиран по приоритетна ос I, под-приоритет 1.5. „Прозрачна и ефективна 
съдебна система” на ОП „Административен капацитет“. Този проект в пълна 
степен отговаря на стратегическата цел на ОПАК за „Повишаване на 
професионализма, прозрачността и отчетността в съдебната система.” Проектът 
има за цел да осигури бързо и качествено правораздаване и да осигури 
качествено подобряване на цялостната работа на ВАС, което напълно 
съответства и на целите, заложени в рамките на приоритетна ос I „Добро 
управление“ на европейската програма ОПАК.  

 
Този проект се изпълнява в съответствие с всички стратегически 

документи, залегнали в основата на ОПАК, както и Стратегията за 
продължаване на съдебната реформа в условията на пълноправно членство, 
чиято първа стратегическа цел е „По-добро управление на съдебната система“. 

 
Общата цел на реформата е насочена към повишаване на ефективността и 

ефикасността в работата на ВАС чрез прилагане на принципите на добро 
управление и създаване на прозрачност като по този начин се подобри 
публичният имидж на съдебната система.  

 
За постигането на тези стратегически цели следва да се изпълнява 

Комуникационна стратегия, която да води до подобряване на публичния образ 
на ВАС като институция, както и на съдебната система и власт като цяло. 
Разработването на тази стратегия е част от проекта, заложен по ОПАК и има за 
цел да подобри комуникацията с медиите като част от целите да се изгради 
публично, прозрачно, ефективно, качествено и бързо правораздаване в 
държавата.  
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Правна уредба на България 

 
България е парламентарна република, която се управлява от Президент, 

Министър-председател, Министерски съвет, Народно събрание, съдебна власт, 
Конституционен съд и местна власт. 

 
Президентът на България се избира за срок от пет години и може да бъде 

преизбран само веднъж. Държавният глава има ограничени правомощия по 
отношение на вътрешната политика. Той представлява държавата в 
международните отношения и е върховен главнокомандващ на въоръжените 
сили. Неговата роля е особено важна по отношение на съдебната власт. 
Председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния 
административен съд и главният прокурор се назначават и освобождават от 
президента на републиката по предложение на Висшия съдебен съвет за срок 
от седем години без право на повторно избиране. Президентът не може да 
откаже назначаването или освобождаването при повторно направено 
предложение. 

 
Министерският съвет се състои от министър-председател, заместник 

министър-председатели и министри. Министър-председателят носи общата 
отговорност за управлението на държавата. Отделните министри, които са част от 
кабинета, могат да издават нормативни актове в сферите от тяхна компетентност. 
Министерският съвет ръководи изпълнението на държавния бюджет; организира 
стопанисването на държавното имущество; сключва, утвърждава и денонсира 
международни договори в случаите, предвидени от закона. Той отменя 
незаконосъобразните или неправилните актове на министрите. Министерският 
съвет назначава областните управители, които изпълняват държавната политика в 
областите. На местно равнище на всеки четири години се произвеждат избори за 
общински съвети и кметове. 

 
Народното събрание осъществява законодателната власт и упражнява 

парламентарен контрол. Наред с общата си компетентност да приема закони, 
Народното събрание има изрично правомощие да приема държавния бюджет, 
да определя размера на данъците, да обявява война, да ратифицира 
международни договори, да насрочва избори за президент, да избира и 
освобождава от длъжност министър-председателя, и по предложение на 
министър-председателя да избира членовете на Министерския съвет. Преди да 
се превърне в закон, всеки законопроект трябва да бъде гласуван на две 
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четения в Народното събрание. След гласуване на недоверие, за което е 
необходимо мнозинство от народните представители, правителството е длъжно 
да подаде оставка. 

 
Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, 

юридическите лица и държавата. Тя е независима. При осъществяване на 
своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите 
се подчиняват само на закона. Правосъдието се осъществява в името на 
народа. Правораздаването се осъществява от Върховния касационен съд, 
Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни 
съдилища. Към всички съдилища има прокуратури. Прокурорите, подчинени на 
главния прокурор, повдигат и поддържат обвинението по наказателни дела, 
упражняват надзор при изпълнението на наказателните и други принудителни 
мерки, както и участват в граждански и административни дела. 

 
Съдебната власт се представлява от Висшия съдебен съвет (ВСС), който се 

състои от съдии, прокурори, следователи и лица, назначени с политическо 
решение. ВСС е постоянно действащ орган, който осигурява независимостта на 
съдебната система. Той определя състава и организацията на работа на 
съдебната власт и осъществява управление на дейността й, без да засяга 
независимостта на нейните органи.  

 
Конституционният съд, който не е част от съдебната власт, дава 

задължителни тълкувания на Конституцията; произнася се по искане за 
установяване на противоконституционност на законите и на другите актове на 
Народното събрание, както и на актовете на президента. 

 
 
 

Структура на съдебната власт 
 

Началото на днешната съдебна система в България е положено с 
приемането на Конституцията през 1991 г. от първото Велико народно събрание 
на Р. България. Основният закон за устройството на съдилищата в България е – 
Законът за съдебната власт (ЗСВ), приет през 1994 г. Изменения на 
Конституцията, свързани със съдебната система, са правени през септември 
2003 г. 
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Поради необходимостта от цялостна реформа на съдебната власт, което 
произтича от присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 
г., това е една от най-широко разискваните теми в българското общество. 

 
Съдебната система се състои от съдилища, които се произнасят на първа 

инстанция – това са районни или окръжни съдилища, на втора инстанция -  
окръжни или апелативни; и на трета инстанция се произнася Върховният 
касационен съд (ВКС). Актовете на районните съдилища се обжалват пред 
съответния окръжен съд и след това пред ВКС. Ако дадено производство се 
провежда в окръжен съд, неговите актове подлежат на обжалване пред 
съответните апелативни съдилища и накрая пред ВКС. Втората инстанция на 
практика е втора поред първа инстанция. Решенията и присъдите на 
първоначалната първа инстанция могат да бъдат обжалвани на всички 
основания. Съдилищата на втора инстанция могат да събират доказателства. 
Касационният контрол има по-ограничен обхват и се свежда до проверка за 
законосъобразност. 

 
Актовете на висши държавни служители или изпълнителни органи се 

обжалват пред Върховния административен съд (ВАС). ВАС разглежда жалби по 
административни дела, постановени от окръжните съдилища, и е единствена 
инстанция при оспорване на подзаконови нормативни актове и актове на висши 
представители на изпълнителната власт. Подобно на ВКС, колегиите на ВАС 
издават тълкувателни решения за преодоляване на неправилна или 
противоречива практика на по-долустоящите съдебни органи. ВАС също е 
длъжен да сезира Конституционния съд по въпроси, свързани с Конституцията. 

 
Правосъдието и съдебната власт са един от трите стълбове за 

демократична правова държава. Съдебната власт осигурява правилното 
прилагане на действащото законодателство, неговата 
конституционосъобразност и съгласуваност с европейското право.  

 
 

 

II. МЕТОДОЛОГИЯ НА РАБОТА И ОБОСНОВКА  НА 
КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ 

 
Създаването на ефективна и справедлива съдебна система е 

стратегически национален приоритет, който може да се постигне с диалог 
между трите власти, експерти, медиите и обществото. Само чрез 
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утвърждаването на върховенството на закона може да се осигури просперитет и 
сигурност за всеки един гражданин в държавата. За да може България да е 
правова държава и самата държава да функционира като такава е необходимо 
обединяването на усилията на всички заинтересовани страни. А за тяхното 
сближаване е необходимо да се изпълняват мерки, които могат да бъдат обект 
и да са част от изпълнявани дейности на утвърдена Комуникационна стратегия. 
 

Съдиите осъществят контрола над законосъобразността и спазването на 
върховенството на закона и защитата правата на гражданите. Адвокатурата е 
свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и 
юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. 
Същевременно гражданските организации или гражданското общество като 
цяло, както и медиите са коректив на съдебната практика. Ето защо с тях 
трябва да се общува адекватно, честно и прозрачно. 

 
При планирането на Комуникационната стратегия, дейностите ще бъдат 

заложени, така че при изпълнението им целите и посланията да се постигат на 
две нива – на ниво съдебна система в България като цяло и на ниво Върховен 
административен съд в частност. Залагането на такъв подход при избора на 
методология се налага поради няколко фактора. Един от тях е, че като цяло 
необходимостта от разработване на Комуникационна стратегия се налага 
заради спадащото обществено одобрение към съдебната система, а това в 
частност подкопава доверието на обществото и към отделните съдебни 
институции. Ето защо са необходими комплексни стъпки, с които да се достигне 
целевата аудитория не само пряко на ВАС, но на цялата съдебна система. От 
друга страна гражданите имат своите очаквания към съдебната власт като цяло, 
включително подобряване на административното обслужване и работата на 
самия ВАС като институция.  

 
Стратегически подходи 

 
 Развитие на комуникацията на национално и регионално ниво; 
 
 Обхващане на външни и вътрешни публики; 
 
 Поднасяне на информацията на достъпен за обществото език; 
 
 Адекватно съчетание на комуникационни средства и канали; 
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 Отчитане на нивото на информираност на публиките/ Обратна 
връзка. 

 
 

III. ЦЕЛИ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАГЕТИЯ 

 
Комуникациите са важна функция за всяка една организация или 

институция. Те са механизъм, както за въздействие, така и средство, чрез което 
се получава обратна връзка, която е необходима при взимането на решения. Те 
са сложен процес и изискват непрекъснат диалог в променяща се и динамична 
среда.  

 
Комуникацията освен това е и целенасочена дейност, която е свързана с 

постигането на конкретни резултати. Подценяването на който и да е етап от 
нея, може да окаже негативно влияние върху възприятието на целевата й 
група. А ефективната комуникация от своя страна е основополагащ фактор за 
доброто име и просперитета на която и да е организация или институция. Ето 
защо подобряването на комуникацията с медиите и обществото с оглед на 
необходимостта от изграждането на нов публичен образ и имидж на ВАС като 
прозрачна и ефективна съдебна институция, предлагаща справедливо, 
качествено и бързо правораздаване е сред ключовите цели на 
Комуникационната стратегия. 

 
 

ОСНОВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА 
 
Да подобри информираността на обществото за дейността на ВАС като 

върховен съдебен орган, да изгради положителен публичен образ и имидж на 
съдебната власт и в частност на Върховния административен съд като 
институция, да отговори на обществените очаквания и да повиши правната 
култура на медиите и гражданите.  

 
 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА 
 

 
Една от специфичните цели на Комуникационната стратегия е насочена 

към това да задоволи потребността на обществото от информация, да регулира 
дейността на административните ръководители, магистратите и съдебните 
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служители за утвърждаване на ВАС като стабилна, отговорна, безпристрастна, 
високо професионална и авторитетна институция и да повиши правната култура 
на гражданите. Комуникационната стратегия трябва гарантира двупосочност 
при обмена на информация като подчертава значението на посланията, 
отправяни от ВАС към медиите и обществеността, и обратната връзка – от 
средствата за масова информация и гражданите към ВАС. 

 
Комуникационната стратегия има за цел също така да осигури прозрачност 

и да гарантира конституционното право на българските граждани да бъдат 
добре информирани за дейността на ВАС. Освен за защита правата на 
гражданите комуникационната стратегия трябва да се погрижи и за повишаване 
на информираността на българските медии за важността на взиманите от ВАС 
решения, както и да наложи прозрачен и ефективен модел на работа с 
журналистите и осигуряването на достъпа до съдебна информация.  

 
В резултат, ВАС трябва да се наложи като прозрачна и независима 

институция в България, която се грижи за защита правата на българските 
граждани и българския бизнес. 

 
ПОДЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА 

 

 Да осигури постоянна информираност на обществеността за 
дейността на ВАС, свързана с осъществяването на съдебен надзор 
над административното правораздаване. 
 

 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, така че 
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. 
 

 Спазване на принципите за прозрачност, законност, независимост и 
безпристрастност на съдебната власт, както и на необходимостта от 
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юридическа издържаност и точност на публично оповестяваната и 
предоставяна информация.  

 
 
 

IV. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

 
Комуникациите на институция от ранга на ВАС обхващат дейности, които 

засягат обществено значими дела. Затова и целевите групи или заинтересовани 
страни са с широк обхват.  

 
Всяка конкретна организация има свой конкретен кръг публики, според 

чиито потребности се определят, както начинът на комуникиране, така и самите 
комуникационни цели и послания и съответно конкретни резултати, които се 
очаква да бъдат постигнати. Публиката се формира на основата на обща връзка 
с организацията. Потенциалните публики, за която и да е организация могат да 
се определят посредством средата, в която тя функционира.  

 
Основният списък на публики се дели на две групи – вътрешни и външни 

публики.  
 
1. Вътрешни публики./ Това са всички групи от хора, които са част от 

самата организация – в случая за ВАС това са всички магистрати и съдебни 
служители, които работят в структурата на съда – от служителите с най- нисък 
ранг до висшите магистрати и ръководството на институцията. 

 
2. Външни публики./ Това са всички групи от хора или заинтересовани 

страни, с които по един или друг начин ВАС си взаимодейства и има допирни 
точки. Най общо те са: 

 
  Всички физически и юридически лица, ползващи пряко услугите на     

Върховния административен съд; 
  Всички български граждани и широката общественост; 
  Българският бизнес; 
  Неправителствените и граждански организации; 
  Всички останали съдебни и държавни институции; 
  Европейската общност и европейските институции. 
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В зависимост от публиката, комуникацията също се дели на две групи – 
вътрешна и външна. 

 
Вътрешна комуникация 

 
Вътрешната публика са онази група от хора, които са особено важни за 

организацията. Всеки, който е част от съответната институция или организация, 
по някакъв начин е неин презентатор пред широката общественост. 
Поведението на всеки един служител оказва влияние върху имиджа на 
институцията. Изразяваните от него позиции пред определена публика, както и 
впечатленията които всеки служител оставя във външните хора отразяват 
облика на институцията, която той представлява. Ето защо утвърждаването на 
определени етични норми и модел на поведение под формата на вътрешни 
правила и правила за работа с гражданите и медиите за всяка една 
организация или институция с обществено значима дейност са ако не 
задължителни, то поне препоръчителни.  

 
Инструментите за вътрешна комуникация, които биха могли да се прилагат 

от ВАС включват: 
 
1. Провеждането на медийни обучения за служителите на ВАС, които имат 

за цел да запознаят администрацията с основните правила и методи на работа 
на медиите, така че в случай на контакти с журналисти тези служители да 
могат да реагират адекватно. 

2. Утвърждаване на правила за работа с медиите, до които да имат достъп 
всички служители на институцията. 

3. Вътрешен бюлетин за служителите на ВАС. 
4. Оперативни събрания – оперативки за планиране на дейността и 

получаване на обратна връзка за движението на определи казуси, ключови 
дела и т.н.. 

5. Провеждане на семинари, обучения и тиймбилдинги за сближаване на 
служителите.  

6. Провеждане на специални събития – дни на отворените врати, 
чествания и др.. 

7. Разработване на Критерии за обществено значимите дела, по които 
съдиите от ВАС да преценяват кога е необходимо да обърнат особено внимание 
на експертите по Връзки с обществеността за информиране на медиите за хода 
им.  
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Целта на тази комуникация е: - ефективна работа на магистратите и 
съдебните служители и съдебните помощници във ВАС, усъвършенстване на 
управлението на институцията, добра обратна връзка, мотивация, екипност и 
т.н.. 

 
 

Външна комуникация 
 
Външната комуникация е по-широко обхватна и поради тази причина и по-

комплексна. Тя е насочена към всички групи извън институцията и съответно 
бива различна според специфичните потребности на съответната група. Ако 
трябва да бъдат изброени, инструментите на този тип комуникация най- общо 
са: 

 
1. Комуникация с и чрез медиите – чрез прессъобщения, дискусии, кръгли 

маси, семинари, конференции, пресконференции, формални и неформални 
срещи, провеждане на комуникация чрез Интернет страницата на институцията, 
брифинги, брошури, информационни и рекламни материали, специални 
събития, дни на отворените врати, прессдайджести и др.  

2. Комуникация с гражданите – чрез официалната Интернет страница на 
институцията, чрез бюлетини, информационни табла, информационни и 
рекламни брошури и материали, чрез провеждане на дни на отворените врати, 
чрез цялостната политика на институцията и пр. 

3. Комуникации с бизнеса и неправителствените организации – чрез 
дискусии, срещи, кръгли маси, събития, информационни и рекламни материали, 
чрез интерактивен диалог и др.  

4. Комуникация с институциите – чрез ефективността на работата на 
самия ВАС като институция на първо място, както и чрез срещи, диалог, 
дискусии, форуми, събития, информационни и рекламни материали и др. 
 

 
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

 

 МЕДИИ 
 Национални и регионални печатни медии; 
  Национални и регионални електронни медии – радио и 

телевизия; 
  Национални и регионални интернет издания; 
  Специализирани издания; 
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  Социални мрежи. 
 

 ЛИДЕРИ НА МНЕНИE 
 

  Авторитетни специалисти в правната сфера и държавната 
администрация; 

  Известни личности с обществен авторитет; 
  Политици (български и евродепутати); 
  Европейски лидери на мнение (председател на Европейския 

съд, еврокомисар по правните въпроси и т.н.) 
 

 ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

  Неправителствена организации в сферата на защита на 
гражданските права; 

  Институции с обществен статут. 
 

 СЪДИЛИЩА 
 

  Съдии от всички видове съдилища в България; 
  Ръководители на ключовите съдебни институции – 

председател на ВСС, ВАС и т.н., говорители в съдебната 
система, висши прокурори и др. 

  Представители на следствие и прокуратура. 
 

 ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ 
 

  Народно събрание на Р. България; 
  Президент на Р. България; 
  Висш съдебен съвет; 
  Министерски съвет на Р. България; 
  Конституционен съд на Р. България; 
  Министерство на правосъдието; 
  Инспекторат към Висшия съдебен съвет; 
  Сметна палата; 
  Омбудсман на Р. България. 
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 ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ 
 

  Европейска комисия; 
  Европейски парламент; 
  Eвропейски съд; 
  Eвропейска сметна палата и др. 

 
 ШИРОКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ 

 
  Потребителите на административни услуги – физически и 

юридически лица; 
  Ученици и студенти с интерес към правните науки; 
  Всички граждани, живеещи в и извън територията на Р. 

България.  
 
Целевите групи на стратегията от своя страна определят: 
 

 Равнището на информационните кампании – национално, 
регионално, локално. 

 
 Посланията 

 
 Комуникационните техники 

 
 Каналите за провеждането на кампаниите 

 
 
При изпълнение на Комуникационната стратегия, трябва да има 

диференциран подход към всяка целева група в зависимост от конкретното 
послание, което се отправя към тях с оглед достигане на целевата аудитория. 
Използването на такъв диференциран подход се налага, тъй като особено при 
медиите начинът на работа е такъв, че различните групи медии имат различен 
цикъл на работа, различни потребности от информация и специфична крайна 
аудитория. С оглед на тази специфика според потребностите на съответната 
медия, винаги трябва да се реагира гъвкаво и адекватно според нейните нужди.  

 
Задължителен елемент при работа, с която и да е от целевите групи е 

винаги да се търси обратна връзка с цел решаване на възникнали спорове или 
разрешаване на възможни бъдещи конфликти или проблеми.  
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Друго ключово изискване при работата със заинтересованите страни и по 

конкретно с медиите е да има равнопоставеност при отношенията и работата с 
националните и регионални медии, както и комуникацията винаги да се развива 
едновременно на национално и регионално ниво.  
 
