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Дисертационният труд е обсъден и насочен за публична защита на заседание на 

катедрата на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността“ на Факултета по 

журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент 

Охридски“.  

 

 

 

 

 

 

 

Дисертационният труд „Пъблик рилейшънс на съдебната система в България 

(развитие, проблеми и перспективи през периода 2002-2012 година“ обхваща 282 

страници. Той се състои от увод, четири глави със съответните подглави, заключение, 

речник на най-често използваните юридически термини и наименованията им на 

английски език, използвана литература и 16 приложения. Приложенията съдържат 

изготвени от автора анкетни карти за магистрати, съдебни специалисти по връзки с 

обществеността и съдебни репортери, описание на правата и задълженията на PR 

експерта в българските съдилища и на дейността „Връзки с обществеността” в Единния 

класификатор на съдебните длъжности, резюмирани данни за съдебната система на ЕС, 

за споразумението от Шенген, за Европейския съд по правата на човека, за 

Международния наказателен съд, за съдебните системи в Шотландия, Кралство 

Нидерландия, Кралство Испания, Р. Латвия, САЩ и Канада, резюме на английски език 

на пилотното въвеждане на PR експерти в българската съдебна система, както и 

карикатури на съдебна тематика от в. „Стършел”. Използваната литература обхваща 

275 единици, в това число: 28 документи, 70 книги и монографии, 14 заглавия на 

английски език, 22 статии на български език, 99 материали от периодични издания и 

информационни сайтове, четени по интернет, 42 интернет източника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на............. от.......................ч. в  

зала..............., ул. „Московска” №49, Факултет по журналистика и масова комуникация, 

СУ „Св. Климент Охридски“.  

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в стая 11 на 

Факултета по журналистика и масова комуникация.  
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В увода се подчертава, че от 10 ноември 1989 година започва преходът на 

България към демокрация. Тази трансформация по същество е фундаментална промяна 

на цялостната система на функциониране на българското общество – поетапно се 

преобразяват целият стопански живот, науката, културата, образованието, отношението 

към околната среда, дори спортът и неформалното общуване. Постепенно от 

посттоталитарна държава страната ни започва да се приближава към заложените в 

основата на развиващия се Европейски съюз начала за свободно движение на хора, 

стоки, капитали и услуги, за обща митническа и данъчна политика, за обща социална 

политика и заетост, за свобода на словото и за солидарност в името на споделяните 

ценности.  

Основен елемент от този многопосочен и многоетапен евроинтеграционен 

процес в България е реформата в третата власт (съдебната). Задължително условие за 

пълноценна промяна в тази специфична сфера е привеждането на правораздаването в 

съответствие с критериите, възприети от развитите държави – стари членки на 

Европейския съюз, за да стане работата на съдебните органи бърза, компетентна, 

модерна и прозрачна. Хармонизирането на българското законотворчество и 

правоприлагане със стандартите на Общността на 27-те е свързано най-вече с 

изграждането на обществено доверие към отворена и близка до гражданите съдебна 

система. Тя следва да работи ефективно и предвидимо, да елиминира конфликтите на 

интереси и корупционните практики, а правораздаването на всички нива трябва да е 

достъпно за всички категории граждани и да се осъществява в разумни срокове. В 

сферата на променящата се съобразно изискванията на ЕС съдебна власт у нас връзките 

с обществеността са важен инструмент, способстващ за реализирането на задачите, 

гарантиращи демократичните преобразувания в България и всеобхватната социална 

трансформация на страната.  

Темата за PR в съдебната система е особено актуална, защото връзките с 

обществеността като регламентирана дейност в рамките на третата власт (съдебната) 

улесняват пътя за налагане на демократичните принципи и норми на гражданското 

общество в нашата страна и съдействат за реалното й евроинтегриране. Настоящата 

работа се очаква да има практико-приложна стойност, тъй като в нея е анализирано 

първото десетилетие от историята на PR в съдебната система на България. Тя е първият 

по рода си труд в тази нова сфера на приложение на връзките с обществеността у нас. 

Периодът на анализ обхваща 2002–2012 година, т.е. периода от реализацията на 

пилотния проект за въвеждане на професията „Специалист по връзки с 

обществеността” в български съдилища през 2002 година до 2012 година, когато 

България е вече пет години член на ЕС.  

Целта на разработката е да се анализира ролята на връзките с обществеността в 

българската съдебна система в първото десетилетие от реализацията на съдебната 

реформа в периода на прехода към демокрация и изграждането на гражданското 

общество у нас.  

Задачите на изследването са следните: 1. Анализ на спецификата на 

актуалната ситуация в съдебната реформа в България през периода 2002–2012 година с 

помощта на теоретични модели на комуникацията и PR.  
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2. Изясняване на спецификата на PR в съдебната система (работа с вътрешните 

публики). 

3. Изясняване на спецификата на PR на съдебната система (работа с външните 

публики). 

4. Анализ на функциите на специалиста по „Връзки с обществеността” в рамките 

на цялостния модел на съдебната власт в периода на прехода към демокрация. 

5. Сase studies на полезни PR практики в съдебната система в развити западни 

държави и Северна Америка с цел извличане на ефективен чужд опит, приложим в 

дейността на специалистите по връзки с обществеността в третата власт и у нас. 

6. Анализ на резултати от проведени емпирични изследвания на автора за 

нагласите на създатели и потребители на PR услуги в сферата на съдебната власт.  

7. Авторов вторичен анализ на социологически изследвания за съдебната 

реформа, проведени от агенция Алфа рисърч, Фондацията за развитие на правосъдието, 

от доц. Антоний Гълъбов във връзка с комуникационната стратегия на Прокуратурата 

на Р. България. 

8. Контент-анализ на 75 избрани медийни публикации за реформата в третата 

власт в три печатни български медии (в. „Сега”, в. „Народно дело”-Варна и в. „Бряг”-

Русе), публикувани през 2006 година.  

9. Анализ на авторски карикатури на съдебна тема на Ивайло Нинов в периода 

януари-септември 2012 година, отпечатани във в. „Стършел”. 

 

Предмет на настоящото изследване е въвеждането на професията на специалист 

по „Връзки с обществеността” като щатна длъжност в българската съдебна система от 

2002 година и резултатите от PR дейността до 2012 година.  

Обект на анализ в настоящия труд е първото десетилетие от развитието на 

дейността по „Връзки с обществеността” в съдебната реформа у нас – период, през 

който назначените по пилотен проект на Американската агенция за международно 

развитие (USAID) специалисти по връзки с обществеността в ключови български 

съдилища възприемат добри практики и натрупания в Западна Европа и Северна 

Америка опит и се утвърждават в българската съдебна система.  