 
 

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 
 
Изпълнението на Комуникационната стратегия на ВАС трябва да наложи 

сред широката общественост разбирането, че Върховният административен съд 
е независим орган, който работи в защита на правата на българските граждани 
и българския бизнес, спазвайки европейските правила за публичност и 
прозрачност. 

 
Очаквани резултати също са: 
 
 Да бъде създадена ефективна и работеща прозрачна 

структура за работа с медиите; 
 
 Медиите, отразяващи работата на ВАС да се превърнат в 

основен партньор на съда при спазването на принципите на 
публичност и прозрачност, като им се осигури достъп до обществено 
значима информация;  

 
 Осигуряването на достъп не само на медиите, но и на 

гражданите и бизнеса до необходимата информация. 
 

 
 

VI. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА  

 
 

Върховният административен съд осъществява върховен съдебен надзор 
за точно и еднакво прилагане на законите в административното 
правораздаване. Върховният административен съд се произнася по спорове за 
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законността на актовете на Министерския съвет и на министрите, както и на 
други актове, посочени в закона. 

 
Поради множество обстоятелства и натрупани през годините проблеми, 

съдебната власт е поставена в ситуация да работи под силен обществен натиск 
и недоверие от страна на граждани, медии, неправителствени организации и 
бизнес. 

 
Ето защо, от една страна, е необходимо предприемане на значими стъпки 

в посока засилване на прозрачността и ефективността на работата на 
съдебната система, така че да се пребори общественото недоверие. От друга 
страна е необходимо и провеждане на образователна кампания сред 
обществеността за ролята на съдебните институции. Повишаването на правната 
култура на гражданите също е приоритетна и следва да се осъществява в 
следните посоки - правомощия на магистратите и на отделните съдилища, 
разлика в правомощията на съд, следствие и прокуратура, решаване на въпроси 
от граждански интерес и др. 
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SWOT АНАЛИЗ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА И РОЛЯТА НА ВАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Силни страни 

 
• Интерес на гражданското общество към хода 

на реформата в съдебната система. 

• Положителна нагласа на обществото за 
реформа в съдебната система, която дава 

възможност за предприемане на по-
революционни идеи. 

• Съвпадение между организационни цели и 
комуникационен подход – желанието за повече 

прозрачност на организационно ниво е основен 

стълб в комуникациите и е лесно приложимо. 
• Натовареност при функционирането на 

българските съдилища. 
• Стартирали обучения за 

самоусъвършенстване и развитие на 

работещите в съдебната система.  
• Работещите в системите като цяло са 

отворени към реформа в посока повече 
прозрачност и ефективност.  

 
 
 
 

Слаби страни 
 

• Гражданско недоверие към съдебната власт в 

България. 
•България е в последната тройка за независимост 

на съдебната система в ЕС(данни на СИФ). 
• Липса на интеграция между комуникационните 

похвати на различните структури на съдебната 
власт. 

• Ограничения при оповестяването на информация 

относно определени съдебни дела. 
• Съдебните служители и съдиите работят под 

силен обществен натиск. 
• Липсват критерии за информацията, която може 

да се разпространява публично, както и за 

възможните ответни стъпки в случай на некоректно 
отразяване. 

• Липсват критерии и правила за работа на 
институцията в условията на кризисна ситуация.  
• Съдиите избягват комуникацията с медиите. 

Възможности 

 
• Върховният административен съд да се 

наложи като прозрачна и независима съдебна 
институция, която защитава правата на 

българските граждани и българския бизнес. 
• Да се повиши информираността на 

българските медии и граждани за важността на 

взиманите от Върховния административен съд 
решения. 

•Създаване на ефективна, работеща и 
прозрачна структура за работа с медиите. 

• ВАС да се превърне в добър пример за 

реформирана съдебна институция. 
• ВАС да послужи като източник на опит в 

предстоящите реформи в комуникационните 
практики на цялата съдебна власт. 

• Подобряване на общественото разбиране за 
спецификата на работа на съда и повишаване 

на правната култура на гражданите. 

• Облекчаване на достъпа до информация.  
 
 
 

 

Заплахи 

 
•ВАС да остане затворена за медиите и гражданите 

структура, ако не се подобри комуникацията.  
• Гражданското недоверие към съдебната система 

да остане непроменено или дори да се засили. 
• Спецификата на съдебното дело да не позволи на 

ВАС да демонстрира достатъчно прозрачност и по 

този начин ВАС да не успее да оправдае 
очакванията на обществото. 

• ВАС да не прояви нужния кураж за някои от по-
смелите комуникационни похвати и по този начин 

да потвърди съмненията на обществото, че 

съдебната система не може да се реформира. 
• Повишаване на недоверието в българското 

правораздаване. 
• Продължаващо ограничаване на достъпа до 

информация от страна на съдилищата по знакови 
дела, а и не само. 

• Задълбочаване на негативното отношение на 

медиите към съдебната власт.  
 

 
 
 
 

SWOT Анализ 
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Изводите от направения SWOT анализ ясно показват, че отношението на 
гражданите и медиите към законодателната, изпълнителната и съдебната власт 
като цяло е по-скоро негативно. Една от причините затова са възникналите 
през годините лоши практики – например на корупция и подкупност в 
съдебната система, откриващи се от най-ниското до най- високото ниво в 
структурите й. Доминиращо освен това е общественото мнение, че подобно 
поведение и злоупотребите с власт остават безнаказани и  несанкционирани. 
Неминуемо всичко това предполага липса на доверие в институциите, въпреки 
че ролята на административното правораздаване, чрез което се осъществява 
контрола за законност при осъществяване връзката на гражданите и фирмите с 
основните институции на държавната и местната власт, е по-различна.  
 

Анализирайки състоянието на съдебната система към днешна дата, 
неминуемо трябва са вземат предвид и гражданските протести в страната, 
които като цяло белязаха 2013 г. Въпреки, че исканията на протестиращите 
бяха много разнопосочни и противоречиви, като цяло във всички тях 
преобладаваше гражданската позиция, че е необходимо да има законност, 
справедливост и независимост на съдебната власт. 

 
Един от сочените като главни проблеми на съдебната власт са 

назначенията на политически обвързани и зависими лица в системата и 
административните правомощия, които се дават на такива хора, което им 
позволява да станат инструмент за оказване на натиск и влияние по конкретни 
дела и по този начин поддържат изградената корупционна система в съдебната 
власт. Другият проблем са така наречените лобита, които на свой ред влизат в 
отношения на размяна на услуги с лобитата в политическата и икономическата 
система. Те се възпроизвеждат, например, чрез фаворизиране на съдии и 
особено чрез системата на командироване на съдии от по-долни инстанции на 
свободни щатни места в по-горни или от други съдебни райони в София. 

 
Изоставането на съдебната реформа е сочен като един от най- сериозните 

проблеми в страната ни и през 2013 г. в годишен Доклад на Европейската 
комисия до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по 
механизма за сътрудничество и проверка, публикуван на 22 януари 2014 г.  

 
Според Доклада, общественото доверие в българската съдебна система 

продължава да не е високо. Този факт се посочва от Европейската комисия като 
се изтъкват и някои плюсове и предприети стъпки от юли 2012 г. досега като 
например процедурите за назначаване на висшите магистрати, които са станали 
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по-отворени за обществеността. Въпреки това, в доклада се отчита, че 
провеждането на изборите за Висшия съдебен съвет (ВСС) не показват 
убедително наличието на открита състезателна процедура, в която на първо 
място стоят професионалните заслуги и етиката на кандидатите. Посочва се 
още и, че макар да е създаден Граждански съвет с представители на 
гражданското общество за упражняване на контрол върху ВСС, политиката му 
остава неясна и е необходимо установяването на по-ясна процедура за 
консултиране на решенията и действията на съда с гражданските и 
неправителствените организации.  

 
Все още ВСС не е превърнал професионалната етика в свой основен 

приоритет. Поради това му е трудно да разсее продължаващите съмнения за 
политическо влияние върху вземането на неговите решения. 

 
Становището на Европейската комисия е, че понастоящем ВСС не се 

възприема масово като автономен и независим орган, който е в състояние 
ефективно да защитава независимостта на съдебната система спрямо 
изпълнителната и законодателната власт. Отговорността за защитата на 
независимостта на съдебната власт или за обективното третиране на 
политически чувствителни случаи, често изглежда пада върху гражданското 
общество. ВСС следва да вземе под внимание тази констатация и да я превърне 
в основен свой приоритет - като въведе прозрачни процедури за осигуряване на 
последователно третиране на проблемите, които възникват. Това също така 
предполага необходимостта от по-последователна политика спрямо медиите. 

 
Един от основните фактори, който влияе върху общественото възприятие 

на правосъдието, е свързан с назначенията в тях. Тези назначения фокусираха 
медийното и политическото внимание. Опасенията, че решенията за важни 
обществени назначения се вземат по непрозрачен начин и с участието на 
мощни икономически и политически групировки, се засилиха през изминалата 
година по повод назначенията на няколко високопоставени длъжности. Една от 
основните препоръки в доклада на Европейската комисия е, че България трябва 
да натрупа практиката решенията за назначенията, включително на висши 
постове във властта, да се основават на истинска конкуренция между 
кандидатите в съответствие с ясните стандарти за професионални качества и 
етика. 
 

Препоръка за съдебната реформа е и държавната стратегия в тази област 
да бъде предмет на широки консултации, в това число и с гражданското 
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общество и професионалните организации, но след това да се приеме като 
договорена пътна карта от правителството и ВСС, за да се осигури максимална 
ангажираност на институциите.  

 
 

Обликът на ВАС в медиите 
 

За ВАС като институция е изключително важно да има добър публичен 
образ, както сред медиите, така и сред широката общественост като цяло. 
Добрият облик на Върховният административен съд като най- висшата 
структура в съдебната система е важен, защото: 

 
 Това ще повиши доверието в цялата съдебна система като цяло. 

 ВАС като висша институция трябва да бъде „авангардът“ на съдебната 
система. 

 ВАС е събирателен образ за цялата съдебна система. 

 Обществото формира мнението си за напредъка на съдебната реформа и 
нивото на съдебната система през призмата на работата на Върховен 
административен съд, Върховен касационен съд и Прокуратурата на Р. 
България. 

 ВАС носи много голяма отговорност като институция и залогът за 
репутацията му е висок, затова трябва да се работи за налагане на 
прозрачност. 

 Съдът е затворена система, но „вратата трябва да се открехне“, за да се 
усети, че ВАС се стреми към прозрачност. 
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Оценка на комуникацията на ВАС с медиите 

 

Силни страни 

 Име на върховно съдилище. 
 

 Достолепие. 
 

 Работи по европрограми. 
 

 Инициативите на ВАС са добри и 
интересни. 
 

 Ръководството на ВАС като цяло е 
настроено позитивно към 
изграждане на партньорски 
отношения с медиите чрез 
подобряване на комуникацията. 

 

Слаби страни 

 Честота на комуникациите. 
 

 Недостъпен, тромав език и тромави 
процедури. 

 

 Липсва публичност на работата на 

институцията. 

 Председателят на ВАС отсъства като 

лице от публичното пространство. 

 Не се изпраща информация за 

предстоящи събития, вкл. за дела с 

обществен интерес. 

Възможности 

 ВАС като институция да се 

доближи до гражданите.  

 

 

 

 

 

Заплахи 

 Мълчалив и непознаваем 

председател. 

 

 

 

 Лоша интерпретация на 

информацията от страна на медиите. 

 Запазване на лошия облик на ВАС 

като затворена структура. 

 

 ВАС е лице на съдебната система. 
 Успехът на ВАС е успех за съдебната система. 

 Провалът на ВАС е провал за съдебната система. 
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При комуникацията с медиите трябва да се прави разграничение на 

темите, от които се интересуват самите медии и темите, от които се 

интересуват гражданите. Понякога между тях има общи пресечни точки, но 

когато комуникира с медиите ВАС трябва да има ясна и точна представа какво 

послание и към кого иска да предаде.  

 

Теми, от които се интересуват медиите: 

 Кадрови промени в съдебната система; 

 Дела, свързани със здравната реформа, социалната политика, 

данъчни въпроси; 

 Електронно правосъдие; 

 Промени в ГПК, НК, Закон за съдебната власт и др.; 

 Дела от обществен интерес; 

Теми, от които се интересуват гражданите: 

 Кадастър; 

 Здравна реформа, социална политика, данъчни въпроси; 

 Бързина на правораздаването; 
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VII. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ И ДОПИРНИТЕ ТОЧКИ 
ПРИ ИНТЕРЕСИТЕ НА МЕДИИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА 
СЪДЕБНАТА ВЛАСТ/ ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ 

ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ 

  
 
VII.1. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО 

ПРОУЧВАНЕ СРЕД СЪДИИТЕ ОТ ВАС 
 

 
VII.1.1. Въведение 

Анкетното проучване сред съдии от Върховния административен съд е 

проведено в месеците декември 2013 г. – януари 2014 г. сред 24 съдии от 

осемте отделения на двете колегии на ВАС. Количественото изследване е 

проведено чрез въпросници, разработени за целите на настоящата стратегия. 

Основната цел на изследването е да идентифицира нагласите на вътрешната 

аудитория.  

Обработката на данните произведе следните резултати в очакванията и 

нагласите на магистратите за настоящия публичен образ на ВАС и евентуалното 

му подобряване, както и комуникацията на съда с гражданите и медиите. 

 

VII.1.2. Обзор на откритията 

1. Съдиите контактуват рядко с журналисти. 

 

2. 50% от съдиите комуникират с медиите посредством пресаташето на 

ВАС. Това отговаря на 100% от всеки вид контакт (директен или 

индиректен) с журналисти. 

 

3. Еднозначната роля на пресслужбата в комуникационната схема на ВАС 

говори за по-силна, и дори доминираща роля на пиара спрямо 

директните комуникации. Съществува цялостно одобрение на ниво 

връзки с медиите. 
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4. Две трети от съдиите смятат комуникацията на ВАС с медиите за добра 

или за много добра. На фона на това се наблюдава спад в одобрението 

на съдиите за външната комуникация на ВАС. 

 

5. Налице е пропорционално нарастване на одобрението спрямо по-

честите контакти с медиите. Съдиите гледат с по-добро око на медиите в 

случаите, когато са имали възможност да установят един или друг вид 

контакт с тях. Завишаване на контактите на съдиите с медиите допринася 

позитивно към нагласите на магистратите за тях. 

 

6. Преобладаващото мнение (две трети от запитаните) е, че съдът трябва 

да предоставя информация за хода на ключови дела. 

 

7. Наблюдава се прогресивно нарастващо одобрение за засилване на 

медийната ангажираност на ВАС сред съдиите, имали едно или повече 

съприкосновения с журналисти. Дори когато става дума за една от най-

противоречивите теми сред съдийското съсловие (въпросът дали да се 

дава информация на медиите за хода на ключови дела), тенденцията на 

възходящо одобрение спрямо контакта с медии, се запазва. 

 

8. Що се отнася до опасенията, че ограничаването на информация 

създава впечатление за непрозрачност, налице е лек превес на 

привържениците на по-голяма откритост в комуникацията на ВАС. 

 

9. Две трети от съдиите се обявяват за поддържането на вътрешен 

списък с обществено значими дела с цел разгласяването на казусите в 

него сред медиите. 

 

10. Фактът, че процентният дял на съдиите, обявяващи се за даване на 

информация на медиите за хода на ключови дела, е еднакъв с този на 

съдиите, подкрепящи поддържането на списък с медийно и обществено 

значими дела, внася допълнителна увереност в правотата на този 

подход. 
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11. По-скептично настроените магистрати одобряват идеята за проактивно 

отношение към медиите именно посредством този подход. 

 

12. Магистратите посочват правната информация като най-подходяща за 

предоставяне на медиите и обществото и като тази, за която искат да 

говорят най-често и най-открито. 

 

13. Потвърждава се желанието на значителна част от съсловието за по-

голяма прозрачност. 

 

14. Втората позиция на прозрачността в съдебната система (с процентен 

дял от почти 50% от запитаните) е едновременно еднозначно 

доказателство за организационна воля и повторение на предишни 

открития. 

 

15. Прес-дайджестите са най-харесваната пиар тактика сред съдиите. 

 

16. Доминиращото настроение е за цялостно подобряване на 

прозрачността и ефективността на комуникацията на ВАС с медиите и 

обществото. 

 

 

VII.1.3. Сегментация на целева аудитория 

Сегментацията на респондентите цели да внесе допълнителен пласт в 

анализа на резултатите, който да позволи да се набележат разликите в 

мненията по основни за външната комуникацията на ВАС въпроси между тази 

част от съдиите, които са имали контакт с медиите, и тези които не са. Този 

подход е важен защото ще обособи сегменти сред съдиите, чиито мнения са 

повлияни от медийното им съприкосновение и такива, чиито мнения са от 

позицията на пасивен консуматор на медийно съдържание. Сегментирането на 

целевата аудитория спрямо контакта и начина й на комуникация с медиите има 
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за първична цел определянето на нивата на медийна ангажираност сред 

съдиите от ВАС. 

 

 

 

Съдиите контактуват рядко с журналисти. Половината никога не са 

осъществявали контакт с медиите, а сред тези които са, едва трима от двадесет 

и четиримата анкетирани заявяват безусловно, че са имали контакт с медиите. 

В същото време, повече от една трета определят комуникацията си с медиите 

като „епизодична“. Освен всичко друго, като цяло ако могат съдиите избягват 

въобще контактите си с медиите, настроени са скептично към тях, мнителни са 

и се страхуват, че това общуване с медиите би им навредило, отколкото да 

подпомогне като цяло работата на съда. 
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Фактът, че 50% от съдиите комуникират с медиите посредством 

пресаташето на ВАС е логично продължение на равномерното разпределение 

на съдиите, осъществявали и неосъществявали контакт с медиите. От 

комуникационна гледна точка е важно да се отбележи ролята на пресаташето 

като посредник на информация между институцията и медиите. Еднозначната 

роля на пресслужбата в комуникационната схема на ВАС говори за по-силна, и 

дори доминираща роля на пиара спрямо директните комуникации. 

След като основният метод за контактуване на съдиите с медиите е чрез 

пресаташето на ВАС, то това показва и необходимостта от организиране на по-

чести срещи и директен контакт с медиите под формата на неформални 

разговори и интервюта, на които разбира се експертите по „Връзки с 

обществеността“ на институцията е добре да присъстват. Предпазливостта и 

избягването на контакт с медиите вероятно обяснява и оценките на самите 

съдии, че като цяло комуникацията на ВАС с медиите е добра, тъй като за тях 

самите е по-добре, ако могат да не общуват директно с представителите на 

медиите. 
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VII.1.4. Основни констатации 

 

Две трети от съдиите смятат комуникацията на ВАС с медиите за 

добра или за много добра. Само двама от запитаните магистрати я оценяват 

негативно, а за средна я намират една четвърт от запитаните. Това 

представлява своеобразно признание за водещата роля на връзките с медиите 

и отново потвърждава доминиращата позиция на пиара за сметка на 

директните или друг тип комуникации.  

 

 

 
Потвърждение за това е и следващото откритие, което отбелязва спад в 

одобрението на съдиите за външната комуникация на ВАС, като цяло, 

спрямо тази с медиите – от две трети на малко над 50%. Съмнението в 

ефективността на комуникациите на ВАС се засилва допълнително в средната 

оценка, която бележи ръст от 50% - от 6 на 9. 
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Що се отнася до сегментите със съприкосновение до медиите, тенденциите 

са за пропорционално нарастване на одобрението спрямо по-честите 

контакти с медиите.  
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Предвид, че контактите на съдиите с медиите се извършват главно чрез 

пресаташето, наяве е поредно потвърждение за цялостното одобрение на 

ниво връзки с медиите, като част от пиар усилията на институцията. Друго 

съществено тълкувание на това откритие е именно явното нарастване на 

одобрението за нивото на комуникация на ВАС с медиите с оглед на засилените 

контакти. От стратегическа гледна точка, това означава, че съдиите гледат с 

по-добро око на медиите в случаите, когато са имали възможност да 

установят един или друг вид контакт с тях, и това от своя страна, би 

следвало да се насърчава на организационно ниво.  