Ограниченията в настоящия труд са следните: 

 Периодът му обхваща от 2002 (начало на пилотното въвеждане на длъжността 

„Специалист по връзки с обществеността” в български съдилища, обслужващи 

големи съдебни райони в цялата страна) до 2012 година, когато процесът е 

завършен и България отчита резултатите от първите пет години членство в 

Европейския съюз.  

 Пилотното въвеждане на длъжността специалист по „Връзки с обществеността” 

става в българските апелативни съдилища, Висшия съдебен съвет, в двете 

върховни съдилища – Върховния касационен съд и Върховния административен 

съд, и в Софийския районен съд (най-големият в страната), което не обхваща 

всички звена и всички нива на съдебната система. 

 Контент-анализът е осъществен върху публикации само в два регионални 

всекидневника (един от Русе – областен град, където в съдилищата длъжност 
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„Специалист по връзки с обществеността” не съществува, и един от Варна, 

където през 2001-2002 година се заражда идеята за въвеждане на длъжността 

специалист по „Връзки с обществеността” в съда, както и в националния 

вестник „Сега”, който излиза със седмична съдебна притурка). 

 Не се разглежда цялата комуникационна дейност на съдебната система, а главно 

работата на специалистите по връзки с обществеността в съдилищата с акцент 

върху взаимоотношенията им с журналистите от медиите.  

 От външните публики се анализира само дейността на европейски съдебни 

институции, български извънсъдебни институции, НПО, граждани, адвокати, 

вещи лица, журналисти. 

 

Изследователската теза е, че в първото десетилетие от дейността по „Връзки с 

обществеността” в българската съдебна система не са реализирани всички 

възможности за постигане на главните задачи на съдебната реформа: отваряне на 

съдебната система към гражданите, изграждане на обществено доверие чрез 

прозрачност, ефективност и отчетност на правораздаването, което да работи 

предвидимо и в разумни срокове.  

Включването на длъжността специалист по „Връзки с обществеността” в 

Единния класификатор на съдебната власт
1
 през 2002 година е ключов момент за 

повишаване на ефективността в реализацията на съдебната реформа и необходимо 

условие за цялостното приобщаване на Република България към европейските 

демократични ценности. 

Методите, които са използвани в настоящия дисертационен труд, са: 

1. Анализ на специализирана литература по комуникация, журналистика, медии, 

пъблик рилейшънс, право, социология. 

2. Анализ на документи на Европейската комисия, Министерството на 

правосъдието, Висшия съдебен съвет, Съюза на съдиите в България, Сдружението 

„Правна инициатива за обучение и развитие”. 

3. Транспониране на теоретични модели от науката за комуникация и PR за 

анализ на ситуацията в българската съдебна система през периода 2002–2012 година.  

4. Емпирично социологическо изследване сред 120 магистрати, 7 специалисти по 

връзки с обществеността и 46 журналисти въз основа на изготвени от автора анкетни 

карти, проведено в края на 2006 година. 

5. Авторов вторичен анализ на социологически изследвания за субектите на 

съдебната реформа и потребителите на правни услуги.  

6. Контент-анализ на 75 журналистически публикации на съдебна тема в три 

периодични печатни издания през 2006 година – последната преди приемането на 

България в ЕС. 

7. Анализ на карикатури на съдебна тема на Ивайло Нинов, публикувани през 

първите девет месеца на 2012 година във в. „Стършел”. 

                                                 
1
 Единен класификатор на съдебната система, сайт на Висшия съдебен съвет www.vss.justice.bg 

(актуализиран от 1 март 2012 година). 

http://www.vss.justice.bg/
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8. Дълбочинни интервюта с 10 магистрати, 10 съдебни репортери и 7 

специалисти по връзки с обществеността в съдебната система. 

9. Case studies за дейността на съдебни специалисти по връзки с обществеността 

в Шотландия, Нидерландия, Испания, Латвия, САЩ и Канада. 

10. Case studies на случаи от българската съдебна практика. 

11. Сравнителен анализ на чуждестранни модели на PR с българската практика 

от 2002 до 2012 година. 

Източниците, използвани за събиране на емпирична информация, са: 

1. Специализирана литература в областта на комуникацията, медиите, PR, 

журналистиката и правото на български и английски език. 

2. Документи на Европейската комисия, българското законодателство и 

Министерството на правосъдието, свързани със съдебната реформа у нас. 

3. Дълбочинни интервюта на автора с магистрати, съдебни специалисти по 

връзки с обществеността и журналисти. 

4. Анализ на 1273 публикации във вестниците: “Бряг”-Русе, “Народно дело”- 

Варна, и “Сега”-София през 2006 година. 

5. Авторов вторичен анализ на резултати от социологически изследвания на 

агенция Алфа рисърч, Фондацията за развитие на правосъдието и доц. Антоний 

Гълъбов. 

6. Анализ на 18 карикатури от в. „Стършел” по теми от правораздаването, 

отпечатани в периода януари – септември 2012 година. 

7. Пилотен проект “Пресслужбата” на сдружение “Правна инициатива за 

обучение и развитие” (2002 година). 

8. Документи за опита на съдебни пресслужби в Шотландия, Нидерландия, 

Испания, Латвия, САЩ и Канада. 

 

ПЪ РВ А ГЛА ВА :  СОЦИАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ, ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ, 

КОМУНИКАЦИЯ И СЪДЕБНА СИСТЕМА  

Една от целите на мащабната социална трансформация, започнала в България 

след 10 ноември 1989 година, е страната ни да достигне постиженията на правото на 

развитите демократични държави. Ключов елемент от многопосочния преход към 

демокрация е и активното въвличане на съдебната система в тези преобразувания.  

Както се заявява в увода на проекта на Стратегия за продължаване на 

реформата (подч. авт.) на съдебната система в условията на пълноправно членство на 

България в Европейския съюз: „Освен правно-техническо предизвикателство, 

съдебната реформа се превърна и в обществен проблем с постоянно нарастващо 

значение в публичното съзнание... (тя) цели да консолидира съществуващите различни 

концепции, като обхване всички основни елементи на този процес – ефективност, 

прозрачност, бързина, качество, отчетност и борба с корупцията… (подч. авт.) 

(www.justice.government.bg, октомври, 2010 г).  

1.1.Съдебната система като специфична мрежова структура  

Възходът на мрежовата комуникация засилва възможностите за социална 

промяна дотолкова, доколкото изпълнителната власт може да установи структурно 

господство, неутрализирайки възможностите на съпротивляващите се социални 

http://www.justice.government.bg/
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актьори да участват в разнообразни връзки в рамките на мрежите. Самата власт не е 

атрибут/признак, а връзка (Castells, 2009:10).  

Същевременно трябва да се има предвид и „архитектурата на мрежите” 

(Кастелс) както и това, че мрежите са гръбнак на обществата. С други думи – че 

процесът на политическо вземане на решения се развива в мрежа от взаимовръзки 

между институции на много равнища – от регионално до наднационално и глобално. 

Управляващите в България досега те не успяват да неутрализират противостоенето на 

специфичната мрежова структура, каквато е съдебната система.  

Специфичните взаимовръзки между звената на съдебната система (съд и 

прокуратура), гражданското общество с неговото динамично обществено мнение, групи 

за натиск и неправителствени организации (НПО), както  и представителите на медиите 

(четвъртата власт), които се пресичат в длъжността на експерта по „Връзки с 

обществеността” в съдебната система, са представени на следната графика, създадена 

от автора с цел да визуализира факта, доколко са налице информационна дифузия и 

най-вече „успешна комуникация” (Франциска Ведер, 2007.Цит. по Гьоценбрукер, Г.):  

 

 

Спецификата на съда ограничава възможностите му да взаимодейства пряко с 

гражданите и да има обратна връзка за обществените нагласи, оценяващи дейността на 

съдилищата. Независимо от известни търкания между гилдиите на прокурорите и 

съдиите, когато под отговорност бъде подведен магистрат, автоматично се задейства 

магистратската солидарност, осъществява се затваряне на системата и е налице 

„единен фронт на магистратите”.   

Редовите граждани все още не са достатъчно ориентирани, каква е структурата 

на съдебната система, от какво се определя нейната йерархичност и в какъв диапазон се 

простират правата и задълженията на съдиите, които са специализирани държавни 

служители. 

ПРОКУРАТУРА                 МЕДИИ 

  СЪД 

ГРАЖДАНИ 

 
ДЕЙНОСТ НА 

СПЕЦИАЛИСТА ПО ВРЪЗКИ 

С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА 
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В разработката си, посветена на социалните мрежи и връзките в тях, Герит 

Гьоценбрукер от Виенския университет разглежда различните типове форми на 

групиране в мрежи и влиянието на информационните и комуникационните технологии 

за поддържането им
2
. Към механизма на действие и самата природа на съдебната 

система са относими здравите връзки, които действат в плътни кохезионни мрежи 

(като тази на третата власт). Мрежата е затворена, обикновено хомогенна и изолирана, 

„засилваща стари убеждения, а не въвеждаща нови идеи” (пак там). Г. Гьоценбрукер 

подчертава, че при здравите връзки е налице затваряща се мрежа, за която са 

характерни общи ценности, интерпретации и норми. Такива мрежи не са ефективни и 

им липсват алтернатива (валидно и за съдебната мрежова структура), доверие и 

стабилни очаквания (в случая с третата власт – дефицитни) (пак там). 

Според предложените от Г. Гьоценбрукер мрежи, по форма съдебната мрежова 

структура принадлежи към т.нар. производствени мрежи, които се занимават със 

стандартизирана изработка на продукт по общи/стандартизирани рутинни процеси. 

Йерархичната вертикална структура е гаранция за ефективност, като компетентността 

на актьорите е ясно дефинирана. На такава структура обаче „липсват алтернативни 

пътища и тя показва ниска реакция спрямо промените” (подч. авт.) (пак там). 

На всяко ниво в съдебната система съществуват формална и неформална 

хоризонтална мрежа на зависимости.  

Чрез взаимодействието си с гражданите и институциите – страни по дела, с 

адвокати, вещи лица, съдебни заседатели, представители на медиите, на НПО и другите 

власти (законодателна и изпълнителна) съдебната система контактува и с редица 

външни за нея структури
3
.  

В многоизмерното общество различните видове мрежи имат различна логика за 

създаване на ценности и обществени норми. Специфичен аспект от общата картина на 

състоянието на съдебната система в България е и това, че нейните членове не си 

дават достатъчна сметка, че магистратската общност се намира в криза като 

система, която предпочита да се самозатваря, а това също допринася за 

задълбочаването на кризата, чийто основания се търсят извън системата. Според 

формулировка на Тимъти Кумс „изглежда, че едно от изкривяванията по време на криза 

е да се върви след пушека и по всяка вероятност да се стигне не до огъня, който е 

търсен” (Coombs, 2010:5). 

Характерна особеност на съдебната система като мрежова структура е и фактът, 

че освен задължението да бъде стълб на правовата държава, съдебната система е 

йерархична институция, с която рано или късно се сблъсква всеки редови 

гражданин.  

Лансираната още при правителството на тройната коалиция теза на 

професионалното ръководство на МВР „ние ги хващаме, те ги пускат”, която 

визира съда, довежда до крайно противопоставяне на изпълнителната власт и 

                                                 
2
 Гьоценбрукер, Г. Социалните мрежи и комуникацията. Комуникационни стратегии, основани на 

мрежата за релационен мениджмънт. В Zlateva. M (Ed.) The Dialogue with the Other: Balkan Dimentions of 

European Identity. Sofia: “St. Kliment Ohridski” University Press, 2011, pp. 148-163. 
3
 Важно е да се отбележи, че в България съдебните заседатели могат да имат решаващо влияние върху 

съдебните решения, но се номинират не от съдебния състав със съгласието на страните по делото, както е 

в англосаксонския модел, а от местните политически сили. 
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представителите на съдебната власт (главно съдии, но и прокурори). Гражданите 

научават и за голям брой оправдателни присъди за „бели якички” на възлови постове, 

на доста от обществено опасните фигури и на лица, възприемани като водещи в 

подземния свят. В ход е каскадно активиране на общественото мнение (Castells, цит. 

по Entman).  

В нашето изследване се допуска, че значим аспект от трудностите, пред които 

буксува реформата на третата власт, произтичат не от друго, а точно от съзнателното 

нежелание на членове на магистратската общност да променят мисленето си, да 

възприемат идеята за т.нар. според нас екология на съзнанието.  

Липсата на гъвкавост и нежеланието за адаптация от страна на съдийството 

към спецификата и динамиката на безпрецедентни до момента социални трусове, може 

да се обясни с две особености. Първата е станалият непоклатим през изминалите от 

1944 до 1989 година десетилетия съдебен стълб на статуквото, редом с други два – на 

правоохранителните органи и на военните. Втората произтича от вкорененото у голям 

брой съдии убеждение, че контактите с медиите са непродуктивни и само 

усложняват работата на магистратите и съдебните служители. 

Промените в средите на системата се затрудняват и забавят, защото става дума 

не толкова за поколенчески проблем, а за проблем на манталитета. Магистратурата 

не желае да промени утвърденото и консумирано повече от половин век статукво, което 

я ползва. 