Фактът, че подобни тенденции се наблюдават в съжденията на медийно 

ангажираните сегменти и по отношение на цялостната външна комуникация на 

ВАС внася допълнителна увереност в твърдението, че завишаване на 
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контактите на съдиите с медиите допринася позитивно към нагласите 

на магистратите за тях.  

  

 

 

VII.1.5. Ключови дела 

Едно от основните желания на медиите, изявени по време на експертните 

интервюта, както и по време на специализираните семинари с представители на 

електронни и печатни издания, е съдът да предоставя повече информация за 

хода на ключови дела. Настоящият набор въпроси цели да изследва нагласите 

на магистратите по този въпрос.  

Преобладаващото мнение (две трети от запитаните) е, че съдът 

трябва да предоставя информация за хода на ключови дела, макар и 
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голяма част от магистратите да смятат, че е нужно налагането на определени 

ограничения върху съдържанието. 

 

 

 
Подобно на откритията, свързани с позитивната предразположеност на 

магистратите с медиен опит, тук отново наблюдаваме прогресивно 

нарастващо одобрение за засилване на медийната ангажираност на 

ВАС сред съдиите, имали едно или повече съприкосновения с 

журналисти.    

Същественото в случая е, че дори когато става дума за една от най-

противоречивите теми сред съдийското съсловие, а именно отдаването 

на информация на медиите за хода на ключови дела, тенденцията на 

възходящо одобрение спрямо контакта с медии, се запазва. Както става 

ясно от следващата графика, съдиите без опит в комуникацията с медиите, 

остават скептични, а тези с опит – позитивни. 
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Внедряването на качествен елемент в рамките на количественото 

изследване е подход, целящ постигането на статистическа оценка на базата на 

лично формулирани твърдения. За да се постигне количествена разбивка на 

отговорите, е използван метод за оценка на тона на посланието, подобно на 

методите за анализ на настроенията в медийния мониторинг. Мненията на 

магистратите са групирани в четири графи, отговарящи по смисъл на четири 

отговора на въпроса дали ограничаването на информация възпрепятства 

прозрачността на ВАС в очите на медиите и обществото: Да; Не; Неясно; Други. 
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До каква степен ограничаването на информация възпрепятства 
прозрачността на ВАС 

Брой  

- 6  

В голяма степен 3  
 

7 
В значителна степен 1 

В немалка степен 1 

В осезаема степен 1 

В умерена степен 1 

Да се търси баланс 1 2 

Зависи от конкретния случай 1 

ВАС е прозрачен 1  
5 ВАС е твърде прозрачен 1 

Не възпрепятства 3 

Изходът на делото не бива да зависи от общественото мнение 1  
 

4 
Информация от източника води до висока правна култура 1 

Прозрачността са влезлите в сила актове 1 

Старото правило, че съдията говори с актовете си, е недостатъчно 1 

 

Процентното съотношение на мненията в полза и против твърдението, че 

възпрепятстването на информация води до непрозрачност, е 39% на 28%. 22% 

от съдиите дават взаимно изключващи се оценки по въпроса, а двама от 

съдиите изказват различни от зададения въпрос твърдения. Въпреки привидно 

немалката процентна разлика, е нужно да се отбележи, че по същество, 

разликата е 7 мнения за непрозрачност срещу 5 твърдения за прозрачност. 

Тоест, съдиите са разделени почти наполовина по отношение на усещането им 

за непрозрачност на базата на ограничаването на изходяща информация, като 

все пак е нужно да отбележим лекия превес на привържениците на по-

голяма откритост в комуникацията на ВАС.  
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Тези открития са в известен разрез с предишните, които показаха, че 

две трети от магистратите са за даването на информация на медиите за хода на 

ключови дела.  

В същото време, отново две трети от съдиите се обявяват за 

поддържането на вътрешен списък с обществено значими дела с цел 

разгласяването на казусите в него сред медиите. Важно е да се отбележи, 

че въпросът е формулиран на основата на твърдения за пристрастност и 

враждебност от страна на медиите, адвокатските кантори и законодателната 

власт, изказани от магистратите по време на семинари в рамките на настоящия 

проект. По същество въпросът представлява допитване за въвеждането на 

комуникационен инструмент, който да разреши именно този проблем. В 

стратегически план, предложението е за пиар подход, който се основава на 

един от основните принципи за качествени и ефективни комуникации – 

проактивността. 
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Фактът, че процентният дял на съдиите, обявяващи се за даване 

на информация на медиите за хода на ключови дела, е еднакъв с този 

на съдиите, подкрепящи поддържането на списък с медийно и 

обществено значими дела, внася допълнителна увереност за 

правотата на този подход.  

 

 

 

Що се отнася до медийната сегментация сред съдиите, за пръв път 

наблюдаваме желание за комуникация с медиите сред сегмента без 

съприкосновение с пресата. Това  потенциално може да означава, че по-

скептично настроените магистрати одобряват идеята за проактивно 

отношение към медиите което да тушира някои от критиките, насочени към 

съда именно посредством този подход. 
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VII.1.6. Съдържание и тактики 

 

Магистратите посочват правната информация като най-

подходяща за предоставяне на медиите и обществото и като тази, за 

която искат да говорят най-често и най-открито. Правната информация е 

свързана с експертизата на върховните съдии и логично, остава най-

предпочитаната от тях.  

В случая, пълната информация се отнася до пълния набор информация, 

огласен в анкетата. Фактът, че това е типът информация, посочен на второ 
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място сред съдиите потвърждава желанието на значителна част от 

съсловието за по-голяма прозрачност.  

 

 

 

Откритията, свързани с интереса на магистратите в експертния дискурс, се 

потвърждават и от следващата графика, която еднозначно посочва 

„повишаване на правната култура на гражданите“ като основен приоритет в 

инициативите на ВАС сред съдиите.  

Втората позиция на прозрачността в съдебната система (с процентен 

дял от почти 50% от запитаните) е едновременно еднозначно доказателство 

за организационна воля и повторение на предишни открития, които 

досега са били основно тълкувателни, а сега категорични. 
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Прес-дайджестите са най-харесваната пиар тактика сред съдиите, 

следвани от вътрешния електронен бюлетин и редовните и извънредни 

брифинги за журналисти. Тук е важно да се отбележи, че прес-дайджестите са 

подходящо средство за доставяне на информация за хода на ключови процеси 

от списъка с дела от медиен и обществен интерес, не само поради подходящия 

си за целта бюлетинен формат, но и поради способността им да създават 

двупосочна комуникация. 

 

 

 



 

41 

                                                                                                                       ЕМ ЕНД МАРК 

 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 

 

 

 

 

В свободната част от анкетата, магистратите бяха помолени да дадат 

коментар за настоящото състояние на външните комуникации на ВАС. Мненията 

са строго индивидуални, но доминиращото настроение е за цялостно 

подобряване на прозрачността и ефективността на комуникацията на 

ВАС с медиите и обществото.  

 

 

 

 

 



 

42 

                                                                                                                       ЕМ ЕНД МАРК 

 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 

 

 

Твърдения Брой 

- 10 

Обществото не знае за огромния брой дела, които ВАС разглежда 2 

Липса на разясняване на разбираем език 2 

Няма слаби места в комуникацията на ВАС 2 

Липса на ясни позиции по отношение на ръководството на ВАС и 
общественото и медийно недоверие 

1 

Слаба правна култура на журналистите; тенденциозност в 
отразяването 

1 

Рядка комуникация на председателя на ВАС и заместниците му с 
медиите 

1 

Липса на прозрачност 1 

Слабо присъствие на съда 1 

Липса на възможност за отговор в случай на негативно медийно 
отразяване 

1 

Не се разяснява позицията на съдиите по спорни въпроси 1 

Обществото не познава работата на ВАС 1 

 

 

VII.1.7. Обобщение 

Всяко едно комуникационно начинание почива върху организационни 

цели. Последната графика илюстрира ясно разбирането на съдиите от ВАС за 

важността от постигане и поддържане на добър публичен образ. Хомогенността 

на мненията е важен индикатор за успеха на всяка една бъдеща стъпка, 

описана в този анализ.  
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Най-съществените открития се свеждат до три.  

На първо място това е желанието за оперативна промяна в посока по-

качествени, по-прозрачни и проактивни комуникаци.  

На второ място – тенденцията за повече одобрение и доверие в медиите, 

пропорционално на по-честите медийни контакти.  

На трето – одобрението за създаване на списък с дела от медиен и 

обществен интерес с цел разгласяването им до медиите, съчетано с нагласата 

за даване на информация на медиите за хода на ключови дела.  

Съчетани, тези три стълба трябва да залегнат в основите на 

комуникационната стратегия на ВАС. 
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Те следва да бъдат разгърнати под формата на: 

 Проактивни комуникации с медиите; 

 По-често съприкосновение с медиите (директно чрез редовни 

и извънредни брифинги с журналисти или индиректно чрез 

пресаташето); 

 Информиране на медиите за хода на ключови дела чрез прес-

дайджести; 

 Поддържане на списък с дела от медиен и обществен интерес 

и проактивно разгласяване на най-значимите от тях. 

 
 

 
VII.2. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО 

ПРОУЧВАНЕ СРЕД ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕДИИТЕ 
 

 

VII.2.1. Въведение 

 

Анкетното проучване сред представители на медиите е проведено в 

рамките на организиран за целта семинар в периода 24 – 25 януари 2014 г. и 

обхваща 20  журналисти от различни печатни и електронни медии, повечето 

сред които са ресорни за съдебния ресор. Количественото изследване е 

проведено чрез въпросници, разработени за нуждите на настоящата стратегия. 

Основната цел на изследването е да идентифицира нагласите на външната 

аудитория. На по-късен етап резултатите от проучването ще послужат като част 

от интегриран количествено-качествен анализ, който ще посочи общи модели и 

тенденции във възприятията на вътрешните и външни публики.  

Обработката на данните произведе следните резултати в очакванията и 

нагласите на представители на медиите за настоящия публичен образ на ВАС и 

евентуалното му подобряване, както и представите на медиите за 

комуникацията на съда с тях. 
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VII.2.2. Обзор на констациите 

1. Почти всички представители на медиите поддържат пряк контакт с 

пресаташето на ВАС (90%) и използват прессъобщенията, разпращани от 

пресслужбата (95%). 

 

2. Високите проценти говорят за ефективност на медийните отношения и 

добри изходни позиции на комуникациите преди влизането в сила на 

настоящата стратегия. 

 

3. Две трети от запитаните твърдят, че имат чест контакт с пресаташето на 

ВАС, а 85% заявяват, че достъпът им е лесен. Трима от респондентите 

(15%), нямат нито чест, нито лесен контакт. 

 

4. Доброто състояние на медийните отношения на ВАС се потвърждава с 

оглед на високите нива на интензивност и достъп до комуникация. 

 

5. Фактът, че определението „лесен контакт“ е споделено от толкова голям 

процент журналисти (85%) е показателен за съществуващи добри 

практики, а честотата на комуникацията (75%) отразява нуждата от 

поддържане на постоянен информационен поток, от ВАС към медиите, в 

рамките на гъвкав времеви режим.  

 

6. Външната комуникация на ВАС се оценява като добра или много добра 

от 16 от запитаните 20 журналисти. Това се равнява на 80% от 

анкетираните. 

 

7. Наблюдава се цялостна положителна тенденция за медийните 

отношения и работата на пресслужбата на ВАС в пропорции 4 към 1 и 

повече. 

 

8. Отношението на ресорните журналисти е едновременно по-позитивно и 

по-консервативно. Значително по-малък брой в този сегмент оценява 
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комуникацията на ВАС като средна, но същото се отнася и за делът, който 

я окачествява като много добра.  

 

9. Интензивният и лесен пряк контакт между пресаташето и сегмента 

„ресорни журналисти“ дава положителни резултати и трябва да се съхрани 

на всяка цена. 

 

10. 11 от 20 представители на медиите (или с един глас повече от 

половината; 55%) заявяват, че информацията, подавана от ВАС по 

ключови дела е „достатъчна“, а останалите 9 дават различни нива на 

негативна интерпретация по  темата. 

 

11. При ресорните журналисти, този резултат е разделен точно 

наполовина.  

 

12. Потвърждават се откритията за умереността в отношенията на 

ресорните журналисти спрямо външната комуникация на ВАС: От една 

страна, нараства броят на респондентите, които оценяват информацията 

от ВАС по ключови дела като „непълна“ (най-леко ниво на песимизъм), а 

от друга, по-малка част я окачествяват като „оскъдна“ (средно ниво на 

песимизъм). 

 

13. Ключовите дела се обособяват като цялостен дял в комуникацията на 

ВАС, който се нуждае от повече прозрачност и откритост. 

 

14. От една страна се наблюдава цялостно одобрение за медийните 

отношения на съда, а от друга желание за повече откритост спрямо 

конкретна тема (делата от медиен и обществен интерес). Това е по-скоро 

възможност, отколкото заплаха. 

 

15. Редовните брифинги и срещи с журналисти са най-желаният способ на 

комуникация от страна на журналистите - потвърждение за нуждата от 

личен контакт между съда и медиите. 

 



 

47 

                                                                                                                       ЕМ ЕНД МАРК 

 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 

 

 

VII.2.3.Сегментация на целева аудитория 

 

Сегментацията на респондентите цели да внесе допълнителен пласт в 

анализа на резултатите от анкетното проучване. Индивидуалното изследване на 

този слой ще позволи да се набележат тенденциите в мненията на най-важните 

за медийните отношения на ВАС журналисти, а именно ресорните. Този подход 

е от значение защото ще засегне сегмента сред журналистите, чието мнение и 

виждания за облика на съда са най-основополагащи за неговия успех и 

популярност сред широката общественост. Мненията на журналистите в ресор 

„съдебна система“ са важни в смисъла им на основна целева подгрупа и на 

професионална аудитория с най-пряк, конструктивен и потенциално полезен за 

облика на съда профил.    
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Дванайсет от анкетираните журналисти се представят като 

ресорни (60%), три като редактори, четири като репортери и един 

като разследващ журналист.  

Разнородният характер на частта респонденти, различни от ресорните, не 

позволява провеждането на обособен анализ. В оставащите 40% са включени 

четири групи, които или не представляват особен интерес от комуникационна 

гледна точка, или не са достатъчно големи като обем, за да се считат за 

представителни.   
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VII.2.4. Основни констации 

 

Почти всички представители на медиите твърдят, че поддържат 

пряк контакт с пресаташето на ВАС и използват прессъобщенията, 

разпращани от пресслужбата (съответно 90% и 95% от 

анкетираните). 

Високите проценти сред журналистите, ползващи прессъобщенията на 

ВАС, както и тези в пряк контакт с пресаташето на ВАС, означават няколко 

неща. На първо място, това говори за ефективност на медийните 

отношения, което от своя страна е индикация за висока изходна позиция 

на комуникациите преди влизането в сила на настоящата комуникационна 

стратегия.  
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На второ място, високите проценти демонстрират високо ниво на 

професионализъм. Силната интензивност на използване на прессъобщения е 

индикация за тяхната значителност в смисъла им, както на пиар (от гледна 

точка на ВАС), така и на медиен инструмент (от гледна точка на медиите). 

Прекият контакт между пресаташе и журналисти е базово условие за добри 

медийни отношения. Той е предпоставка за успешна колаборация, водеща, ако 

не до гарантирано позитивен, то със сигурност до открит и прозрачен образ на 

дадената институция. 

На последно място, е важно да се отбележи, че анализът на сегмента 

„ресорни журналисти“ се обезсмисля от факта, че само двама от представители 

на медиите, и едва един от всички журналисти не са съответно в пряк контакт в 

пресаташето и не ползват прессъобщенията на ВАС.  

Следващият въпрос разглежда отношенията между пресаташето на ВАС и 

представителите на медиите от гледна точка на качеството и интензитета им.  
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Две трети от запитаните твърдят, че имат чест контакт с 

пресаташето на ВАС, а 85% заявяват, че достъпът им е лесен. Трима от 

респондентите (15%), нямат нито чест, нито лесен контакт.  

Това е в съответствие с предходни открития, които показаха, че 

приблизително 10% от анкетираните не поддържат комуникация с 

пресслужбата на съда, а 90% са в пряк контакт с нея.  

Същественото в това откритие са новите характеристики на комуникацията 

между съда и медиите. Доброто състояние на медийните отношения на 

ВАС се потвърждава с оглед на високите нива на интензивност и 

достъп до комуникация. Фактът, че определението „лесен контакт“ е 

споделено от толкова голям процент журналисти е показателен за 

съществуващи добри практики, а честотата на комуникацията отразява 

нуждата от поддържане на постоянен информационен поток, от ВАС 

към медиите, в рамките на гъвкав времеви режим.  

Външната комуникация на ВАС се оценява като добра или много 

добра от 16 от запитаните 20 журналисти. Това се равнява на 80% от 
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анкетираните. Четирима я оценяват като средна и нито един като слаба. 

Отново се наблюдава препокриване на процентите от предходните открития, но 

за разлика от настоящите, които представляват директна оценка за медийните 

отношения на ВАС, тези досега са били по-скоро косвено доказателство за 

тяхната ефективност. 

Тук е важно да се отбележи, че виждането за външната комуникация на 

ВАС от страна на журналистите е по-скоро оценка за пиар ефективността на 

ВАС, отколкото за цялостната външна комуникация на съда. Това е така, защото 

медиите базират оценката си за комуникацията на ВАС предимно въз основа на 

контактите си с пресаташето. 

Всички открития досега са именно в тази плоскост, а резултатите могат да 

се обобщят като положителна тенденция за медийните отношения и 

работата на пресслужбата на ВАС в пропорции 4 към 1 и повече. 

 

 

 

Струва си да отбележим и оценката на ресорните журналисти. Тя е 

едновременно по-позитивна и по-консервативна. Значително по-
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малък брой в този сегмент оценява комуникацията на ВАС като 

средна. Същото се отнася и за дела, който я окачествява като много 

добра.  

Този силно позитивен, но балансиран поглед, е по-скоро повод за 

оптимизъм, отколкото за тревога.  

В тези условия, от значение е да не се правят опити за прекомерни 

промени в комуникацията на ВАС с медиите. По всичко личи, че интензивният 

и лесен пряк контакт между пресаташето и сегмента „ресорни 

журналисти“ дава положителни резултати и трябва да се съхрани на 

всяка цена. 

 

 

 

VII.2.5. Ключови дела 

 

Едно от основните желания на медиите, изявено в рамките на 

качествените изследвания, предхождащи настоящото запитване, е съдът да 

предоставя подробна информация за хода на т. нар. „ключови дела“ от медиен 
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и обществен интерес. Настоящият въпрос цели да установи дали 

информацията, давана от ВАС задоволява потребностите на журналистите.  

11 от 20 представители на медиите (или с един глас повече от 

половината; 55%) заявяват, че информацията е „достатъчна“, а 

останалите 9 дават различни нива на негативна интерпретация по  

темата. 

 

 

 

Това е първата тревожна индикация в изследването. Въпреки 

относителното одобрение за нивото на конкретика, предоставяна от ВАС, 

мненията са разделени почти наполовина, а предвид важността, 

отделяна на този въпрос от страна на медиите, това съотношение буди 

повече тревога отколкото успокоение.   



 

55 

                                                                                                                       ЕМ ЕНД МАРК 

 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 

 

Опасенията се потвърждават в следващата графика, която разглежда 

отделно мненията на сегмента ресорни журналисти. Тук те действително са 

разделени точно наполовина. Нараства и броят на респондентите, 

които оценяват информацията от ВАС по ключови дела като 

„непълна“.  

В същото време, тази квалификация е най-леката в графата „негативни“, 

което пък потвърждава твърдението от предходни открития за 

умереността в отношенията на ресорните журналисти спрямо 

външната комуникация на ВАС. Потвърждение за това са и по-ниските 

проценти сред сегмента, които възприемат информацията по ключови 

дела като „оскъдна“ – средното ниво на песимизъм във възможните 

отговори.  

 

 

 

Настоящите открития илюстрират първото сериозно предизвикателство 

пред ВАС в комуникацията му с медиите. Ако досега журналистите са 
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демонстрирали одобрение за работата на пресслужбата, то сега може да се 

говори за цялостен дял в комуникацията на ВАС, който се нуждае от 

повече прозрачност и откритост.  

От изключителна важност е да се отбележи позитивното 

взаимодействие между двете основни тенденции във възприятията на 

журналистите спрямо ВАС. От една страна се наблюдава цялостно 

одобрение за медийните отношения на съда, а от друга желание за 

повече откритост спрямо конкретна тема. Това е по-скоро възможност, 

отколкото заплаха и би било взаимноизгодно и за двете страни да се 

разглежда по този начин. Ако ВАС действа оперативно в тази насока, ще 

извлече много по-голяма репутационна стойност, отколкото би 

задържал, ако се осланя на статуквото.     

 

VII.2.6. Комуникационни тактики 

 

 Редовните брифинги са най-желаният способ на комуникация от 

страна на журналистите. Прес-дайджестите и достъпът до информация 

получават идентична подкрепа и се нареждат на второ място.  

Първата позиция за „редовни брифинги и срещи с журналисти“ е 

потвърждение за нуждата от личен контакт между съда и медиите, 

обособена още в първите открития, свързани с прекия и лесен контакт до 

пресаташето на ВАС.  

Тук е важно да се отбележи, че редовните брифинги и срещи с 

журналисти са подходяща форма за решаване на 

предизвикателството с достъпа до информация по ключови дела и 

превръщането му в благоприятна възможност. 

Това е така поради две важни причини. На първо място те биха се 

възприели като пряко решение на проблема, с цел повишаване на 

прозрачността и откритостта на съда. На второ, подобни срещи биха захранили 
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и потвърдили позитивните нагласи за медийните отношения на съда, 

които вече съществуват благодарения на личния и лесен контакт между 

пресаташе и журналисти.  

 

 

 

От гледна точка на ресорните журналисти не се наблюдават изменения.  

Техните предпочитания съвпадат изцяло с общите.  
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 VII.2.7. Обобщение 

 

Важността, отдадена на постигането на добър публичен образ на ВАС, е 

доказателство за ключовата роля на институцията в представите на медиите. 

Предвид тези обстоятелства, от значение е да се предприемат целенасочени 

мерки за подобряване на отношения между ВАС и медиите, като едновременно 

с това се съхранят съществуващите положителни черти на комуникацията 

между двете страни. 
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Анализът на изследването открои три основни твърдения. 

Наблюдават се положителни индикации за медийните отношения на съда, 

произтичащи от прекия и лесен, а когато е нужно и чест, контакт между 

пресаташето на ВАС и представители на медиите. В същото време, най-важният 

сегмент сред тях, ресорните журналисти, имат по-скоро консервативни и 

балансирани нагласи за комуникацията на ВАС като цяло. В тези условия се 

откроява нуждата от по-голяма прозрачност и повече информация що се отнася 

до т. нар. „ключови дела“. 

Предвид тези открития, се препоръчва следният ход на действие: 

 Поддържане на честа, лична, пряка и максимално улеснена комуникация 

между пресаташето на ВАС и представители на медиите, както и 

непрекъснат поток от информация посредством прессъобщения. 

 

 Провеждане на редовни брифинги и срещи с журналисти в присъствието 

на магистрати и експерти по връзки с обществеността на съда. 
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 Целенасочено усилие за предоставяне на повече информация за хода и 

резултата на ключови дела, с особено внимание към ресорните 

журналисти.   

 

 Култивиране на връзките с медиите чрез поставяне на акцент върху 

позитивните постижения (съществуващите медийни отношения) и най-

вече използването им за справяне с негативни нагласи (недостатъчна 

информация по ключови дела). 

 
 

Изводи и препоръки 

 
Ако можем да обобщим, направеното проучване сред водещите  ресорни 

съдебни журналисти, извършено за целите на Комуникационната стратегия на 
ВАС (чрез попълнени въпросници - анкетни карти и проведен семинар под 
формата на обществено обсъждане), изведе като основен пропуск в работата на 
Върховния административен съд с представителите на медиите досега липсата 
на адекватна реакция и подаване на навременна информация до ресорните 
журналисти при възникването на медиен интерес по развоя на конкретни 
обществено значими дела.  

 
Образът на съда пред медиите е, че това е една капсулирана, тромава и 

затворена структура. Сред журналистите, отразяващи работата на съдебната 
власт в България и конкретно на ВАС, е създадена представата, че съдиите и 
магистратите, работещи в тази институция са трудно достъпни, 
некомуникативни, „криещи се зад тогата си“ образно казано и най- често, 
отказващи информация на медиите под предлога, че „съдът говори с актовете 
си“. От своя страна, самите съдии, признават, че са предпазливи и че се 
страхуват да говорят пред медиите. Представата на магистратите е, че 
журналистите масово са некомпетентни, търсят скандал или сензация и не 
познават законите и правната тематика. Наличието на подобни коренни 
противоположности предполага насадени конфликтни отношения между двете 
страни, което от своя страна говори за липсата на установен диалог и показва 
нуждата от изграждане на взаимно доверие, така че двете страни да си бъдат 
от полза.  
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Консенсусът в мненията и на двете страни сочи, че пресечните точки 
между двете страни могат да се търсят в по-честата, по-навременна и по-
неформална комуникация между ресорните журналисти и съдиите и 
представителите на съдебната власт, които са оторизирани да дават изявления, 
мнения и становища, както и имат право да коментират поставени от ВАС 
съдебни решения. Необходимо е освен това да се работи в посока към 
изграждане на кръг от добре информирани журналисти, с които 
представителите на съда да могат да говорят свободно – без да се притесняват 
от погрешна интерпретация или изопачаване на изказани от тях мнения и 
становища. 

 
 

Какво очакват ресорните журналисти от съда? 
 

 Да получават нужната информация по дела от обществена 
значимост; 

 Да имат достъп до съдиите и магистратите за интервюта; 
 Да имат достъп до съда – за персонални, работни и неформални 

разговори и срещи. 

 Да комуникират със съда – да получават навременна информация. 
 

Всичко това може да бъде постигнато чрез директни контакти и 
изграждане на доверие.  

 
 
Допълнителни препоръки 
 
1. Наличие на вакуум в публичното пространство – съдиите не 

говорят, адвокати и НПО-та запълват пространството            Нека ВАС да 

говори. 

2. Нужно е изграждането на доверие    Т Трябва да се работи с 

определени (добронамерени) журналисти; да се работи с тесен кръг, добре 

информирани журналисти. 
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Доверието е двустранен процес и той може да се постигне чрез 

по-чести формални и неформални срещи, разговори, интервюта, 

двустранни обучителни семинари, общи тиймбилдинги. 

 

Пример - след приемане на решение на съда, трябва да се 

провеждат незабавни срещи с журналисти с цел разясняване на 

решението (експертно интервю). В такива случаи докладчикът по 

делото, заедно с пресаташето, в обявен час може да осъществя среща с 

медиите на извънреден брифинг (журналисти и съдии). 

 

3. ВАС трябва да демонстрира повече прозрачност, откритост  

като съдиите обясняват мотивите си, за да се очовечи информацията 

(експертно интервю). 

 

Пример - когато предстоят промени в закона и когато ВАС има 

позиция по въпроса, ВАС чрез свой представител, трябва да разясни 

позицията на съда. От тази гледна точка е необходима и проактивност 

от страна на ВАС (експертно интервю): пресаташето трябва да следи 

назряващи теми и кризи и да реагира проактивно спрямо медиите като 

сигнализира ръководството на институцията за необходимостта от 

реакция. При зараждане на кризи и ситуации, които касаят решенията и 

кадровите промени на ВАС, трябва да се предприемат своевременни 

медийни реакции. 

 

4. Да се организират срещи между медиите и ВАС, с присъствието на 

журналисти и главни редактори. 

 

5. Съдиите да научат и да познават механизмите на медиите, както 

ресорните журналисти познават механизмите на ВАС и съдебната система. 
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6. Журналистите и гражданите също трябва да научат и да 

познават по-добре механизмите на правораздавателната система                  

чрез повишаване нивото на правната култура на гражданите. 

 

7. Идеята за назначаване на прессъдия или прессъдии във ВАС не 

е приложима в България, и конкретно в случая на ВАС. 

 Изводите от направените приложни изследвания на мнението сред 

съдиите и медиите в България еднозначно поне на този етап сочат, че 

практиката с назначаването на прессъдия, който да води комуникацията с 

медиите и да бъде посредникът на информация не е приложима, тъй като се 

отхвърля от мнозинството анкетирани съдии и ресорни съдебни журналисти.  

  

  Каква е практиката в другите европейски държави? 

• Практиката е прессъдиите да следят ключови дела и да говорят от 
името на съда по тях пред медиите като дават необходимата информация на 
журналистите. 

• Ако се създава такова щатно място, то трябва да бъде заето от 
представител съдия от съответната съдебна администрация. 

• Задължително за прессъдията е да има юридическо образование, за да 
дава необходимите коментари по дадени дела от правна гледна точка.  

 
Практиката в някои западни държави като например Германия сочи, че 

назначаването на прессъдия изисква откриването на щатно място към 
съответната съдебна администрация. В Германия заемането на такава позиция 
е въпрос на престиж и дори не изисква допълнително заплащане, а се поема 
като функция от определен съдия или юрист, който е част от администрацията 
на съответната съдебна институция.  

 
Идеята да има прессъдия към ВАС не се приема еднозначно от ресорните 

съдебни журналисти в България заради съмнението доколко ефективен би бил 
диалогът им с подобен говорител, ако той не е склонен да дава изявления без 
това да се случва на момента и без задължително да е необходимо стиковането 
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на информацията с ръководството на ВАС. Другото им опасение е, че дори и да 
комуникират с прессъдия, той отново би могъл да им откаже конктретната 
информация поради необходимостта да съгласува съответната информация, 
което би отнело време, а медиите искат информацията на часа. Тоест, 
създаването на такава позиция, ще е изцяло в ръцете на ВАС, а ефективността 
й ще зависи от конкретния прессъдия-говорител и способността му да изгради 
добра комуникация с медиите, така че да спечели тяхното внимание и най- вече 
доверие. 

 
Идеята за назначаване на прессъдии се възприема като неприложима 

практика поради ред причини. Те са свързани със законови пречки за съдиите и 
правомощията им относно даването на коментари по определени дела. Друга 
причина е натовареността на всеки един съдия от ВАС, което прави 
възприемането на паралелна функция неустойчиво и по-подходящо за по-малък 
съд, например районен. Допълнително усложнение създава и времето, нужно за 
медийна подготовка на съдиите с цел по-ефективна комуникация с пресата. В 
заключение, макар и функцията „прессъдия“ да се определя като добра 
европейска практика, след отхвърлянето на идеята от мнозинството медии и 
съдии, тя не се предлага като подход в настоящата Комуникационна стратегия.  

 
 

VIII. КОМУНИКАЦИОННИ КАНАЛИ 

 
 
Най- общо в зависимост и от целевите групи, основните канали за 

комуникация са:  
 

 Пряка комуникация - тя включва провеждането на срещи, семинари, 
дискусии, брошури, флаери, плакати и др. рекламни материали и тяхното 
разпространение; 

 

 Непряка комуникация – чрез медиите – към специализираната и 
широката публика. 

 
Традиционно при планирането на стратегиите и провеждането на 

информационни кампании в комуникационния микс като канали се включват: - 
реклама, директен маркетинг, презентации, събития, интернет комуникация, 
връзки с обществеността (Public Relations). Тъй като в случая става дума не за 
корпорация или корпоративен клиент, а за институция и то от най- висш ранг в 



 

65 

                                                                                                                       ЕМ ЕНД МАРК 

 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 

 

съдебната система, някой от традиционните канали като рекламата и 
директният маркетинг не биха могли да са валидни, тъй като целите на 
стратегията са институционални и не са свързани пряко с формирането на 
печалба. 

 
Основните комуникационни канали, на които следва да се акцентира при 

изпълнението на Комуникационната стратегия на ВАС са: 
 
 
VIII.1. На първо място – Връзки с обществеността (Public 

Relations) 
 

 Връзките с обществеността в случая следва да се разбират като 
обмислено, планирано и постоянно усилие за установяване и поддържане на 
взаимодействие с медиите и широката общественост. Те са система от 
конкретни дейности, с които се цели въздействие върху конкретна аудитория, 
за да се създаде определено отношение към институцията. Връзките с 
обществеността включват ефективно поддържане на комуникация с медиите 
чрез – предаване на прессъобщения, брифинги, пресконференции, 
конференции, събития, формални и неформални срещи и дискусии, кръгли маси 
и т.н. 
 
 

VIII.2. Медиите – радио, вестници, списания, телевизия 
 

 Радио  
 

Радиото осигурява масовост при по-ниски цени спрямо телевизията 
например, както и осигурява гъвкавост и оперативност при планирането и 
провеждането на информационни кампании и информационни дейности. 
 

 Вестници 
 

Вестниците имат също голям плюс, тъй като имат широко покритие на 
аудиторията, активно са търсени от читателите си, като дават възможност за 
визуална комуникация, възможност за оперативност и гъвкавост, навременност 
на информацията.  
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 Списания 
 

Плюсове – достоверност и престижност при предаване на информацията, 
високо качество на възпроизвеждане, специализирана аудитория.  
 

 Телевизия 
 

Телевизията съчетава картина, звук и движение с висока степен на 
привличане на вниманието на аудиторията, както и широк обхват. Неин минус е 
високата цена при платени кампании, което означава, че е добре да се 
генерират новини, които са от обществено значение, така че те да бъдат 
отразявани от телевизиите поради важност на информацията.  

 
 

VIII.3. Събития 
 

 Събитията имат специален характер и целят предаване на определено 
послание като се използва конкретен благоприятен повод за това.  

 
 

VIII.4. Интернет комуникация 
 

 Интернет комуникацията е най- модерният начин за разпространение на 
информацията като едно от най- големите й предимства е, че дава възможност 
за точност и конкретност и е с мултиплициращ ефект. 

 
 

VIII.5. Информационни материали – брошури, листовки, 
бюлетини, издаването на книги и др. 
 

 Информационните материали дават възможност за предаване на 
специализирани информация до специфичните целеви групи, но имат като цяло 
ограничена аудитория.  
 

Информационните материали слeдва да бъдат изготвени 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.  
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По видове канали, вестниците, радиото и телевизията, както и Интернет 

сайтовете, достигат до най- голяма и разнообразна аудитория, докато 
списанията и 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. 
Интернет от своя страна позволява най-бързо предаванe 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. Интернет комуникацията включва – 
електронни съобщения, видео съобщения, споделяне на видео материали и 
галерии, електронен бюлетин, споделяне и взаимодействие с интернет 
страници на неправителствени организации, участие в тематични 
информационни блогове и форуми. 
 
 

 

IX. ОТВАРЯНЕ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ КАНАЛИ НА РАЗЛИЧНИ НИВА 

 
 
Комуникацията между медиите и ВАС трябва да се осъществява в няколко 

посоки: 
 1.  От представителите на ВАС към медиите и обратно. 
 2.  От представителите на ВАС към гражданите и обратно.  
 3.  От представителите на ВАС към бизнеса и обратно. 
 4.  От представителите на ВАС към останалите институции и обратно. 
 5. От представителите на ВАС към лидерите на мнение и широката 
общественост и обратно. 
 

Обратната връзка е задължителна на всяко едно ниво на комуникацията.  
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Методи на комуникиране с медиите 
 
 1. Прессъобщения и новини. 
 2. Интервюта. 
 3. Участия в телевизионни и радио предавания. 
 4. Участия в специализирани правни рубрики на печатните, електронни и 
интернет медии чрез изразяване на позиции, мнения и правна гледна точка. 
 5. Неформални срещи и непрекъснати неформални контакти. 
 6. Брифинги. 
 7. Пресконференции. 
 8. Семинари и обучения. 
 9. Конференции – в страната и извън България, свързани с участието на 
медии и в международни правни форуми за обмяна на опит. 
 10. Специални събития. 
 11. Кръгли маси и дискусионни форуми. 
 12. Дни на отворените врати. 
 13. Официални церемонии.  
 
  
 

Методи на комуникиране с гражданите 
 

 1. Директна комуникация 
  чрез информационни материали – бюлетин, флаери, 

листовки, плакати, календари и др.; 
 чрез интернет страницата; 
 чрез дни на отворените врати; 
  чрез електронна поща – за отговор на въпроси и жалби от 

общ характер; 
  чрез социалните медии. 

 
 
 2. Индиректна комуникация 

 чрез медиите – публикации, тв и радио репортажи, 
специализирани рубрики и предавания, изявления чрез 
медиите и т.н.; 
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Методи на комуникиране с бизнеса 
 

 1. Директна комуникация 
 чрез информационни материали – бюлетин, флаери, 

листовки, плакати, календари др.; 
 чрез интернет страницата; 
 чрез дни на отворените врати; 
 чрез електронна поща – за отговор на въпроси и жалби от 

общ характер; 
 чрез социалните медии. 

 
 2. Индиректна комуникация 

 чрез медиите – публикации, тв и радио репортажи, 
специализирани рубрики и предавания, изявления чрез 
медиите и т.н.; 

 
 
 

 Методи на комуникиране с институциите 
 

 1. Директна комуникация 
 чрез информационни материали – бюлетин, флаери, 

листовки, плакати, календари др.; 
 чрез интернет страницата; 
 чрез дни на отворените врати; 
 чрез електронна поща – за отговор на въпроси и жалби от 

общ характер; 
 чрез социалните медии. 