Важна особеност е и това, че в средите на магистратската общност се наблюдава 

и специфична циркулация на елитите, някои от които битуват в адвокатските 

кръгове, а други – в тези на законотворците. Те обаче, нямат интерес от медийно си 

осветляване и така капсулирането и непроницаемостта им за обществеността намират 

своето обяснение.  

През второто десетилетие на ХХІ век съдебната власт в България все още 

продължава да говори на език и да работи по начин, които в Брюксел не разбират 

логически, а неспециалистите в областта на правото у нас – и смислово. Дори вече се 

споменава и за нуждата от съдебен борд поради фалита на системата за правораздаване. 

Тихомир Безлов, главен експерт на Центъра за изследване на демокрацията, изтъква: 

„...позволявам си да предложа една екзотична идея. Да се направи нещо подобно на 

валутния борд, тоест да има някаква чужда експертиза. Имаше много хора против 

създаването на валутния борд, но точно той ни крепи сега във времената на тази криза. 

Нещо подобно би могло да се направи и за съдебната система. Да поканим двама-трима 

чужди магистрати с опит в управлението на съдебни системи и репутация на почтеност. 

Те да дават своята гледна точка за развитието и ръководенето на нашата съдебна 

система. Тяхното присъствие, например, би намалило броя на договорките в 

правосъдието ни. Нали основната критика на ЕС е към ВСС. Ако имаме тези чужди 

магистрати, в чиято почтеност вярваме, нашата правосъдна система само би спечелила” 

(„24 часа” 2 октомври 2012, www.24chasa.bg). 

Де факто обаче, наложеният от Европейската комисия на България Механизъм 

за сътрудничество и проверка (МСП) в областта на съдебната реформа е вид рамка 

за оказване на подкрепа по определени индикативни показатели (независимост и 

отчетност, прозрачност и ефикасност, преследване на корупцията).  
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Привеждането на третата власт в пълноценно съответствие със стандартите на 

ЕС се оформя като по-различно предизвикателство, за чието преодоляване 

продуктивният чужд опит няма как лесно да се заимства механично. Причината е, 

че съдебната система е инерционна
4
. 

Съпротивата срещу промени се крепи не само на азбучната истина, че съдията е 

прав, защото стъпва върху буквата на закона, а и поради контрола на входа. В 

журналистиката съществува сходен процес,  т.нар. gate keeping – термин, въведен от 

Дейвид Уайт, който обозначава механизма за филтриране на пропусканата към 

аудиторията от страна на медиите информация според субективните нагласи на 

журналистите
5
.  

В случая с актуалната ситуация в българската съдебна власт „пазачи на входа” 

са утвърдени юристи. Те дават тон на решенията на комисии за конкурсен прием на 

младши съдии и прокурори, както и за атестиране на вече правораздаващи магистрати, 

които, веднъж натрупали три години стаж в съда, стават несменяеми. Тези „пазачи”, 

предпочитат да селектират кандидати, които плавно да се наместват в свои „гнезда” в 

култивираната вътрешна среда. Допълнителна гаранция за съхраняване на 

спечелените позиции е вливането на юристи от второ и трето поколение от известни 

фамилии на магистрати. Непотизмът не е чужд на системата на третата власт. 

Магистратурата охотно прибягва единствено до корпоративната апология като 

използва комуникацията с външните публики като средство за самозащита в опитите си 

за възстановяване на своята социална легитимност и репутация (Кумс, 2010:30). 

1.2.Европейският съюз и изискванията му за цялостна трансформация на 

съдебната ни система 

Роланд Буркарт формулира виждането си за европейската интеграция като 

„революцията Европа” – първата в историята, която се подготвя и ще бъде осъществена 

административно” (Буркарт, 1999:126–127). От България – страна нова членка на ЕС, 

Брюксел очаква добросъвестно, задълбочено и компетентно възприемане на 

стандартите на Общността в областта на правораздаването и правното сътрудничество.  

Продуктивният чужд опит и практиката в областта на правораздаването не 

дава възможност за автоматично и плавно прехвърляне на работещи модели у нас. 

Дори владеещи чужд език наши съдии и прокурори да специализират в Западна Европа, 

а в Министерството на правосъдието постоянно да пребивават като съветници експерти 

от водещи страни в ЕС, съдебната система е национална – опира се на българското 

                                                 
4
. Настоящото изследване е фокусирано върху приноса на PR за преустройството на съдебната система, 

която е една от най-инерционните системи на държавно управление. Тази особеност е характерна за 

всички модерни обществени системи – източни или западни. Причината е, че мярата за справедливост се 

основава на фундаментални обществени ценности и на стремежа за спазване на нормата. Съдебната 

власт трябва да бъде устойчива, за да балансира многобройните сили на натиск от страна на 

изпълнителната власт, заинтересуваните икономически субекти и законодателната власт. Към тях се 

прибавят и „натискът на улицата”, разнообразни явни и тайни кръгове на заинтересувани, на средствата 

за масова комуникация. А целевите публики на PR и съдебната система съдържат най-разнообразни 

слоеве и групи на влияние. 
5
 White,D.M. “The Gate Keeper”. A Case Study in the Selection of News. In: “Journalism uaterly” 27 (1950), 

pp.383-390. Цит. по Златева, М. и Бондиков, В. В: Новини и сондажи (Представяне на проучвания на 

общественото мнение в печата), София: Българска асоциация по мениджмънт и финанси, 1999, с. 26. 
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законодателство, а съдиите са арбитри, които правораздават въз основа на приетите от 

Народното събрание закони и на вътрешното си убеждение. И законите, и 

вътрешното убеждение са обект на критики от Брюксел.  

Зрелищни арести демонстрират стремежа на правителството на ГЕРБ да бъде 

„лидер на мнение”. А лидерът на мнение, както го формулира Пол Лазарсфелд, е този, 

който насочва аудиторията за какво да мисли, в сферата на съдопроизводството – за 

бързо и ефективно правосъдие, не само в разумни, а в редица случаи – в експресни 

срокове (Цит. по Петев, 2009:99–100). Своеобразен български патент става 

наименуването на зрелищни полицейски акции по имената на магистрати, които според 

висши представители на изпълнителната власт осъществяват професионалните си 

задължения по начин, обслужващ криминално проявени лица, което унижава съдиите 

като професионална общност. Независимо от ударите, които понасят, съдиите 

предпочитат да не изказват публично становища, а оставят малцинства в техните среди 

да изземат инициативата и да говорят от името на всички. В този случай продължава да 

действа спиралата на мълчанието (Е. Ноел-Нойман). 

Основното предизвикателство пред българската съдебна власт в края на първото 

десетилетие на ХХІ век е да продължи осъществените до момента реформи, като 

разработи, финансира и реализира програма за модернизация на цялата съдебна власт. 

Това ще осигури устойчивост на промените и ще покаже резултата от тях чрез 

измерими показатели и оценка на ефективността”
6
 (Доклад на Световната банка, 

2008:3–4). Електронното правосъдие, което може да тръгне у нас най-рано през 2016 

г., е част от реформата в съдебната система. Предлаганото от автора на настоящата 

работа постепенно и планово уеднаквяване на интернет сайтовете на съдилищата на 

всички равнища (районен-окръжен-апелативен-върховен) още преди въвеждането на е-

правосъдие ще улесни потребителите на български правни услуги, както и въвеждането 

впоследствие на съвременната информационна система на съдилищата. 

Обстоятелството, че публичният образ и общественият авторитет на магистратите 

съществено се различават от техните собствени представи за тях самите, отново 

поставя на дневен ред императивната необходимост от нова и съвременна 

информационна политика на съдебната власт. 

Критиките спрямо незадоволителното функциониране на българската съдебна 

система остават красноречиви и се фокусират според нас най-вече върху четири нейни 

недостатъка: 

– непрозрачност, 

– съмнения в корупция, 

– мудност,        

– неефективност. 

1.3. Съдебната реформа в България след 1989 година 

Съдебната реформа предполага промени в националното законодателство, 

експедитивно овладяване и прилагане на съвременни методи за събиране на 

доказателства, за провеждане на разпити пред съдия и за извършване на експертизи по 

                                                 
6
 Докладът е на сектор „Намаляване на бедността и икономическо управление”, регион Европа и 

Централна Азия на Световната банка „България: „Ресурси за функционирането и отчетността на 

съдебната система”. 
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дела. В съдебната фаза на делата е съществено осигуряването на обосновани присъди и 

съдебни актове, които „издържат” и пред по-горните съдебни инстанции и цялостното 

уеднаквяване на съдебната практика. От голямо значение е и ефективното използване 

на съдебни поръчки за издирване и изпращане на международни заповеди за арест на 

лица в държави от ЕС, с които България е страна по споразумения за сътрудничество. 

Не по-малко важен е и процесът на промяна на субективния фактор – промени в 

подбора на магистрати, както и в правилата при атестиране за професионалното им 

израстване. Това са предпоставки за преодоляване и реално избягване на конфликт на 

интереси в работата на съдии и прокурори, за ефективно въвеждане на 

антикорупционни практики като път към прозрачно правораздаване.  

За постигане на прозрачност способства компютъризирането и създаването на 

електронно деловодство в съдилища и прокуратури и осигуряването на модерна и 

надеждна материално-техническа база за работа на магистратите, повсеместното 

въвеждане на разпределението на постъпилите за разглеждане дела на съдии 

докладчици по метода на случайния подбор и максималното ограничаване на забраните 

за достъп до информация. 

 Не трябва да се пропускат също улесняването на гражданския достъп до 

правосъдие, гарантираният достъп до правосъдие на бедните и уязвимите групи, 

включително и чрез предоставянето на субсидирана правна помощ за участници в 

съдопроизводството, които отговарят на определени критерии. 

Според Актуализираната стратегия за реформа на българската съдебна система 

(приета на 21 април 2003 година) „Съдебната реформа, уредена с Конституцията, 

представлява единство от структурни и функционални промени, в които се 

изразява новата организация на съдебната власт 

(www.justice.government.bg/strategy.aspx). Основната цел на Актуализираната 

стратегия, която е и цел на съдебната реформа в страната след 1989 година, е „да се 

развият европейски стандарти в правораздаването, като се очертаят 

политическите и законодателните приоритети на реформата в съдебната система, 

което ще подпомогне процеса по подготовката на Република България за членство 

в ЕС” (пак там).  

Д-р Мартин Граматиков, изследовател в катедрата по частно право в Правния 

факултет на Тилбургския университет в Нидерландия, проучва и анализира през 2010 

година гражданско-правните и административно-правните проблеми в България. 

Според изследователя, основната цел на съдебната реформа в страната може да се 

определи най-вече като разтоварване на съдебната система от дела, които се основават 

на често срещани спорове и съдържат големи натрупвания на житейски проблеми. 

Алтернативата е да се засили ролята на извънсъдебните методи за решаване на спорове, 

като медиация, арбитраж, посредничество на омбудсман и др. (Граматиков, М. 

Изследване на правните проблеми в България по метода justiciable events. Институт 

Отворено общество. София: изд. Симолини-94, 2010). 

Тази реформа трябва да обхваща и административни системи за посредничество 

и решаване на спорове в администрацията – държавна, общинска и в полицията. 

http://www.justice.government.bg/strategy.aspx
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Правна информация следва да се осигурява чрез специални бюра в администрациите. А 

доставчиците на правна помощ да са разнообразени с правни клиники
7
. 

Паралелното избистряне през 2010 година на идеята за създаване на 

специализирани двуинстанционни наказателни съдилища и прокуратури, които да 

гледат делата за отвличания, трафик на хора, наркотрафик, пране на пари, 

престъпления, свързани със средства от еврофондовете и организирани престъпни 

групи, допълнително засилва противопоставянето между съдебната и изпълнителната 

власт.  

„Специалните”, доста по-високи възнаграждения за магистратите, привлечени в 

новите специализирани съдебни структури, и непрозрачният, според опонентите им, 

механизъм на подбор на кадрите, достойни да работят в тях, кара съдии и много 

представители на адвокатската колегия да реагират бурно срещу създаването на тези 

съдилища. Опонентите са на мнение, че законовото въвеждане на подобен „байпас” 

цели налагането на „правилни” съдилища и прокуратури, където магистратите ще 

постановяват актове под диктовката на изпълнителната власт.  

Изпълнителната власт използва и допълнителен „коловоз” за въвеждане на 

преценени като подходящи административни ръководители на ключови съдилища. 

Става дума за лансирането на магистрати, които обаче не са възпитаници на 

юридически факултет на някой от университетите в страната, а на Академията на 

Министерството на вътрешните работи (АМВР).  

Поведението на представителите на съдебната власт у нас съответства на 

груповия конформизъм, за който пише германската изследователка Елизабет Ноел-

Нойман. Изводите от проведеното през лятото на 2010 година представително 

социологическо изследване на Асоциация „Прозрачност без граници” по същество 

потвърждават непрекъснатото възпроизвеждане на модела на Спиралата на 

мълчанието (Е. Ноел-Нойман) в средите на магистратурата. В ход е динамично 

противоборство между различни кръгове на магистрати, между магистрати и 

прокурори и между магистратската гилдия и „правителството” на съдебната власт – 

Висшия съдебен съвет (ВСС).  