 
 2. Индиректна комуникация 

 чрез медиите – публикации, тв и радио репортажи, 
специализирани рубрики и предавания, изявления чрез 
медиите и т.н.; 

 
 

Ключови послания към медиите и обществеността 
 

Безспорно най- важна е комуникацията с медиите, тъй като те са 
основният източник на информация за дейността на ВАС като институция, а и 
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не само до широката общественост. Основните комуникационни послания, 
които следва да бъдат комуникирани чрез медиите са: 
 

 Законът е главната защита на обществото и обикновения 
гражданин - задължение на ВАС е да прилага законите еднакво 
за всички, а не да ги коментира; 

 
 Не бързината на правораздаването е решаващият фактор за 

добрата работа на ВАС, а точното и обективно прилагане на 
нормите на закона; 

 

 Задача на стратегията е чрез предоставяне на вярна, адекватна 
по обем, убеждаваща и поднесена по подходящ начин 
информация да се подобри общественото разбиране за 
спецификата на дейността на ВАС като институция, работеща  за 
утвърждаване на  върховенството на закона; 

 
 Трябва да се осигури постоянна информираност на обществото 

относно дейността на ВАС за осъществяване на Върховен 
съдебен надзор в административното правораздаване;  

 

 Важно е да се съдейства за правната култура на гражданите; 
 

 Важно е да се очертаят основните методи и средства за работа с 
медиите, с оглед обективното отразяване на дейността на ВАС; 

 

 Трябва да бъде издигнат авторитетът на ВАС и сред магистратите 
и съдебните служители; 

 

 Трябва да се гарантира конституционното право на българските 
граждани да бъдат информирани за работата на ВАС; 

 
 Трябва да се спазват разпоредбите на Закона за достъп до 

обществена информация, Закона за защита на класифицираната 
информация, Закона за защита на личните данни, Закона за съдебната 
власт, Наказателно-процесуалния кодекс, Административно- 
процесуалния кодекс. Предоставянето на информация на медиите не 
може да бъде насочено срещу правата и доброто име на физическите или 
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юридически лица, както и срещу националната сигурност, обществения 
ред, здравето и морала; 
 

 Трябва да се съблюдават принципите за законност; независимост 
и безпристрастност; достоверност и пълнота на информацията; 
достъпност, публичност и прозрачност;точност и юридическа 
сдържаност, като посланията се излъчват на достъпен език; зачитане на 
правата на страните в административния процес; защита на лична 
информация; етичност, равнопоставеност и безпристрастност към 
представителите на различни медии; уважение към професионализма на 
работещите в системата на ВАС; уважение към професионализма на 
работещите в средствата за масова информация; непрекъснатост на 
диалога с останалите звена на съдебната система, пресслужбите на МВР 
и останалите органи на местната и държавната власт.  

 
 

 

X. КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ/ ДЕЙНОСТИ ПО ПУБЛИЧНОСТ И 

ИНФОРМАЦИЯ 

 
 

Предложения за нови комуникационни практики./ 
Приложимост на европейски практики 

 
 
1. Ежеседмичен прес-дайджест с възможност за по-подробна 

информация. 
 
Въвеждане на ежеседмичен прес-дейджест със следния механизм на 

разпространение: 
 

• ВАС изпраща прес-дайджест до ресорни журналисти в понеделник, в 
който накратко уведомява медиите за дейността на съда през седмицата. 

• Журналист 1 проявява интерес към старта на важно дело, отбелязано в 
дайджеста в понеделник или вторник.  

• Журналист 1 връща email с молба за повече информация по даденото 
дело. 

• 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 
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нейното работно време, разбира се съобразено и с административните и правни 
възможности за отговор от страна на ВАС според законовите правила. 

 
Идеята за прес- дайджест като цяло се приветства, както от медиите, така 

и от представителите на съдийското съсловие. 
 
 Полезно би било, ако информацията от прес-дайджеста се качва и на 

страницата на ВАС в Интернет. 
 
 
2. Онлайн вестник на ВАС. 

 
Въвеждане на практика за списване на ежемесечен онлайн бюлетин, който 

да се публикува на сайта на ВАС един път месечно с преглед на най-важните 
решения през изтеклия месец и календар за делата, които ще се гледат през 
следващия месец. 

 
Онлайн – вестникът може да съдържа рубрика с въпроси и отговори на 

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

с разрешени case studies. 
 
 
3. Въвеждане на опция за подаване на електронни жалби от 

гражданите./ Създаване на Единна Електронна Съдебна пощенска 
кутия.  
 

С цел да се подобри комуникацията с гражданите и ВАС да стане по 
отворена към тях структура е възможно създаване на опция на сайта на ВАС за 
подаване на електронни жалби от граждани по казуси, които касаят практиката 
на ВАС. 

 
Тази опция може да бъде въведена и чрез създаването на Единна 

Електронна Съдебна пощенска кутия, която да дава възможност за 
електронен обмен на данни между отделните съдебни институции и граждани, 
но така че всички институции да имат достъп до нея и да не се оставя 
граждански въпрос или жалба без отговор или разглеждане. За да има някакво 
разпределяне на тази поща, тя би могла все пак да се управлява от специален 
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администратор. Тази пощенска кутия би могла да бъде и разработка като част 
от проекта за Електронно правосъдие или просто ВАС да си създаде такава. По 
примера на Германия може да се разработи специален софтуер за електронни 
правни комуникации. Целта на такъв софтуер е да осигури по-добър достъп до 
съдилищата при условията на правна сигурност – чрез разработване на 
програма, която да позволява всеки безплатно да си я свали на своя личен 
компютър, в случай че реши да подава електронна жалба. 

 
 
4. Достъп до информация и документи. 

 
• Промени в правилника на ВАС, с които да се въведе задължение на 

администрацията на съда да извършва конкретни и индивидуални проверки по 
подадени от медиите и гражданите заявления. 

 
• Проследяване на отговорите и въвеждане на определен срок, в който 

да се отговаря на подобен тип запитвания, които касаят достъп до документи и 
информация и проверка на конкретни индивидуални казуси. 

 
 
5. Редовни брифинги за журналисти. 

 
Въвеждане на практика за провеждане на редовни брифинг на ВАС за 

журналистите от ресора, които да се провеждат възможно най-често и на които 
да се прави преглед и анализ на взетите най-важни съдебни решения, както и 
да се дава информация за предстоящи действия, доколкото това е допустимо по 
закон.  

 
Целта на тези брифинги е с журналистите да се поддържа ефективна 

комуникация чрез директен и пряк контакт, така че те да са информирани за 
най- важните решения на съда. 

 
Свикване и провеждане на брифинги се препоръчва непосредствено след 

влизането в сила на решения по дела от обществен интерес или дела, по които 
медиите имат определено по-голям интерес. Целта на тези брифинги е 
накратко да се даде информация за взетото от съдебния състав решение с 
оглед избягването на погрешни интерпретации. Свикването на такива брифинги 
бе посочено като необходимост от ресорните съдебни журналисти, участвали в 
направено допитване за целите на настоящата стратегия. Изразената обща 
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позиция и от страна на ВАС е „за“ свикването на по-чести брифинги, чиято е 
цел е именно да подобри комуникацията на съда с медиите. 

 
 
6. Подобряване на интернет комуникацията. 

 
Един от начините за подобряване на интернет комуникацията е чрез 

непрекъснатото обновяване и поддържане с актуална информация на интернет 
страницата на ВАС. Като част от подобряване на интернет комуникацията може 
да се отчете и създаването на онлайн- бюлетин и поддържането на редовна 
рубрика с „Въпроси и отговори“.  

 
Друга мярка в тази посока би могла да бъде: 

 
 Стартиране на целенасочена интернет кампания за популяризиране 

на конкретен проект на ВАС чрез публикации, интервюта и 
интернет публикации и рубрики в специализираните или 
информационни сайтове с национално покритие, ако е необходимо 
просветляване на гражданите.  

 
7. Поддържане на постоянни връзки с медиите.  
 
За да се създадат добри взаимоотношения е необходимо поддържането на 

постоянен контакт с ресорните журналисти от съответните медии, което се 
осъществява чрез: 

 
  Чести и неформални контакти с ресорните журналисти – срещи и 

неформални разговори; 
  Възможност за интервюта с представители на ВАС и съдии, винаги 

когато е заявен интерес от страна на даден журналист и има 
възможност затова, тоест нe са налице никакви правни пречки; 

  Организиране на семинари и обучения, винаги когато има 
възможност и е необходимо популяризирането на конкретен проект 
или конкретна дейност на ВАС, както и на административните 
съдилища по места; 

  Изпращане на подробни прессъобщения при важни събития и 
важни дела; 
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  Организиране на открити събития, винаги когато има повод затова, 
тъй като това дава възможност за пряк контакт с представителите 
на медиите.  

  Открити врати на ВАС – журналистите трябва да имат нормален и 
лесен достъп до институцията, винаги когато им се наложи да 
установят контакт с нейни представители.  

 
 

8. Анотация на съдебно решение 
 

Анотацията е вид анонс на взето от съдебния състав решение. В особени 
случаи (решения по дела от засилен обществен и медиен интерес) и при 
необходимост от разясняване на терминология или фактология, свързана със 
съдебното решение се предлага прилагането на така наречената анотация (или 
кратко описание) на съдебно решение. В оперативен план, съдия от съдебния 
състав, взел решението, подготвя краткия текст и го подава към пресаташето, а 
пресцентърът от своя страна интегрира части или текстът в целостта си в 
прессъобщението, обявяващо решението на съда. Целта е по-добро разбиране 
от обществото и медиите на решенията по дела от медиен и обществен 
интерес. Това ще придаде както експертен, така и фактологичен смисъл на 
комуникацията с медиите и ще демонстрира готовността на съда да се обръща 
по-пряко към обществото.  

 
 

9. Отразяване на Success Stories/ Успешни събития и инициативи 
 

За подобряване на имиджа на ВАС като институция и на съдебната власт, 
като цяло, е необходимо при всяка възможност в общественото пространство да 
бъдат споделяни добри практики от дейността на ВАС. Споделянето на такива 
успешни практики на този етап липсва. Трудно е да се посочат подобни 
конкретни примери, заради наслоената негативна обществена нагласа и 
съществуващото огромно недоверие към съдебната система в България. Ето 
защо при бъдещото планиране на медийните изяви на ръководството на ВАС и 
съда като институция, трябва да се търсят „добрите поводи“ и „добрата 
новина“.  

 
 
 



 

76 

                                                                                                                       ЕМ ЕНД МАРК 

 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 

 

Примери за конкретни теми и дейности, свързани със споделянето на 
добри практики:  

 

 Популяризирането на позитивно възприемани инициативи или 
събития на ВАС (като електронно правосъдие, съдебна реформа, 
антикорупционни практики и подобни) чрез съдействие и подкрепа 
за репортажи и филми в радио и телевизия, специални публикации, 
дискусии по темата и други медийни събития 

 Разгласяване на прилагането на успешни европейски или други 
практики в решаването на определени съдебни спорове или други 
дейности, свързани с реформирането и ефективното функциониране 
на съдебната система. 

 Провеждане на цялостна политика по непрекъснато открита 
комуникация с медиите.  

 Своевременна реакция от страна на пресслужбата на ВАС винаги, 
когато има заявен медиен интерес по определена тематика, 
свързани с доброто функциониране и работа на съда. 

 Противодействие на негативните информации в медиите с 
разгласяване на успешни практики. 
 

 
10. Утвърждаване на правила за работа на ВАС при криза. 

 
При чувствителни тематики, каквато е съдебната тема в медиите, всяка 

една институция в съдебната власт, трябва да има утвърдени правила за 
реакция при криза в медиите. Кризисна ситуация в медиите може да бъде 
предизвикани от много и непредвидени ситуации – например при промяна в 
политическата обстановка и кадрови рокади по висшите етажи на съдебната 
власт, при лошо стечение на обстоятелствата по време на определени ключови 
дела и негативен за обществото резултат от тях, при неудовлетворяваща 
обществените нагласи промяна в правното законодателство, а и не само; 
злоупотреби с влияние от страна на компрометирани политици и др.  
 

 Ето защо като част от изпълняваната комуникационна стратегия на ВАС 
трябва да се имат предвид и да се утвърдят и определени антикризисни мерки 
за работа с медиите.  
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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 
изиграе пиарът 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. 
 
 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. 
   
 

Задължителни мерки, които трябва да бъдат изпълнени при възникването 
на кризисна ситуация е анализ след неутрализиране на кризата с оглед 
предотвратяване на бъдещи подобни кризи, както и обучения на служителите 
на ВАС, ръководството и експертите по връзки с обществеността как да 
процедират в подобни ситуации. 

 
Институции от ранга на ВАС често могат да попаднат в неочаквана 

ситуация, която може да възпрепятства нормалната работа на магистратите и 
административните ръководители. Затова е необходимо с адекватна и 
навременна реакция институцията бързо да може да се измъкне от създалата се 
кризисна ситуация, така че да може да възвърне нормалното функциониране на 
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своята дейност, така че репутацията й да остане незасегната. Освен, че трябва 
да е навременна, реакцията на съдебната институция трябва и да е такава, че 
да внесе конкретика и яснота по възникналия спор или конфликт, така че да не 
се допусне загуба на доверие в нея.  

 
Задължителна част при работата по време на криза, а и не само, е точното 

пресяване на информацията, която институцията иска да отправи към 
съответната целева група или аудитория. Необходимо е при комуникацията да 
бъдат следвани определени начини и правила на общуване с медиите, които са 
предварително определи най- общо по следните теми и въпроси: 

 
  Какво да се съобщи? 
  Каква е комуникационната цел на предаваното послание? 
  Как да се съобщи? 
  От кого да се съобщи? 
  Кой е отговорен за комуникацията? 
  Кога да бъде подавана съответната информация? 
  Кой извършва последващия мониторинг и анализ на медийното 

отразяване и е отговорен за препоръките и мерките, които следва 
да се предприемат в резултат от проведената информационна 
кампания и извършения мониторинг?  

 
 
 

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ 
 
I. 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.  
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 Ако преиграете, можете само да влошите положението и да дадете 
живот на отмираща история.  

 
II. 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. 

 
III. 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.  

 
 Оправданията и обясненията чия е отговорността ви поставят в 

слаба позиция. 
 

 Бъдете позитивни. 
 
IV. 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 
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благодарение на това можете да избегнете наказателните 
последици.  

 
 Откритостта и позитивното отношение ще ви помогнат. 

 
V.  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. 
 
VI. 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.  

 
VII. Следете не само националните, но и регионалните 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. 
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VIII. 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. 
 

IX. 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 от първия 
момент на кризата. 

 
X.  Направете работеща Интернет страницата на институцията и 

публикувайте в нея редовно актуалната информация. 
 

 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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XI. 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. 

 
 
 
11. Популяризиране на инициативи и проекти, свързани с 

дейността на ВАС и съдебната система.  
 
 
 11.1. Електронното правосъдие 
 
Електронното правосъдие е част от електронното правителство и дава 

възможност за подобряване на обмена на информация между институциите и на 
обслужването на гражданите.  

 
Въвеждането на е-правосъдието включва: 
 

 Електронна услуга за гражданите и бизнеса за извършване 
на процесуални действия в електронна форма 
 

 Единна система за обмен на данни 
 

 Осигурена защита на базата данни 
 

 Дистанционен достъп на страните до делата 
 

 Изпращане на електронни съобщения и призовки 
 

 Обучени съдии и съдебни служители 
 

 Възможност за използване на електронен подпис 
 

 Възможност за проверка на истинността на електронния 
подпис 
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Какво представлява електронното правосъдие и кои негови предимства, 

следва да бъдат обект на комуникиране като послания към медиите: 
 

 Електронното правосъдие е безхартиена съдебна система, а това пести 
разходи и време на гражданите и администрацията; 

 Електронното правосъдие означава прозрачност на съдебната система; 
 Eлектронното правосъдие предоставя възможност на гражданите и 

юридическите лица да упражняват процесуалните си права в електронна 
форма; 

 Eлектронното правосъдие ще оптимизира дейността на магистратите и 
съдебните служители чрез обмен на електронни документи между 
различните органи на съдебната власт, както и между нея и гражданите, 
бизнеса и администрацията; 

 Електронното правосъдие ще осигури единен портал на съдебната 
система, което е равнозначно на по-общодостъпно е-правосъдие за 
гражданите и бизнеса; 

 Ще се осигури централизиран достъп до е-правосъдие, както и ще се 
унифицират сайтовете на съдебните институции; 

 Възможността за електронен достъп до системата и проверка на 
сроковете при изпълнение на съдебните дела от гражданите и бизнеса 
ще осигури граждански контрол; 

 Ще се осигури електронен достъп до основните и спомагателни регистри 
и предоставяните от тях услуги – търговски регистър, имотен регистър, 
свидетелства за съдимост и др.; 

 Ще се осигури възможност за предоставяне на справки и удостоверения 
по електронен път. 

 
Практиките в Европа показват, че най- напреднала сред страните от 

общността в областта на електронното правосъдие от държавите е Австрия. 
Анализ на добрите европейски практики за управление качеството на съдебната 
система, изготвен от Адвокатско дружество „Попов и партньори“, сочи, че 
именно в частта електронно правосъдие опитът на Австрия е най- добре 
приложим за България. Въпреки, че Австрия е твърде напреднала по отношение 
на съдебната реформа, доколкото съдебната институция в България има 
капацитет да отговори на предизвикателствата в европейски мащаб, тя би 
могла да приложи част от опита на австрийската система.  
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Сред най- добрите индикатори за ефективността на съдебните системи от 
гледна точка на правилното функциониране на съдилищата и тяхното 
отражение върху икономиката е времето за разглеждане на дадено дело или 
времето, необходимо даден висящ случай да бъде решен. Именно в тази посока, 
въвеждането на възможността за електронно подаване на искове и жалби, 
електронният отговор на такива, възможността за електронен обмен на 
информация между съдилищата и съдебните институции с останалите такива, 
електронната обработка на данни и т.н., може значително да съкрати времето 
за разглеждане и обработка на делата или поне по отношение на чисто 
административната част.  

 
Въпреки, че реално предстои от 2014 г. в Австрия да заработи изцяло нова 

разработена Система за електронен обмен (ЕRV), която ще позволи изцяло 
електронният обмен на информация съдебните и останалите институции, там 
вече в 100% от съдилищата е въведена възможността за електронно подаване 
на документи, както и са въведени системи за електронно обработване на 
искове, водене на регистри и проследяване на делата. 100% от съдилищата в 
Австрия освен това разполагат и с възможността за провеждане на 
видеоконференция при изслушване на свидетели, страни по делата, 
вещи лица и т.н.. За насрочване на тези видеоконференции се използва 
Специализирана базирана резервационна система. Всичко като възможности 
може изцяло да се използва и да се въведе като практика, ако не във всички 
съдилища в България, то поне във ВАС като Върховен съд в държавата. 
Осигуряването на видеоконференция при разглеждане на ключови за 
обществото дела от ВАС ще осигури прозрачност и ще е от голяма полза и за 
медиите в отразяването на работата на съда. Тази практика би могла да се 
въведе и като е специално насочена към медиите за определени дела, към 
които те проявяват интерес.  

 
 

11.2. Създаването на Централен административен съд 
 
Има и други положителни примери, които биха могли да се взаимстват от 

Австрия. Сред тях е създаването на Централен административен съд 
чрез преструктуриране на ВАС като такъв. Минус на идеята за създаването 
на Централен административен съд е, че това ще е свързано с допълнителни 
разходи заради преструктурирането на администрацията, както и ще отнеме 
повече време, тъй като изисква промяна в Конституцията на България.  
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12. Провеждане на Дни на отворените врати за медии и граждани. 
 

Инициативата „Ден 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. 

 
Предимства: 
• 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. 
 
Недостатъци: 
• Може да изисква много служители и време за планиране и провеждане. 
• Вложените усилия и средства може да не оправдаят очаквания ефект. 
 
Подготовка и организиране: 
• Изберете дата и време, които да позволяват по-голяма посещаемост.  
• Планирайте според очаквания брой посетители и определете 

служители, които могат да предоставят информация и да отговарят на въпроси 
на достъпен език. 

• Обявете събитието най-малко две седмици преди провеждането му на 
уеб сайта, със съобщение до медиите и др. 

• Подгответе допълнително информационни материали. 
 
Предимство за журналистите, отразяващи работата на съда е 

обстоятелството, че по-голямата част от съдебните заседания са публични и те 
сами могат да видят и чуят как точно се случват нещата в съда. Утвърдена 
практика на съдилищата е предварително да се оповестява информация за 
насрочените за разглеждане дела, което може да послужи като ориентир при 
планирането на дейността на репортерите. Не по-маловажно е и 
обстоятелството, че през последните години постановените съдебните актове 
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се публикуват в интернет и при необходимост може да се прочетат и мотивите 
на съда, обосноваващи едно или друго съдебно решение.  