Понастоящем нереформаторски малцинства обсебват монопола да комуникират 

представително с представители на Европейската комисия и да влияят върху 

изграждането на актуална позиция на провеждащите мониторинг на българското 

правораздаване експерти от Брюксел. Магистратите, несъгласни със заявяваното и 

отстояваното от ВСС, се обединяват около някое от професионалните сдружения на 

съдиите (Съюз на съдиите в България, Съдии за единна Европа). Но има и такива, които 

са за промяна, без да споделят напълно становищата на съдийските съюзи. Те не 

                                                 
7
 Правната клиника възниква като образователна форма във висшите правни училища в САЩ в края на 

60-те години на ХХ век, в процеса на усъвършенстване на обучението по професионална етика и 

ценности. Клиничното обучение е метод на преподаване, който предлага активна роля на студентите в 

университетското образование и е средство за запознаването им с адвокатската, съдийската и 

прокурорската професия. Обучението обхваща: четене за професията – запознаване с посочена 

литература, слушане за професията – лекции, наблюдение – занятия на работното място на практикуващи 

юристи, практика – работа по реални казуси под контрола на преподаватели или юристи и изпълнение на 

роли – симулации. (Национална асоциация „правна инициатива за местно самоуправление” 

www.nalilg.org/bg). 
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афишират позицията си, убедени, че са самотни в разбиранията си и са обречени на 

категорично отхвърляне от колегите си, а в много случаи се опасяват и от това 

системата да не ги „изхвърли”.  

Изпълнителната власт в лицето на правителството на ГЕРБ силово се 

представя пред гражданите като арбитър за качеството на работата на 

магистратите, накърнявайки записаната в Конституцията независимост на 

третата власт (съдебната). 

Най-общата теза на българските магистрати е, че недобронамерено настроените 

към дейността й от страна на редови граждани, включително и участващите в 

изпълнителната власт политици, се дължи на факта, че те са юридически неподготвени 

и схващанията и критиките им са несъстоятелни и некомпетентни.  

Мненията вътре в магистратската гилдия, намерили отражение в декларациите 

на Съюза на съдиите в България ССБ
8
, го превръщат в реална група за натиск. Силово 

възприел ролята да се изявява като говорител на мнозинството, той оставя в сянка 

инакомислещите, независимо от относителния им дял.  

И, ако дейността на PR специалистите в съда включва задължението да 

информират средствата за масово осведомяване за хода на съдебната реформа, 

неохотата на съдиите да общуват и с медиите, и с лицата, назначени на длъжността 

специалисти по „Връзки с обществеността” в самите съдилища, които са съдебни 

служители, само улесняват критиците на системата, все по-често осъществяващи 

„мениджмънт на събитията”.  

Към края на 2010 година ЕК продължава да смята, че „съдебният процес в 

България страда от липсата на инициатива и професионален капацитет. При 

сложните разследвания липсват посока и цел, а процедурите са прекалено формални и 

прекалено дълги и често се провалят в съда” (Доклад на Комисията до Европейския 

парламент и до Съвета относно напредъка на България по механизма за 

сътрудничество и проверка, 20 юли 2010, Брюксел  http://ec.europa.eu/cvm/docs/com).  

Смисълът от въвеждането на длъжността „Специалист по връзки с 

обществеността” в Единния класификатор на длъжностите в съдебната система е 

предоставянето на възможност на гражданите реално да получават излъчваните от 

третата власт послания и да могат да ги осмислят. Така външните целеви публики вече 

са в състояние да си изграждат и контрарамки, без да бъдат принуждавани да се 

доверяват само на онези, които представителите на средствата за масова информация 

им предоставят.  

 

                                                 
8.

 
Съюзът на съдиите в България е най-старата и най-масова професионална организация на магистрати у 

нас, учредена в София през 1997 година като наследник на Съюза на българските съдии, образуван през 

1919 година и действал до 1945 година. Към 2007 година в Съюза членуват повече от 800 съдии от 

всички съдебни райони и етажи на съдебната система, а регионалните му секции действат във всички 

съдебни окръзи. От 2005 година ССБ членува в Международната съдийска асоциация и активно участва 

в провеждането на съдебната реформа: в учредяването и развитието на Центъра за обучение на 

магистрати, трансформиран в Национален институт на правосъдието; в разработването и прилагането на 

правила за професионална етика на съдиите; във въвеждането на пресслужби в съдилищата; в 

създаването и прилагането на практиките на медиацията. (Медиацията е способ за доброволно 

разрешаване на спорове, при който страните се подпомагат от трето, неутрално и безпристрастно лице – 

медиатор, за постигане на взаимно приемливо споразумение.). 
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ВТ О РА  ГЛА ВА :  ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС НА СЪДЕБНАТА 

СИСТЕМА: СПЕЦИФИКА, ФУНКЦИИ, ЗАДАЧИ  

2.1. PR като технология, която подпомага демокрацията 

Според Т. Петев „комуникативността има дълбоко социален характер – тя 

включва, приобщава. Тя е израз на социално приетото като легитимно” (Петев, 

2009:38). Именно включването на аудиторията с цялото ветрило от различните й 

видове публики, нейното въвличане в полезно социално значимо общуване е 

съществена част от демократичните принципи, по които функционира съвременната 

държава. Съгласието, изградено върху информираност и доверие, е крайната цел на 

пъблик рилейшънс в света на ХХІ век. То е възможно да бъде постигнато, само когато 

задълбочено се използва комуникационното планиране. За това помага 

инструментариумът на връзките с обществеността като планиран социален процес на 

взаимно разбиране (Буркарт, 1999:23-25)
9
. Изхождайки от предмета и обекта на 

настоящата работа, авторът счита за най-подходящо определението за пъблик 

рилейшънс, дадено от Австрийската асоциация по PR: „Съвременият пъблик 

рилейшънс на компаниите, на PR агенциите, на PR консултантите е обширна и 

стратегически планирана комуникация с всички релевантни вътрешни и външни 

публики или партньори в диалога” (Цит. по Златева, 2011:58)
10

. 

2.2. Особености и специфика на PR в съдебната система 

Своеобразието на PR в съдебната система се обуславя освен от нейната 

пословична инерционност, така също от специфичната й непроницаемост и 

професионален език, от особения обществен статут на магистратите и 

отношението им към неспециалистите. Само обширна и направлявана от PR 

мениджъри комуникация може да преодолее традиционните качества инерционност и 

консервативност на съдебната система в общуването й с останалите власти и с 

гражданското общество. Така ще бъдат неутрализирани негативите от 

центростремителните сили, водещи до затвореност на системата. Ще бъде 

превъзмогната на всички равнища нейната предубеденост към неспециалистите 

(представляващи изпълнителната власт, НПО, масовата аудитория). И комуникацията 

на магистратурата в рамките на мрежовото общество ще се доближи до определението 

на Е. Бернайс за функционирането на пъблик рилейшънс като „двупосочна улица”. 

Пълноценното действие на пъблик рилейшънс в съдебната система е обвързано 

и със специфични константни социални условия: работата на съдилищата с 

класифицирана информация; забраната съдиите да правят изявления по дела, по които 

са докладчици; разминаване между гражданските очаквания и реалния изход от дела 

със значим обществен интерес; ниската правна грамотност на гражданите; липсата на 

достатъчна правна култура у журналистите от медиите; нежеланието на част от 

магистратите и съдебните служители да съдействат за „отварянето” на съдебната 

система към другите власти, обществото и неправителствените организации; 

усложнено сработване между съдии, прокурори, деловодители, съдебни секретари 

и съдебни полицаи със специалиста по връзки с обществеността в ролята му на 

                                                 
9
 Цит. по Петев, 2009:60. 

10
 Става дума за изказване на Ричард Лининг на Балтийския PR Weekend. Санкт Петербург, юли 2002 

година. 
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съдебен служител; трудният подбор на специалисти по „Връзки с 

обществеността”; недостатъчната и необобщена до момента практика на PR в 

съдебната система.  

Осигуряването и улесняването на двупосочната комуникация е основна функция 

на специалиста по Връзки с обществеността в съдебната система. Тя се осъществява 

при респект към съда и зачитане на потребностите на журналистите.  

2.3. Цел, предмет, обект, функции, задачи на PR в съдебната система 

Главна цел на PR в съдебната система е последователното изграждане на 

доверие към дейността на съдебната власт чрез отварянето й към обществото за 

гарантиране на отчетност и експедитивност и използване на медиите за 

разясняване на спецификата в нейната работа на гражданите, които с нейна 

помощ ще повишават и правната си култура. 

 Предметът на дейността PR в съдебната система може да бъде определен като 

създаване на ефективен публичен дискурс на базисния PR субект (съдебната 

система) и оптимизация на информационните взаимодействия между съдебната 

система и нейните вътрешни и външни целеви публики чрез редовно, разбираемо 

и синтезирано формулиране и утвърждаване на базисни за правораздаването и 

съдебната йерархия послания към потребителите на правни услуги, 

представителите на медиите, законодателната и високите нива на изпълнителната 

власт.  

Обектът на PR в съдебната система варира в зависимост от местоработата на 

PR специалиста – на какво ниво в съдебната система работи (районно, окръжно, 

апелативно, върховно), във Висшия съдебен съвет, в неговия Инспекторат или в този на 

Министерството на правосъдието.  

Функциите на пъблик рилейшънс в съдебната система са свързани най-общо с 

процеса на цялостното приобщаване на Р. България към европейските демократични 

ценности и изискванията към тази социална технология. За определянето им 

използваме предложените от Здравко Райков функции на PR
11

. Комуникативната се 

очертава като ключова при латентната кризисна ситуация в и около съдебната система. 

Именно благодарение на нейната реализация дейността на третата власт може да бъде 

представена като справедлива, добросъвестна, експедитивна, заслужаваща доверие, 

разпознаваема и прозрачна. Социализиращата е свързана с обучение на вътрешните 

публики с оглед на култивиране у тях на разбирането, че положителният образ на 

правораздаването е обратно пропорционален на непроницаемостта и нежеланието за 

достъпност, откритост и отчетност на системата. Евристичната функция на PR в 

български условия към момента е по-скоро пожелателна. Адаптивната може да се 

осъществява адекватно, само ако са налице социализиращата и евристичната. 

Понастоящем реализацията й е затруднена поради инерционните центростремителни 

сили в съдебната система, чрез които тя смята, че брани независимостта си. 

Управленската за момента не съществува дори и на теория. Революционен пробив е 

допускането на специалисти по връзки в обществеността вътре в съдебната система. Но 

преминаването от равнище на пълноценни PR практици към включване и на добре 

                                                 
11

 Райков, З. PR-технологията на успеха. София: изд.  Дармон, 2006. 
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запознати с характеристиките и механизмите на третата власт PR мениджъри тепърва 

предстои.  

Задачите на връзките с обществеността в съдебната власт включват: 

1. Изграждането на обществено доверие към отворена и близка до гражданите 

съдебна система, която работи ефективно и предвидимо.  

2. Съдействие за елиминирането на конфликти на интереси и корупционни 

практики.  

3.Помощ, оказвана с цел правораздаването на всички нива да бъде достъпно за 

всички категории граждани и да се осъществява в разумни срокове.  

4. Прецизно сегментиране на вътрешните и външните публики. 

 

Според каскадния модел за формиране на общественото мнение на Карл 

Дойч, подробно изложен и тълкуван от Дж. Сартори в „Теория на демокрацията”
12

, 

общественото мнение се формира след като мненията се преминали/излели са се през 

няколко стъпала/басейни. Дойч изтъква, че при формиране на общественото мнение 

най-важните басейни са тези на средствата за масова информация и на най-популярните 

фигури (трети и четвърти) и, че „за обществото като цяло светът е такъв, какъвто го 

представят средствата за масова информация” (Златева, 2011:185, цит. по Сартори).  

Медиите са комуникационният канал за разпространение на излъчваните от различните 

видове елити (икономически, социален, политически, управленски) послания, свързани 

с генерираните от тях стратегии и планове за действие. Гражданите научават за тях 

чрез медиите. Според М. Златева включването на PR специалисти (PR мениджъри) в 

състава на управленските елити на организациите, им позволява да участват в „в 

изграждането на общественото мнение още във „втория басейн”, т.е. вземат дейно 

участие във формиране на програмите за действие и в грижливото формулиране на 

посланията за широките публики, отправяни чрез медиите”. Що се отнася до „третия 

басейн” – в него PR специалистите са „професионални „доставчици на информация” 

(пак там) за медиите. Във второто ниво на каскадата – в управления елит, е 

целесъобразно да бъдат включени представители на съдебната система с трудов стаж, 

авторитет и контакти с чуждестранни партньори, които съвместно с PR мениджъри, 

специализирали се в областта на механизмите на функциониране на третата власт, да 

работят върху дългосрочни програми за действие. 

В този смисъл отварянето на съдебната власт към обществото и изграждането на 

приветлив, компетентен, съпричастен и почтен образ на съдебната система и най-вече 

на магистратурата може да стане реалност, само ако съдебни PR експерти с висока 

компетентност, съобразена с работещи практики в развитите западни демокрации, 

станат част от управленския елит на правораздаването. Засега PR мениджъри не са 

допускани до този елит.  

2.4. Данните от социологически изследвания – стратегически ресурс за  

       ефективна публична комуникация 

Едни от най-съществените изводи от изследванията на правното съзнание на 

българското общество са ниското равнище на правна култура и относително 

                                                 
12

 Цит. по Златева, (2011:185). 
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високите стойности на недоверие в обективността и безпристрастността на 

българската съдебна система
13

.  