 
От друга страна журналистите често срещат и редица трудности при 

работата си като съдебни репортери. Сред тях са: 
 

 Невъзможността да се предвиди хода и продължителността на дадено 
дело; 

 Провеждането на някои съдебни заседание при закрити врати; 
 Неразбираема и сложна за обяснение терминология; 
 Труден достъп до информация; 

 Нежеланието на участници в съдебните процеси да бъдат снимани, 
записвани и т.н. 

 
Ето защо е добре, ако Върховният административен съд (ВАС) няма тази 

практика, да въведе дни на отворените врати за медиите – например като 
създаде нещо като постоянно отворен „Информационен център за 
журналистите“. Образно казано, това означава, достъпът до Пресцентъра на 
ВАС и информационната и деловодна система на ВАС да е отворен постоянно за 
журналистите, така че те да могат да получават информация по дадено дело, 
което ги интересува и не само, винаги когато такава информация им е 
необходима.  
 
 

13. Прессъобщения. 
 

Една от задължителните и най- често прилагани форми на общуване с 
медиите са прессъобщенията. Колкото по-често ресорните журналисти 
получават по-подробна информация за работата на институцията под формата 
на прессъобщения, толкова по-полезно ще е това и за двете страни. Разбира се, 
прессъобщенията в никакъв случай не трябва да бъдат просто формални, а 
напротив – те би трябвало да дават изчерпателна информация на журналистите 
за дадено дело, например, на което те не са имали възможност да присъстват. 
Винаги след събитие за обобщаване на информацията и потвърждаване на 
посочените и изнесени факти, е добре, до всички медии да се разпраща 
обобщената информация.  
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Задължителни правила, които трябва да се спазват при изготвянето на 

прессъобщенията: 
 

 Прессъобщенията на ВАС трябва да са на разбираем език, а не да са 
написани на сложен административен език. Информацията в тях трябва 
да е поднесена максимално опростена, така че да става ясна за всеки 
журналист, тоест дори и са 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. 

 
Медиите се интересуват най-вече от информация свързана със самото 

правораздаване, хода и изхода на дела и ВАС като институция. Тоест 
необходима им, както правна, така и процесуална и институционална 
информация. Темите, които ги вълнуват са настъпващи промени в 
ръководството на ВАС, както и въобще назначенията и избора на съдии, както и 
техният професионален живот. Тема от особен интерес са и т.нар. знакови 
дела, които трябва да бъдат широко отразявани от самата институция ВАС – от 
нейния пресцентър или в бъдеще от т.нар. прессъдия, ако се вземе решение 
тази функция да бъде въведена в съда.  

 
 

14. Подобряване на комуникация на ръководството на ВАС с 
медиите. / Повече публични и медийни изяви на ръководството на 
институцията. 
 

Един от минусите в комуникацията на ВАС с медиите, което като обратна 
връзка се посочва от самите ресорни журналисти, отразяващи работата на 
институцията (на база попълнени въпросници за целите на стратегията), е, че 
като цяло Председателят на ВАС не присъства в медиите – той не говори, не 
дава интервюта и рядко се появява с изказвания като лице в медиите. В този 
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смисъл е необходимо като институция ВАС да подобри комуникацията на 
ръководството с медиите чрез повече публични и медийни изяви и изказвания 
на нейните ръководители, в това число дори и чрез по-чести чисто неформални 
срещи и контакти с ресорни журналисти, редактори и главни редактори на 
водещи медии. 

 
По важност на вземаните от институцията решения, председателят на ВАС 

трябва да има по-голямо присъствие в медиите. Това ще наложи самата 
институция, както в медиите, така и в обществото.  
 

Един от начините за поява на председателя на ВАС в медиите е чрез 
брифинги или пресконференции, които могат да бъдат свиквани веднъж 
седмично или веднъж на две седмици според необходимостта от даване на 
повече информация на медиите, както и чрез работни и неформални срещи.  
 

15. Стартиране на специализирана тв рубрика за отразяване на 
работата на съда и обществен дебат на теми, касаещи съдебната 
реформа.  

 
За да има обществен дебат по обществено значими съдебни теми като 

хода на знакови дела и хода на съдебната реформа като цяло би могла да се 
стартира 5 или 10 минутна телевизионна рубрика, която да бъде озаглавена 
„Пряко от съдебната зала“, която да се излъчва като самостоятелна рубрика 
или като част от водещо предаване в гледано телевизионно време в една от 
трите национални телевизии – БНТ, „Би Ти Ви“ или „Нова телевизия“. 
Създаването на такава рубрика, която да бъде провеждана под формата на 
дебат и разискване на определени съдебни казуси, ходът на съдебната система 
и др., ще даде възможност да се чуят всички гледни точки на всички 
заинтересовани страни по важни за съдебната ни система въпроси. 
 

Рубриката може да бъде заснемана от специално нает екип и за 
сглобеното телевизионно предаване да се договаря телевизионно време за 
излъчване. Рубриката може да се заснема и от екип на дадената телевизия, в 
която тя ще се излъчва според тарифите на съответната медия и 
договореностите с нея.     

 
Тази рубрика може да се излъчва през определен период от време по 

обществено наболял проблем, например, като всяка рубрика може да се 
заснема непосредствено преди планираното излъчване в по репортажен стил с 
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възможност за снимане пряко от съдебната зала или заседанията на ВАС с 
възможност и за интервюта и репортажи с жива картина, за да се предават 
коментарите на съдии, както и да се представят всички гледни точки.  
 

 
ПРИМЕРЕН БЮДЖЕТ* ЗА ЗАСНЕМАНЕ НА РУБРИКА/ПРЕДАВАНЕ 

 

ЕКИП - хонорари с вкл. осигуровки

1 РЕЖИСЬОР 1 350 350

2 РЕДАКТОР - Сценарист 1 350 350

3 ОПЕРАТОР 1 300 300

4 ВОДЕЩ - ЖУРНАЛИСТ 1 300 300

5 ТОН ИНЖЕНЕР 1 250 250

6 МОНТАЖИСТ 1 250 250

НЕОБХОДИМА ТЕХНИКА - за 2 снимачни дни

1 КАМЕРА 2 250 500

2 МИКРОФОНИ 2 бр. 2 150 300

3 ОСВЕТЛЕНИЕ 3 броя LED ПАНЕЛИ 2 120 240

4 SONY V- MONT батерии за осветление 2 45 90

5 МОНТАЖНО СТУДИО 3 250 750

6 ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ - линии 2 40 80

7 ТРАНСПОРТ 2 100 200

ОБЩО в лв без ДДС 3960

БЮДЖЕТ ЗА ЗАСНЕМАНЕ НА ПРЕДАВАНЕ

 
 
*Бюджетът е примерен с разходи за заснемане на едно предаване от 
професионален екип и е направен по тарифи към датата на разработване на 
Комуникационната стратегия (Януари 2014 г.). 

 
 
 
 



 

90 

                                                                                                                       ЕМ ЕНД МАРК 

 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 

 

ПРИМЕРЕН МЕДИА-ПЛАН** ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ НА 5 МИНУТНА 
РУБРИКРА В ДВЕ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ ТЕЛЕВИЗИИ – Btv и Нова ТВ 

 
 

ТВ план Пряко от съдебната зала

Клиент: Върховен административен съд

Период: 2014 г.

Тв клип: 5 минутна рубрика

ТВ канали: bTV,  Nova 

Target Group All 25-54

Брутен бюджет 95 000,00 BGL

Нетен бюджет* 80 370,00 BGL

Общ брой спотове 10

TRPs 29

CPP Net* 2 820

ТВ канали
Брутен бюджет

Брой 

спотове
TRPs

Нетен бюджет 

в лв.

bTV 45 000,00 лв        5 18,50      40 185,00 лв    

Nova 50 000,00 лв        5 10,00      40 185,00 лв    

95 000,00 лв      10 28,50     80 370,00 лв  

* в лева, без ДДС

TV Plan Summary

bTV 

47%
Nova 

53%

 
 
**Медийният план е по действащи тарифи на двете телевизии, поискани към 
датата на разработване на Комуникационната стратегия (Януари 2014 г.). По 
отправено запитване, от БНТ посочиха, че има възможност за излъчване на 
рубрика като реклама в рекламния блок преди предаванията „Панорама“ и/или 
„Референдум“, но без да предоставят примерен бюджет за заснемане и 
излъчване на рубрика/предаване. 
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16. Стартиране на специализиран Блог на ВАС „За чиста съдебна 
система“. 

 
С цел изчистване на имиджа на съдебната система и като цяло за 

подобряване на облика на ВАС, би могла да се стартира кампания за изчистване 
на имиджа на съда и съдебната система, като цяло, от наслоените в публичното 
пространство представи като например за съществуването на структури от 
корумпирани магистрати и др. - чрез създаване на специализиран Блог на 
ВАС, който може да бъде озаглавен „За чиста съдебна система“ с банер 
препратка към водещи сайтове, на които да може да се провеждат дискусии под 
формата на интернет форум, както и да може да се публикува определена 
информация, насочена към повишаване на прозрачността на съдебната 
система. 

 
На този сайт- блог е необходимо да се създаде дискусионен форум с цел 

обсъждане на конкретни идеи, свързани със съдебната реформа и изчистването 
на имиджа на съдебната система. Препоръчително е дебатите да се водят от 
самите магистрати, но и да са видни за медиите и гражданите. По този начин би 
се гарантирала както прозрачност, така и ангажираност на обществото. 

 
Провеждане на тази кампания или инициатива може да се съпроводи с 

медийното партньорство на някои от водещи вестници, радиа или телевизии 
чрез публикуването на банер с препратка към сайта на техните интернет 
страници. Така би се постигнало привличането на по-широка аудитория. 

 
На този сайт-блог трябва да се публикуват резултати от проверки на съда 

и останалите специализирани органи като прокуратурата и полицията, 
например, които касаят обществено значими казуси със състоянието на 
имуществото и финансите на определени магистрати, висши чиновници, 
депутати и др., както и резултатите от проверки на назначаваните съдии и на 
извършвани проверки за работата на съда и съдебната система в България. Ако 
този сайт-блог се поддържа в партньорство с прокуратурата и останалите 
съдебни институции ще се работи взаимно за чиста съдебна система и 
подобряване на имиджа на съдебната власт в целостта й.  

 
Една от главните цели на този блог е да се покаже човечността на 

институцията и съдиите, които са част от администрацията и работят за 
взимането на важни за гражданите и обществото решения.  
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Възможно допълнение е участието на независими правни експерти, които 
да споделят своите гледни точки и експертни мнения по определени съдебни 
теми, които са особено чувствителни и същевременно особено важни за 
медиите, гражданите и обществото. 

 
За участие в дискусиите или стартиране на дебати по определени теми, 

както и за изказване на позиции като участници в дискусиите трябва да се 
привличат граждански и обществените организации с авторитет и  експертен 
опит в съдебната практика – като например юристи от правни организации като 
www.pravatami.bg, преподаватели по право от университетите, журналисти и 
др.   

 
За да се отговори на съвременните форми на комуникация и 

същевременно да се обхване по-специализирана професионално правна 
аудитория, този блог може да се поддържа и като се създаде страница за 
дискусия по темите му в социалната мрежа за кариерно развитие 
www.LinkedIn.com, където да се търси и от където да се черпи 
професионална информация за кариерното развитие на юристите във ВАС и 
потенциалните бъдещи служители на институцията. 

 
При осъществяване на проекта за създаване на европрокуратура, на блога 

може да се обособи и специална секция за дискусия и новини за резултати от 
проверки, които ще извършва тази специална структура, когато и ако бъде 
създадена.  

 
Идеята на този проект на европейско ниво е да се създаде структура, в 

която да се влеят Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ, 
разследващата служба Европол и съдебната Евроджъст. С нейното създаване би 
трябвало да се наложат единни европейски правила за разследвания и 
наказания при извършването на измами и престъпления с европейски пари.  

 
Полезно за юридическата гилдия би било, ако в рамките на блога се 

поддържа и специална рубрика “Разглеждане на стари казуси или дела“ 
с идеята юристите и правните специалисти да могат да черпят опит и да имат 
достъп до архив с такива казуси, който да се поддържа онлайн. Това би 
позволило проследяване на първите дела, за които има информация и се пази 
документация, които са били интересни, проблемни или дела с важен характер 
за страната. Прегледа на делата или казусите може да се раздели на периоди.  
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Периоди: България в годините преди промените(1985-1989), VII Велико 
Народно събрание и Конституционните промени (1990-1991). Делата се 
проследяват от началото до края им под формата на тайм-лайн. Разглежда се 
медийното им отразяване. Може да се добави и интервю със съдия изпълнител 
за мнение по даденото дело, който да обясни повече за съдебната система в 
периода на делото, ако има отношение към съответната съдебна практика.  

 
17. Други традиционни методи и практики за общуване с 

медиите./ Събития. 
 

Събитията имат специален характер и целят предаване на определено 
послание като се използва конкретен повод за определена информация, която 
организаторът или институцията иска да предаде на обществото. Най- 
разпространеният тип събития, които трябва да станат част от нормалната 
практика на общуване и комуникиране с медиите и нормалното функциониране 
на ВАС освен вече споменатото често свикване на брифинги веднага след има 
решение по дадено дело са: 

 
• Пресконференции 
• Дни на отворените врати 
• Семинари и обучения 
• Конференции  
• Кръгли маси и дискусионни форуми 
• Специални събития, официални церемонии и чествания 

 
 
17.1. Пресконференция 
 
Пресконференциите се свикват при възникнал информационен повод в 

два случая:  
 
1) Когато ВАС има да съобщи значими новини, представляващи 

интерес за медиите и обществеността. Такива могат да бъдат: 

 Важно събитие свързано с работата на съда; 
 Годишен отчет за работата на съда; 

 Актуални промени, които се нуждаят от своевременно 
оповестяване;  

 Стартиране и изпълнение на определени дейности от значими 
проекти, свързани със съдебната реформа и работата на съда; 
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 Съществени законодателни промени, отразяващи се върху 
цялостната работа на  съдебната система. 

 Информация за хода на ключови дела с обществено значение за 
медиите и обществото. 

 Европейски проекти. 
 Оповестяване на нови съдебни практики. 

 
 
2) Освен по инициатива на съда, свикването на пресконференции 

може да бъде провокирано и от: 

 Засилен медиен интерес по даден въпрос;  
 Сериозен проблем в дейността на институцията, фокусиращ 

вниманието на обществото, когато организацията трябва да защити 
репутацията си и да даде по-обстойни обяснения за случилото се. 

 За да даде разяснения по хода на дадено дело, ако е възникнал 
конкретен повод за това. 

 
Особености на пресконференцията: 
 
• Пресконференцията дава възможност за директен контакт с 

журналистите и даване на повече разяснения и информация по определена 
тема, отколкото такава може да бъде обобщена в едно прессъобщение; 

• По своята същност тя е интерактивна форма на общуване; дава 
възможност да бъдат задавани въпроси и да бъдат давани отговори по 
определени теми, върху които институцията би искала да се наблегне; 

• Пресконференция трябва да се свиква и тогава, когато институцията има 
какво да съобщи на медиите, т.е. е в състояние да произведе новини за тях, 
така че да не им губи времето, а напротив – да отговори на нуждата от 
определена информация. 

• Успешната пресконференция не само създава новини, но и подобрява 
имиджа на институцията като цяло. 

 
 
Подготовка и организиране: 
 
При подготовката и организирането на една пресконференция трябва да 

се отработят няколко основни методи: 
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• Дефиниране на посланието – ясно формулирайте посланието, което 
искате да предадете. Независимо какво е посланието, то трябва да бъде 
обобщено в 3-5 основни точки.  

 
• Избор на дата и час – по възможност удобен за максимален брой медии. 

Като правило се предлага 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 събития, които биха привлекли журналистите;  

 
• Избор на място за провеждането й – трябва да съответства по 

обстановка с тоналността на предмета на съобщението - тържествена, делова, 
неутрална. Мястото трябва да е достъпно и удобно за журналистите – хотел в 
центъра на града, сградата на ВАС (при наличие на свободна заседателна зала) 
и др. Ако мястото е извън града, организирайте транспорт. Трябва да осигурите 
кафе и минерална вода. Често след пресконференцията се прави малък 
коктейл, закуска или др.;  

 
• Списък на медиите и журналистите – трябва да съдържа само контактите 

на ресорните журналисти - име, телефон и email. Не канете произволно 
журналисти, защото се обиждат, че не познавате ресора им и темите, за които 
пишат. Обадете им се след като изпратите поканата и любезно им резюмирайте 
какво предстои. Колкото и да се оплакват от това, много често те не си отварят 
пощата или не получават поканите по различни причини – препълнена поща, 
сгрешен адрес и др.  

 
Обикновено на пресконференция идват половината от поканените 

журналисти. Затова, 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.  

 
 
• Подготовка на поканите – те включват:  
 
(1) Адресат – име на журналиста и медията;  
(2) Име на институцията;  
(3) Тема на пресконференцията;  
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(4) Интересен факт – чуждестранен говорител, демонстрация, присъствие 
на известна личност и др.;  

(5) Дата, място, начален час и евентуален час на завършване;  
(6) Име и телефон за контакти. 
 
След изпращането на поканите с журналистите трябва да се осъществи 

контролен контакт за потвърждение, тогава когато събитието е наистина 
особено значимо за институцията; 

 
• Подготовка на „медийна папка“ (Media Kit или Press Pack) – при 

необходимост (в случай, че разискваната тема е извънредно сложна или важна) 
и желание за по-голяма публичност, се подготвя пакет информационни 
материали за всеки журналист, т.нар. „медийна папка“, която съдържа 
допълнителна информация за събитието. 

 
Целта на медийната папка е да обогати материалите на журналистите, 

отразяващи работата на организацията, с допълнителни факти и снимки.  
 
В пакета документи обикновено се включват статистики под формата на 

графики и таблици, както и съпътстващи снимки, биографии на говорителите, 
подробна програма и всякаква допълнителна информация, която би била 
полезна.  

 
До използването на медийния пакет е добре да се прибягва и в случаите, 

когато организацията желае да запознае медиите с по-значителните теми в 
работата си – например при стартирането на нова инициатива, обявяването на 
предстоящо събитие и подобни.  

 
Разпространяването на медийната папка може да става и по електронен 

път, като е желателно всички документи да се компресират в архивен файл 
преди разпращането им до медиите.  

 
• Пресконференцията обикновено се води от водещ или модератор на 

събитието. Това може да е представител на институцията, някой от 
говорителите, но най-често е специалистът по PR. Неговата функция е да 
открие пресконференцията, като приветства медиите с добре дошли, да 
представи темата и говорителите. Говорителите предварително определят 
темите, по които ще говорят и ключовите послания.  Всички членове на екипа 
трябва да са подготвени за въпросите на журналистите, затова обикновено се 
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набелязват възможни въпроси и техните отговори. Презентациите (ако има 
подготвени) не трябва да са прекалено дълги и да отегчават присъстващите. 
Продължителността им следва да е не повече от 20 минути. Следват въпроси на 
медиите и отговори. Закриване.    

 
Съвети за 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;  
• Освен пакети с информационни и визуални материали, на журналистите 

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

 
17.2. Семинари и обучения 
 
Насочени са основно към вътрешните публики, но могат да включват 

участието и на представители на медиите. Целят повишаване на уменията и 
правната култура като осигуряват по-специфична и подробна информация. 

 
 
17.3. Конференции 
 
Конференциите обикновено се провеждат по определена тематика с по-

широка аудитория и лидери на мнения от всички заинтересовани страни с оглед 
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да се обсъди напредъка на държавата или институцията по определен проект, 
по определени дейности или сфера на развитие като цяло.  

 
17.4. Кръгли маси и дискусионни форуми 
 
Кръглите маси и дискусионните форуми обикновено се свикват за 

аудиторията, която ще засегне конкретни действия на администрацията с оглед 
да се чуят и вземат предвид мненията и гледните точки на всички 
заинтересовани страни.  

 
17.5. Специални събития, официални церемонии и чествания 
 
Специалните събития се организират по определени поводи и обикновено 

са чисто имиджови за конкретната институция. Винаги при поводи, трябва да 
има някакъв вид честване с оглед почитане на ВАС, когато става дума за 
съдебен орган и институция с история и от подобен ранг. 

 
18. Дискусии със студенти и лекции за студенти, посветени на 

съдебната реформа с цел мотивация и привличане на млади юристи 
към съдебната система. 

 
За привличане на млади магистрати и студенти, както и за повишаване на 

самата репутация на съдебната система и на Върховния административен съд 
като институция, би било полезно, ако висши и утвърдени магистрати и от съда 
водят лекции в българските университети, в които се учи право. Млади юристи 
могат да се привличат и на стаж в съдебната администрация извън вече 
спомената възможност за работата им като експерти в импровизирания омбудс-
офис на ВАС. 

 
 
19. Вътрешен електронен бюлетин на ВАС. 
 
Вътрешният електронен бюлетин на ВАС цели да обхване вътрешните 

публики на съда – от магистратите до юристите на по-нисши позиции в 
съдебната администрация. Такъв бюлетин следва да се списва от 
пресслужителите съвместно с експертите по „Човешки ресурси“ в електронен 
формат като News Letter за магистратите на ВАС.  
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Целта на този бюлетин е да дава информация за новостите в 
законодателството и новите възможности за обогатяване на опита и знанията 
на съдиите, така че да бъде от полза за работещите в системата и самите те да 
усетят, че институцията за която работят се грижи за тяхната квалификация.  

 
Бюлетинът може да се списва веднъж месечно или веднъж на три месеца 

според нуждите на ВАС и да се разпраща по вътрешната поща в PDF или друг 
електронен формат до всички служители на ВАС.  

 
В бюлетина може да бъде включвана информация също за предстоящи 

обучения и програми на Европейския съюз, обяви за работа в европейските 
съдилища и правни институции и структури, свободни позиции в българската 
съдебна администрация и др. Освен рубрики „Обучения“ и „Кариери“, може да 
се публикуват и резултати от отчети за работата на администрацията и съда, 
атестации на съдии и др.  

 
 
20. Критерии „Кои дела могат да бъдат от обществен и медиен 

интерес“. 
 
Като част от медийната стратегия на ВАС в политика за работа на 

институцията с медиите трябва да залегнат формулирани Критерии „Кои 
дела могат да бъдат от обществен и медиен интерес“.  

 
Такива критерии са изработени от Изпълнителя на дейността по 

изработване на „Комуникационна стратегия на ВАС“ като приложение към 
разписаните „Вътрешните правила за работа с медиите“. 

 
Като цяло схващането и на медиите и на съдиите е, че самите съдии биха 

могли и сами да правят преценка затова кои дела представляват обществен 
интерес. Като цяло позицията и на двете страни се обединява около налагането 
на следните две ключови правила: 

 
1. Решенията по делата от обществен интерес задължително 

трябва да бъдат оповестявани. 
 
2. Информацията за тях трябва да идва от ВАС и да изпреварва 

други източници, които могат да изкривят информацията.  
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21. Изготвяне на съвместен проект - програма с Агенция по 

заетостта към Министерството на труда и социалната политика и ВАС 
по програма „Аз мога повече“ за обучение на помощник-съдиите.  

 
В сегашната програма „Аз мога повече“, която дава възможност за 

безплатно обучение на кадри в почти всички сфери на професионалния живот, 
не е предвидена никаква юридическа специалност. Този пропуск би могъл да се 
използва като се разработи специална обучителна програма на ВАС съвместно с 
Агенцията по заетостта към Министерството на труда и социалната политика за 
обучение на помощник- съдиите и юридическите сътрудници.  

 
 
 

 
XI. КАМПАНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРАВНАТА КУЛТУРА НА 

ГРАЖДАНИТЕ КАТО ЧАСТ ОТ КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА ВАС 
 

 
 
Цялостното обществено недоверие към съдебната система предполага 

необходимостта не само от подобряване на работата на ВАС с медиите, бизнеса 
и обществеността, но и нуждата от повишаване на правната култура на 
гражданите като цяло. Един от проблемите на съдебната власт сега е, че 
обикновеният гражданин не познава закона и въобще няма разбирането за това 
как функционира съдебната система. 

 
За да могат да използват всички функции на правната система, 

гражданите трябва ясно да я познават и да знаят в каква ситуация към кого 
могат да се обръщат. Работа на ВАС и съдебните Xинституции е да работят в 
тази посока. Ето защо като част от Комуникационната стратегия на 
институцията следва да се заложи и кампания за повишаване на правната 
култура на гражданите, чиято цел е да повиши познаването на съдебната 
система като цяло. Тук целевата аудитория обхваща най- вече гражданите, 
както и гражданските организации, но и институциите биха могли да се 
включат в нея.  
 

„Непознаването на закона не освобождава гражданите от отговорност”.  
Много от гражданите се чувстват притиснати от тази максима и напук на всички 
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налични ресурси, някак не съумяват да се запознаят със законовите рамки. 
Причините за това са много – от една страна, правните материали често са 
написани на недостъпен език, използващ съответния за материята експертен 
език, от друга е правосъдната система, която би трябвало да работи за хората, 
но често пъти те се чувстват изгубени в нея. 

 
Целта на тази кампания е да преведе обикновения гражданин през 

лабиринта на съдебната система и да му покаже къде започват и къде свършват 
неговите задължения и права. За да може да е напълно ефективна, тя може да 
бъде организирана и проведена според потребностите на различните 
възрастови групи. 

 
 
 

1. ОСНОВНА АУДИТОРИЯ - МЛАДЕЖИ/УЧАЩИ СЕ НА ВЪЗРАСТ 
МЕЖДУ 16 И 25 ГОДИНИ 

 
 
Това е аудитория, която може да бъде достигната в училищата и 

университетите. Те, в повечето случаи, използват новите технологии и 
предпочитат онлайн медиите и телевизията. Те са изключително активни в 
социалните мрежи. И съответно могат да бъдат достигнати чрез Интернет, 
както и чрез игри и мобилни приложения. 

 
 

Предложения за конкретни дейности с цел повишаване на 
правната култура на гражданите 

 
• Лекции на утвърдени магистрати в училищата и университетите 

– такива могат да бъдат организирани под формата на „Открит съдебен урок“ 
или Съдебен Workshop за студенти с участие и на медиите. Това може да се 
случва веднъж месечно или веднъж на семестър или учебна година според 
натовареността на висшите магистрати и ръководството на ВАС и съответните 
университети, с които ръководството на ВАС би искало да установи 
сътрудничество. Задължително тези лекции или открити срещи със ученици и 
студенти трябва да са достъпни и за медиите. Лекции в университетите могат 
да се провеждат за юристи в София, Русе, Пловдив, Варна, Бургас, Велико 
Търново, Стара Загора и Свищов. 
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• Разработване на кратки онлайн куизи с въпроси и отговори, 
свързани със съдебната система, които да имат обучителен характер и които да 
дават насоки на гражданите към коя съдебна институция с какви въпроси биха 
могли да се обръщат. За да се привлече аудитория, за успешното решаване на 
тези куизи, може да се предвиди малък награден фонд за младежите - 
(ключодържатаели, магнити, лепенки и др.); 

 
• Брошури и/или флаери с подробна информация за структурата 

на съдебната система – оформени като лабиринт, който да изобразява 
йерархията в съдебната система и да илюстрира къде е обикновеният 
гражданин в нея и какви са неговите права. Информацията в нея, трябва да е 
поднесена на достъпен за учениците и студентите език. (Може да има човече, 
въпросителна или друга дизайнерска хрумка, с която читателите да се 
идентифицират. Отговорите могат да бъдат давани и вид на комикс. По този 
начин обикновеният гражданин като лирически герой може да бъде поставен в 
ситуация, в която на хартия да му бъдат илюстрирани и представени 
възможностите на системата). 

 
• Организиране на дебати относно различните възможности за 

реформиране на правната система с участието на всички заинтересовани 
страни. 

 
Он-лайн активности 
 

• За да се обхване активната част от младежкото общество, може да бъде 
разработено онлайн приложение или игра, които да бъдат базирани на същата 
концепция като тази използвана за брошурите/ флаерите и куизите като се 
даде възможността този образно казано наречен лабиринт да може да бъде 
разглеждан чрез мобилните телефони или пък самите куизи да бъдат решавани 
с мобилно приложение, което да води и към сайта и/или блога на ВАС, където в 
отделна или специална секция трябва да бъде публикувана цялата информация 
за правната система, касаеща гражданите – брошури, листовки и т.н. 

 
• Брошурите/флаерите като текст задължително трябва да бъдат 

публикувани и в блога на организацията, където трябва да има и бутон за 
обратна връзка и възможност гражданите да задават въпроси. Тук може да се 
използва и онлайн банер реклама, която да популяризира кампанията в 
социалните мрежи. Ако в тази кампания бъдат активно използвани 
експертите по Връзки с обществеността на ВАС за тези активности може да не 
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се наложи харченето на значителни допълнителни бюджети, ако самите те 
бъдат ангажиране в създаването и поддържането на акаунт в социалните 
мрежи. В този случай ще се наложи ВАС да определи бюджет за изработка на 
мобилно приложение, интернет банер, изработка и отпечатване на брошури/ 
флаери и листовки и изработване на онлайн- игри.  

 
 

2. АУДИТОРИЯ - МЛАДИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ И УТВЪРДЕНИ 
СПЕЦИАЛИСТИ НА ВЪЗРАСТ МЕЖДУ 26-45 ГОДИНИ 

 
Тази аудитория е по-добре информирана и заинтересува от случващото се 

в държавата. Повечето хора, които попадат в тази категория са вече завършили 
своето образование и са наясно с това, което искат да работят. Те са натрупали 
знания и опит и са склонни да сравняват ситуацията в различните държави. Те 
са наясно с новостите и в по-голямата си част са добре информирани. 
Използват всички източници на информация – он-лайн медии, социални мрежи,  
традиционен печат, телевизия. 

 
Предложения за конкретни дейности към тази аудитория 

 
Могат да  бъдат използвани професионалните организации и чрез тях да 

се профилира информацията към всяка аудитория. Чрез тези организации за 
тази аудитория могат да бъдат организирани лекции и семинари с участието на 
експерти от ВАС, както и представители на административните съдилища по 
места. 

 
Он-лайн активности 

 
• Социални мрежи – вече разработените презентации за промените в 

съдебната система могат да бъдат комуникирани и чрез най-голямата 
професионална мрежа LinkedIn, както и чрез блога на ВАС. 

• Социална медия – Youtube.com - заснемане на информационен клип, в 
който се представят възможностите на предвидената система за електронно 
правосъдие и какви са нейните възможности. Това ще даде възможност на 
всички зрители на клипа да коментират и споделят видеото като за целта ще е 
необходимо да се предвиди само бюджет за изработката на информационното 
видео, а самият акаунт в социалните мрежи би могъл да се поддържа от 
пресцентъра.  
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• Разясняващи публикации към блога на ВАС - с линк към краткия 
обясняващ клип. 

 
Други медийни активности: 

 
•         Интервюта с магистрати в он-лайн медиите. 
•         Информативни материали за развитието на реформата. 
•         Аналитични и коментарни материали. 
 

Телевизия 
•         Интервюта с магистрати в публицистичните предавания. 
•         Информативни материали за развитието на реформата. 
•         Аналитични и коментарни материали. 
 

Вестници 
•         Интервюта с магистрати в публицистичните предавания. 
•         Информативни материали за развитието на реформата. 
•         Аналитични и коментарни материали. 
 
 
 

3. АУДИТОРИЯ - ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ МЕЖДУ 
46-63 И 65 ГОДИНИ 

 
 
Това се хора, които са вече утвърдени специалисти, които заемат високи 

позиции и са авторитет за останалите. Те са наясно с новите технологии, но са 
привърженици повече на традиционните медии. Ето защо за тях медийните 
активности следва да се ограничат до следното: 

 
Телевизия 

•         Интервюта с магистрати в публицистичните предавания. 
•         Информативни материали за развитието на реформата. 
•         Аналитични и коментарни материали. 

 
Вестници 

•         Интервюта с магистрати в публицистичните предавания. 
•         Информативни материали за развитието на реформата. 
•         Аналитични и коментарни материали. 



 

105 

                                                                                                                       ЕМ ЕНД МАРК 

 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 

 

 
 

Он-лайн 
•     Официален сайт – хубаво е да се използва google adwords – при 

търсене по ключова дума в интернет пространство приоритетно се появява 
съответната страница, която е предмет на реклама.  

 
По този начин могат да се рекламират бъдещият Единен портал за 

електронно правосъдие, който е предвиден в Концепцията за електронно 
правосъдие на България, както и бъдещият блог и сайтът на Върховния 
административен съд. При създаването на Интерактивен информационен 
център като част от кампанията за популяризиране на електронното 
правосъдие в България чрез създаването на Sofia-E-justice (раздел 
XIII от стратегията) и създаването на негов Интернет портал,  също 
биха могли да си използват функциите и възможностите за реклама, които 
предоставят google adwords – а именно това да е една от първите страници, 
които се появява в google при търсене по определени ключови думи.  

 
 

 
XII. КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО 

ПРАВОСЪДИЕ КАТО ЧАСТ ОТ КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА ВАС 

 
 

XII.1. Създаване на Интерактивен информационен център Sofia-E-
justice  

 
Един от основните приоритети на Върховния административен съд и на 

съдебните институции като цяло е да работят в посока опростяване на 
административните процедури чрез постепенно въвеждане на електронната 
форма на обслужване на гражданите, бизнеса и държавните и останалите 
институции. Като част от разработения национален проект за Концепция за 
електронно правосъдие е заложено създаване на Единен портал за 
електронното правосъдие. Според тази концепция, първо трябва да се приеме 
съответното законодателство, а в срок от 6 месеца след това, Висшият съдебен 
съвет (ВСС) следва да обезпечи разработването на единен портал, чрез който 
гражданите да имат достъп до интернет-страниците на органите на съдебната 
власт. Чрез този портал трябва да могат да се ползват услугите на съдебната 
система за предоставяне на удостоверителни изявления и за извършване на 
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процесуални действия. Неговата цел ще бъде да се превърне в информационна 
система, чрез която ще се приемат изявления от гражданите и юридическите 
лица за всички органи на съдебната власт. Тази система ще е единна, лесна за 
поддръжка и ще освободи отделните органи на съдебната власт от финансовата 
тежест да поддържат отделни уеб-базирани системи. Тя ще позволява лесно 
развитие в зависимост от появата на нови технологии, лесно добавяне на нови 
функционалности и ще осигури единна политика за осигуряване на достъп на 
гражданите до правосъдие. 

 
На следващо място в концепцията е заложено ВСС да разработи и 

ключовите изисквания за работа на електронното правосъдие или т.нар. 
технологични стандарти за извършване на процесуални действия в електронна 
форма, правила за едновременна работа с електронни и хартиени дела, 
стандарти и правила за оперативно съвместим обмен на информация между 
органите на съдебната власт, изискванията за информационна сигурност и т. н. 

 
За да се обединят действията на висшите съдебни институции в една 

посока, както и да има последователност и резултат от тяхната работа, 
Върховният административен съд (ВАС) като институция би могла да доразвие 
Концепцията за електронно правосъдие като предвиди като част от 
Комуникационната си стратегия да разработи, предложи и изпълни проект за 
създаване на Интерактивен информационен център Sofia-E-justice, който да има 
за цел да утвърди и популяризира пред гражданите, бизнеса и обществеността 
разработените стандарти и правила за функционирането на електронната 
съдебна система, достъпа на обикновените хора до съдебната система и 
административните служители до нея.  

 
Етапи на проекта за създаване на Интерактивен информационен център 

Sofia E-justice. 
 
 

Фаза I: Планиране, бюджетиране и изпълнение на проект за 
изграждане на информационен център. 

 
Примерен капацитет на Информационния център (той би могъл да се 

направи по аналог на Информационния център на Представителството на 
Европейската комисия или Информационния център на Министерството на 
отбраната в София). 
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Примерен капацитет:  

 

 Зала с 250 седящи места за провеждане на семинари; 
 Wi-Fi и озвучаване; 
 Зала антре с 20 компютъра и 20 работни места за свободен достъп на 

граждани за тестване на системата на електронно правосъдие. 
 Офис помещение; 
 Интернет страница на информационния център; 

 Примерен брой служители – Компютърни специалисти – 1 бр., Офис 
мениджъри – 1 бр., Говорители – 2 бр., Обслужващ персонал – 1 бр.; - 
(Тези служители могат да бъдат командировани от администрацията на 
ВАС, ВСС или Министерство на правосъдието, както и за обслужването на 
самия информационен център да се ползват обучени студенти или 
стажанти).  

 
При необходимост, Изпълнителят по проекта, може допълнително да 

предостави примерен бюджет и финансов план за изграждането на подобен 
Информационен център, но правилата изискват същото да е предмет на 
обществена поръчка по определени от администрацията като Възложител 
финансови параметри според нейните бюджетни възможности. 
 
 

Фаза II: Популяризиране на проекта 
 
 

Eтапи и кампании 
 

1. Официално откриващо събитие на Информационния център с 
участието на Председателя на ВАС, ВСС, Министъра на правосъдието, Гл. 
прокурор, Председателя на Народното събрание и Президента на Р. България, 
представители на медиите, студенти и широката общественост./ Откриване на 
Информационния център и провеждане на първия ден от „Отворените врати“ на 
e-justice.bg за медиите и гражданите с провеждане на целодневни консултации.  
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2. Кампания за запознаване на гражданите с проекта и системата 
за електронно правосъдие 
 

2.1. Провеждане на активни обучения за запознаване на 
аудиторията с новия проект – за администрацията и всеки, който прояви 
интерес през първите три месеца от откриването докато Информационният 
център започне да функционира като обслужващо гражданите и бизнеса звено 
със свободен достъп по всяко време в рамките на утвърденото за държавната 
администрация работно време; 
 

2.2. Провеждане на свободни беседи относно функциите и 
спецификата на проекта за електронно правосъдие, хода на съдебната 
реформа и др. с участието на граждански организации (лекции и беседи 
по аналог на дискусиите, които се водят в Центъра за култура и дебат 
„Червената къща“).  
 

2.3. Провеждане на семинари и лекции за медии и студенти, както 
и на всички по-големи и по-важни събития за медиите на ВАС в семинарната 
зала на Интерактивния информационния център Sofia E-justice. 
 

При провеждане на семинарите в залата може да се поставя кутия за 
мнения и препоръки и да се разработят бланки на въпросници, които 
гражданите, медиите и всички външни лица, които имат достъп до центъра, да 
могат да попълват, за да дават своята обратна връзка и предложения за 
подобряване на работата на съда, администрацията и комуникацията с медиите 
и обществеността. 
 

2.4. Информационни листовки, брошури и наръчници 
Задължителна част от този проект е изработването на листовки и 

информационни брошури, наръчници и др. печатни материали, до които 
гражданите да имат свободен достъп и които да дават информация за проекта 
за електронно правосъдие, начина на функциониране на системата с насоки как 
обикновения гражданин може да се възползва от системата. Същите листовки, 
брошури и наръчници, трябва да се разработят и да са на разположение и за 
представителите на бизнеса.  

 
2.5. Реклама в метрото 
На екраните в мотрисите на метрото и метростанциите, както и на 

електронните табла в градския транспорт може да се рекламира интернет 
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страницата на Sofia E-justice, както и Единния портал за електронно 
правосъдие, така че хората да разберат от къде могат да получат по-голям 
достъп до по-голяма информация за този толкова важен за правосъдната 
система, държавната администрация, гражданите и бизнеса проект за 
електронна съдебна система.  

 
Този тип реклама би била по-ефективна и свързани с много по-малки 

разходи спрямо телевизионната и радио рекламата. 
 
 

XII.2. Кампания за „Ограмотявана на администрацията относно 
съдебната реформа и електронното правосъдие” като част от 

Кампанията за популяризиране на електронното правосъдие по 
Комуникационната стратегия на ВАС. 

 
 

Българските институции са важна част от нашата действителност. Те, на 
практика, показват до какво водят реформите и дали те имат смисъл. 
Чиновниците, които работят в тях, са основните посредници между 
обикновените хора и институциите и властта. Често обаче те не са достатъчно 
обучени за работата, която вършат, така че тя да е наистина от полза на хората 
и обществото. Това налага по темата „електронно правосъдие“ и съдебна 
реформа като цяло да се отдели и специално внимание на тази публика. 
Администрацията на всички нива трябва да е информирана за промените в 
съдебната система и промените във функциите на различните нейни структури. 
 

Име на кампанията: „Ограмотявана на администрацията относно 
съдебната реформа и електронното правосъдие” 
 

Цел: Целта на тази информационна кампания е да даде възможност на 
държавните служители, които работят на всички нива в администрацията да 
разберат какви са конкретните промени в съдебната система. Като посредници 
в работата и общуването с гражданите, те трябва да могат да обяснят какви 
точно са промените. Те трябва да могат конкретно да обяснят кога и как 
съдебната система може да бъде използвана от гражданите и фирмите. 
 

 
 
 



 

110 

                                                                                                                       ЕМ ЕНД МАРК 

 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 

 

Таргетиране на аудиторията: 
 

 
Изпълнителна власт – правителство, министерства 
 

За обучение на служителите на Министерски съвет и всички министерства 
може да се организира едно специално обучение на хората, които се занимават 
с жалби и искове, които могат да се отнасят към отделните съдебни инстанции 
и как това от тук насетне може да се осъществява посредством електронната 
съдебна система и как отделните регистри – търговски, имотен и т.н. могат да 
работят като част от тази система.  

 
Извън това може да се организира и специално обучение или обучителен 

семинар на тема „Електронно правосъдие“ за представителите на всички 
пресслужители, отделните министерства и държавни институции. В рамките на 
това обучение, пред тези пресслужители може да се презентира и обясни какво 
представлява съдебната реформа и да им се обясни какви могат да са 
подводните камъни. Тази среща ще е полезна и за бъдещо сътрудничество 
между отделните институции. 
 

Областна администрация и общинска администрация 
 

За всички, които се занимават с комуникации в тези две администрации, 
може да се направи онлайн презентация на промените и да им се раздадат 
брошури с конкретните промени, които засягат техните институции. Онлайн 
презентациите могат да бъдат качени на Единния интернет портал на 
електронното правосъдие, както и на сайта на Информационния център, но да 
не са публични, а да са само за нуждите на съответната администрация. 
Електронният формат би спестил разходи. До тях могат да имат достъп само 
хора с парола. Хубаво е това т.нар. виртуално обучение да бъде направено в 
конкретно ден и час и отстрана на съдебната система да бъдат предоставени 
експерти, които да отговарят на въпроси. След края на това обучението може 
да им бъде раздадена анкетна карта с примерни ситуации, за да стане ясно 
дали е имало ефект. 
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XIII. ПЛАН НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ* 

 

 Дейности Описание Срок 

1. Провеждане на пресконференция 
за представяне на 
Комуникационната стратегия. 
 

Представяне на 
стратегията, 
нейните цели, 
дейности, 
очаквани 
резултати пред 
широката 
общественост. 

Април 2014 г.  

3. Редовни брифинги и срещи с 
журналисти. 

Спазвайки, 
разработените 
Правила за работа 
с медиите по 
Критериите за 
обществено 
значимите дела.  
 

До края на 2014 
г./ С 
утвърждаване на 
Комуникационната 
стратегия на ВАС.  

4. Провеждане на Дни на отворените 
врати за медиите и граждани. 

Провеждане на 
традиционен  
„Ден на 
отворените врати“ 
във ВАС веднъж 
на три месеца или 
поне два пъти 
годишно.  

Първият планиран 
„Ден на 
отворените врати“ 
за 2014 г. вече е 
определен - на 1 
юли. От тази дата 
занапред 
практиката може 
да се наложи като 
задължителна. 
  

5. Стартиране на редовни брифинги 
след взимане на решения по 
обществено значими дела. 

Налагането им 
като редовна 
практика при 
работата на ВАС с 
медиите с 
одобрение на 
Комуникационната 
стратегия.  

До края на 2014 
г./ С 
утвърждаване на 
Комуникационната 
стратегия на ВАС. 
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6. Пресс-дайджести за информиране 
на журналистите. 
 
 

Налагането им 
като редовна 
практика при 
работата на ВАС с 
медиите с 
одобрение на 
Комуникационната 
стратегия.  
 

До края на 2014 
г./ С 
утвърждаване на 
Комуникационната 
стратегия на ВАС. 

7. Онлайн вестник на ВАС и 
поддържане на Вътрешен бюлетин 
на ВАС – Newsletter за 
магистратите от ВАС. 

Налагането им 
като редовна 
практика при 
работата на ВАС с 
медиите с 
одобрение на 
Комуникационната 
стратегия.  
 

До края на 2014 
г./ С 
утвърждаване на 
Комуникационната 
стратегия на ВАС. 

8. Въвеждане на опция за подаване 
на електронни жалби от 
гражданите./ Създаване на 
Единна Електронна Съдебна 
пощенска кутия. 

С одобрение на 
Комуникационната 
стратегия на ВАС. 

2014 г. – 2015 г./ 
С утвърждаване 
на 
Комуникационната 
стратегия на ВАС. 
 

 

9. Отразяване на Success stories/ 
Успешни събития и инициативи 
 

С одобрение на 
Комуникационната 
стратегия на ВАС. 

До края на 2014 
г./ С 
утвърждаване на 
Комуникационната 
стратегия на ВАС. 
 

10. Повече публични и медийни изяви 
на ръководството на 
институцията. 
 

С одобрение на 
Комуникационната 
стратегия на ВАС. 

До края на 2014 
г./ С 
утвърждаване на 
Комуникационната 
стратегия на ВАС. 
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11. Стартиране на тв рубрика „Пряко 
от съдебната зала“. 

При утвърждаване 
на бюджет от ВАС 
за целта. 
 

2015 г. 

12. Стартиране на специализиран 
Блог на ВАС „За чиста съдебна 
система“. 
 

 2014 г. – 2015 г. / 
С утвърждаване 
на 
Комуникационната 
стратегия на ВАС.  
 

13. Провеждане на кампания за 
повишаване на правната култура 
на гражданите за отделните 
целеви групи, описани в 
стратегията.  

Провеждане на 
кампанията 
паралелно за 
отделните целеви 
кампании след 
планиране и 
определяне на 
бюджет от ВАС за 
целта.  
 
 

В периода 2015-
2016 г.  

14. Информационна кампания за е-
правосъдието. 

Информационната 
кампания включва 
два етапа – 
създаването на 
Информационен 
център Sofia E-
justice, както и 
провеждане на 
ограмотителна 
кампания за 
електронното 
правосъдие за 
администрацията.  
  

В периода 2015-
2017 г.  

 
* В плана като дейности се залагат инициативи, които все още не 

са част от утвърдените правила за работа на ВАС с медиите и са 
предложени с Комуникационната стратегия.  
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XIV. ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ 
ПРИЛОЖЕНИЕТО НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ 

 

 
 

1. Количествени индикатори  
 

  Брой планирани и проведени събития; 
  Брой проведени публични изяви на институцията чрез интервюта и 

др. форми на изява; 
  Брой проведени инициативи в резултат на Комуникационна 

стратегия; 
  Брой служители на ВАС, участвали в медийните събития, изяви и 

инициативи на институцията; 
  Брой публикации, интервюта и репортажи в печатните, интернет и 

електронните издания в резултат на проведените събития и 
инициативи; 

  Брой участници от страна на медиите в проведените събития; 
  Брой изработени и разпространени информационни материали. 

 
 

2. Качествени индикатори 
 

 Повишено ниво на комуникиране с медиите и останалите целеви 
групи; 

 Облекчаване на достъпа до информация от ВАС за медиите, 
гражданите и бизнеса; 

 Повишена правна култура на медиите и гражданите; 
 Подобряване на общественото разбиране и нагласа за спецификата 

на работата на ВАС и повишаване на авторитета на институцията 
сред масовата публика – което като ниво на качество се измерва 
чрез количествен измерител, а в случая това могат да бъдат броят 
на положителните публикации в медиите за ВАС, в това число 
публикуване на външни позиции от независими експерти. 
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Индикатори за оценка 
 
 

Комуникационен 
инструмент 

 

Индикатори за 
изпълнение 

 

Индикатори за 
резултат 

 

Източник на 
информация 

 

Печатни медии Брой подготвени 
прессъобщения/ 
Брой подготвени 
интервюта 

Брой публикувани 
прессъобщения/ 
Брой публикувани 
интервюта/  
Content анализ с 
положителните и 
отрицателни 
публикации за ВАС в 
медиите 
 

Медиа 
мониторинг 
 

Телевизия и радио Брой 
репортажи/предавани/я 
Брой интервюта 

Брой излъчени 
репортажи/предавания 
Брой излъчени 
интервюта/ 
Content анализ с 
положителните и 
отрицателни 
репортажи за ВАС в 
електронните медии 
 

Медиа 
мониторинг  
 

Печатни 
материали 

Брой подготвени 
печатни материали 

Брой разпространени 
печатни материали/ 
Content анализ с 
положителните и 
отрицателни 
публикации за ВАС в 
медиите 
 

Присъствени 
списъци от 
събития 

Интернет страница Брой създадени 
страници 

Брой посетени 
страници от сайта 

Интернет 
страницата на 
ВАС/ 
Google Analytics 
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Информационни 
събития 

Брой изпратени 
покани/ 
Брой проведени 
събития 

Брой участници 
спрямо брой поканени 
в %/ 
Брой статии, 
публикувани в 
резултат от 
информационните 
събития 

Присъствени 
списъци/ 
Медиа 
мониторинг 

 
 
 

3. Оценка на ефективността на Комуникационния процес 
 
Измерването на ефективността на комуникациите е един от най- важните 

процеси в планирането и осъществяването на този тип стратегии. Поради 
трудната приложимост на количествени измерители за всяка една дейност от 
комуникационния микс, който сам по себе си има стратегически цели и 
характер, резултатите от прилагането на комуникационните стратегии не 
винаги могат да се измерят. Промяната и формирането на обществено мнение 
изискват усилия, търпение и време, а ефекта от работата на комуникационните 
и PR (Public Relations) специалистите не винаги може да се усети и да бъде 
видим. 

 
 
Начини за измерване на резултатите от прилагането на 

различните комуникационни техники и подходи: 
 
 
1. Медийно отразяване на прессъобщенията, информационните 

материали, речите и изказванията от страна на институцията 
 

 Колко са изпратените съобщения на месец, на година или общо за 
периода на провежданата кампания? (Най- ефективно е анализът да 
се прави на месечна и на годишна база). 

 Колко от тези прессъобщения или информацията от тях  е 
публикувана? 

 В кои медии най- често се публикува информация – печатни, 
електронни, интернет портали, специализирани издания и т.н.? 

 Какво е отразяването – позитивно, негативно или неутрално? 
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 Постигат ли се целите на стратегията – отразени ли са 
комуникационните послания? Да, ако отразяването е повече 
позитивно, отколкото негативно или неутрално. 

 На достъпен език ли са написани прессъобщенията – ако 
отразяването е по-голямо, то значи и съобщенията са на по-
разбираем език. Същото правило важи и по отношение на точност, 
краткост и яснота на предаваните послания. 

 Брой и честота на споменаване на организацията или институцията 
и насоката, в която това е направено.  

 
 
2. Отразяване на пресконференции и медийни събития 
 

 Брой проведени пресконференции и събития. 
 Брой на публикуваните материали и интервюта от проведените 

събития. 

 Брой на медиите, отразили пресконференциите и събитията. 
 Брой и вид на аудиторията, до която е достигнато, когато това може 

да бъде отчетено. 

 Брой и честота на споменаване на организацията или институцията 
и насоката, в която това е направено.  
 

 
 
3. Обратна връзка от страна на публиките 
 
Най-често обратната връзка е най- лесно осъществими чрез въпросници, 

анкетни и социологически проучвания, които е добре да дават отговор на 
следните въпроси: 

 
 В каква степен съответната публика или целева група е осведомена 

за дейността на институцията или организацията? 

 Какви са нейните потребности, т.е. в каква степен публиката се 
нуждае да бъде информирана точно с този тип информация? 

 От какви източници съответната публика или целева група е 
получила информацията? 

 Доколко достъпна и полезна е била за нея предоставената или 
научена информация? 
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 Брой на хората, които са били информирани, когато това може да 
бъде измерено. 

 Брой на хората, които в следствие на получената информация, са 
променили мнението си за институцията и то в позитивна посока. 

 
 
Ефективната комуникация е важен фактор, както за успеха на една 

Комуникационна стратегия, така и за успеха на една институция или 
организация като цяло. Затова измерването и мониторинга са важна част от 
работата на всеки един екип по „Връзки с обществеността“ особено за 
институция, която решава обществено значими казуси.  

 
 
 

XV. ОБОБЩЕНИЕ/ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

 

В хода на подготовката и изработката на комуникационна стратегия на 

Върховния административен съд, посредством обширни количествени и 

качествени изследвания, се обособиха няколко важни теми, които най-пряко 

влияят върху цялостните PR и комуникационни усилия на ВАС. 

Съвпадението в позициите на външните и вътрешни публики по тези теми 

са доказателство, както за осъзнаването от нуждата за поддържането им на 

високо ниво, така и за организационната воля, необходима за действителното 

им изпълнение.  

Внимателното проследяване и целенасочена грижа за тези точки в 

комуникацията на ВАС ще гарантират стройно партньорство и благоприятен 

дискурс от страна на медиите, както и позитивни възприятия от страна на 

широката общественост. 

 

Пресслужба, пресаташе и прессъобщения 

Тези основни инструменти в медийните отношения на ВАС понастоящем се 

възприемат добре от журналисти и следва да бъдат поддържани качествено и 

количествено на всяка цена. 
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PR и медийни отношения  

Съществува цялостно одобрение на ниво връзки с медиите, както от 

вътрешните, така и от външните публики. Доброто базово състояние на 

медийните отношения на ВАС трябва да се поддържа именно чрез трите 

инструмента пресслужба, пресаташе и прессъобщения, като тенденцията би 

трябвало да е в насока  директен, чест и личен контакт с медиите посредством 

пресконференции, брифинги, неформални срещи и контакти.  

Външна комуникация 

Що се отнася до външните комуникации на ВАС е нужно преосмисляне на 

организационно ниво. Към сегашния момент, цялостната външна комуникация 

на ВАС среща по-малко одобрение от PR дейността на съда. Усилията в посока 

PR и медийни отношения подпомагат за благоприятното отношение на медиите 

към ВАС. Но инструменти като информационни кампании, ден на отворените 

врати, онлайн блогове и срещи с различни граждански групи като студенти и 

НПО-та, имат потенциала да преодолеят често противоречивите отношения 

между съда и медиите и да повлияят благоприятно директно на гражданите. 

 

Дела от медиен и обществен интерес (Ключови дела) 

Преобладаващото мнение сред вътрешната публика е, че съдът трябва да 

предоставя информация за хода на ключови дела, а също и да поддържа 

вътрешен списък с обществено значими дела с цел разгласяването на казусите 

в него сред медиите. Това е от изключителна важност, защото тази материя е 

най-интересна за медиите и потенциално може да спечели доверието им в най-

голяма степен. ВАС следва да направи всичко възможно да реализира това 

одобрение от страна на магистратите, и желание от страна на медиите, в 

конкретни мерки. Поддържането на вътрешен списък с обществено значими 

дела с цел разгласяването на казусите в него сред медиите е едновременно 

стъпка към прозрачност и контролиран инструмент в медийните отношения, и 

това го прави изключително полезен. Фактът, че процентният дял на съдиите, 

обявяващи се за даване на информация на медиите за хода на ключови дела, е 
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еднакъв с този на съдиите, подкрепящи поддържането на списък с медийно и 

обществено значими дела, внася допълнителна увереност в правотата на този 

подход. 

Прозрачност 

Доминиращото настроение сред вътрешната аудитория е за цялостно 

подобряване на прозрачността и ефективността на комуникацията на ВАС с 

медиите и обществото. Що се отнася до медиите, от една страна се наблюдава 

цялостно одобрение за медийните отношения на съда, а от друга желание за 

повече откритост спрямо конкретна тема (делата от медиен и обществен 

интерес). Това представлява възможност за повишаване на прозрачността, а с 

това и одобрението на медиите и цялостно подобряване на облика на съда. В 

този смисъл, подаването на информацията за ключови дела е пряк инструмент 

за достигане на основните цели на стратегията (позитивен облик и повече 

прозрачност), който следва да бъде прилаган. 

Канали и тактики 

Прес-дайджестите и редовните и извънредни брифинги са двете PR 

тактики, които намират най-голямо препокриващо се одобрение сред 

вътрешните и външни аудитории. Приложението им ще повиши съществено 

доверието на медиите във ВАС, а ако съдържанието по тези канали е свързано с 

информация по ключови дела, ефектът върху усещането за прозрачност ще 

бъде умножен.   

 

Стратегичсеки мерки за подобряване на комуникацията на ВАС с 

медиите 

В заключение, с оглед на изследванията, проведени по време на 

подготовката на настоящата стратегия, се препоръчват следните дългосрочни 

мерки за подобряване на PR усилията на Върховния административен съд. 

 Поставяне на началото на проактивни комуникации с медиите 
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 По-често съприкосновение с медиите (директно чрез редовни и 

извънредни брифинги с журналисти или индиректно чрез пресаташето) 

 Информиране на медиите за хода на ключови дела чрез прес-дайджести 

 Поддържане на списък с дела от медиен и обществен интерес и 

проактивно разгласяването на най-значителните от тях  

 Поддържане на лична, пряка, улеснена и, ако е нужно, честа 

комуникация между пресаташето на ВАС и представители на медиите, 

както и непрекъснат поток от информация посредством прессъобщения. 

 Провеждане на редовни брифинги и срещи с журналисти в присъствието 

на магистрати, ръководни кадри в състава на ВАС и експерти по връзки с 

обществеността на съда 

 Целенасочено усилие за предоставяне на повече информация за хода и 

резултата на ключови дела, с особено внимание към ресорните 

журналисти   

 Култивиране на връзките с медиите чрез поставяне на акцент върху 

позитивните постижения (съществуващите медийни отношения) и най-

вече използването им за справяне с негативни нагласи (недостатъчна 

информация по ключови дела) 

 

 

 

 

 

Март 2014 г.       
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