Според д-р Антоний Гълъбов, представил пред върховни магистрати 

подготвената от него през 2005 година „Комуникационна стратегия на прокуратурата 

на Р. България”, контекстът, в който се формират масовите нагласи към съдебната 

система, е доминиран от негативната оценка за резултатите от прехода на българското 

общество към представителна демокрация и пазарна икономика. Мнозинството българи 

възприемат прехода като социално несправедлив, тъй като очакванията им за промяна 

са компрометирани (Гълъбов, 2005:7). Най-важното е, че забавянето и отлагането 

на законовата санкция все по-често се възприема от гражданите като 

практически отказ от правосъдие, а това на свой ред демотивира тяхната 

подкрепа за реформите (подч. авт.) (Гълъбов, 2005:83).  

Началният и по-чест контакт на гражданите обаче е не с магистратите, а със 

съдебните служители, обслужващи различни поделения на съдебната администрация, и 

впечатленията им за дейността на съда се формират най-често на базата на 

отношението на съдебните чиновници и тяхното поведение.  

Като цяло причините за недоверието и за огромния натиск, на който е 

подложена съдебната система, се дължат на следните причини: 

 значителен брой незавършени дела; 

 твърде продължителен срок за разглеждането и окончателното решаване 

на едно дело; 

 масово споделено разбиране за влиянието на нелегитимни политически и 

корпоративни интереси (Гълъбов, 2005:36-37). 

Според изводите на социолозите е необходимо постигане на максимално 

широко споделено разбиране за характера и мащаба на проблемите, пред които е 

изправена съдебната система. Освен това е нужно създаване на цялостна 

комуникационна стратегия. Отварянето на съдебната система към обществото, 

появата на нови политически необвързани лица, които да вземат отношение по 

проблеми от дневния ред на обществото и реформата в съдебната власт, ще 

формират компетентен, но и приветлив нов образ на магистратската общност, а 

оттам и на цялата съдебна система.  

Образно казано, съдебната ни система днес е като кораб с надути от 

вятъра платна, който не помръдва поради пуснатите в миналото котви.  

2.5. PR специалистът – централна фигура за постигане на резултати от  

провеждане на съдебната реформа 

Case study: Пилотно въвеждане на щатната длъжност специалист по връзки 

с обществеността в български съдилища  

Сдружение „Правна инициатива за обучение и развитие” (ПИОР) – Варна, 

регистрирано през 1994 година, си поставя за задача въвеждането на длъжност 

„пресаташе” в съдебната система и подпомагането на магистратите за по-добра работа 

                                                 
13

 Проучванията са реализирани от Националния център за изучаване на общественото мнение при 

Народното събрание на Република България в периода 1999–2003 година като ежегодно, представително 

за пълнолетното население на страната социологическо изследване на правното съзнание на българските 

граждани (www.parliament.bg/pub/NCIOM). 
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с медиите. В раздел „Развитие” ПИОР изтъква като приоритет и създаването на 

пресслужби като модел за реализиране на медийна политика на съдебната система. 

Първата реално действаща съдебна пресслужба се създава през 2000 година 

във Варненския районен съд, когато неговият председател Миглена Тачева кани за 

експерт по връзките с обществеността, съдебния репортер на варненския всекидневник 

„Черноморие” Милослава Георгиева. 

През 2002 година с финансовата помощ на фондация „Отворено общество” 

започва изпълнението на двете части на „Пресслужбата” – проект, завършен година по-

късно, след като по него са обучени „първопроходците” на съдебния PR в България, 

съдии и съдебни репортери. Приносът на първата група съдебни PR специалисти в 

България може да бъде оценен с днешна дата като значим.  

Най-голямото предизвикателство пред специалистите по „Връзки с 

обществеността” в съдебната система е именно „превеждането” на съдебни актове на 

разговорен език, без да се променя смисъла им. Това е важен факт за бъдещи 

тенденции в развитието на организацията. 

По проект на сдружение ПИОР в съдилища в София, Пловдив, Велико Търново, 

Бургас и Варна от 2002 година пилотно са създадени първите седем пресслужби. 

Съществуването на пресслужби е регламентирано в специален текст – чл. 188т в Закона 

за съдебната власт и влиза в сила на 1 януари 2003 година.  

Правилата за работа на съдебните пресслужби и съдебните репортери в 

България са утвърдени с Декларация за партньорство на 6 декември 2002 година в 

София. Те продължават да са актуални и днес.  

Тенденцията е всеки съд на окръжно и апелативно ниво да има щатен служител 

за връзки с обществеността. 

Краткосрочните резултати от въвеждането на длъжността специалист по  

„Връзки с обществеността” в съдебната власт у нас до голяма степен са изпълнени:  

– Пресслужбите наистина са институционализирани и, съобразно 

капацитета по места, са отворени към обществото.  

Дългосрочните резултати, свързани с гарантирането на  прозрачност, все още 

са далеч от оптималното, защото:  

– Съдиите, които са обучени, не винаги имат желание да влияят върху 

останалите си колеги. 

– Пилотните пресслужби също биха могли много по-активно да помагат на 

новопостъпващи колеги. 

– Дирекция „Връзки с обществеността и протокол” при Висшия съдебен 

съвет не проявява очакваната активност за динамична, целесъобразна и 

продуктивна координация със съдебните PR специалисти, нито допринася за 

издигането на авторитета на тази длъжност в съдебната система. 

 

Изграждането на медийна стратегия на съдебната власт е стратегическо 

решение. Разработени са Медийна стратегия на съдебната система и План за 

действие към нея. На 31 май 2003 година Общото събрание на сдружение ПИОР дава 

мандат на Владислав Славов – тогава член на УС на Сдружението и председател на 
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ВАС, да ги внесе за обсъждане във Висшия съдебен съвет (архив на ПИОР, протокол 

от Общо събрание, с.3). 

Идеята за медиен пул на действащите PR експерти, които се събират поне 

веднъж годишно, също е залегнала в медийната стратегия и е първа крачка към 

създаване на Единен информационен център на съдебната власт.  

 

Т РЕ Т А ГЛА ВА :  ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС  НА СЪДЕБНАТА 

СИСТЕМА С ВЪТРЕШНИТЕ ПУБЛИКИ  

Досегашната практика показва, че независимо от възприетите стандарти, 

пълноценната дейност на специалистите по връзки с обществеността в българската 

съдебна система преобладаващо зависи от субективното отношение на следните 

ключови фигури:  

 председатели на съдилища,  

 председатели на съдийски колегии (зам.-председатели на съответния съд),  

 дългогодишни съдии с формиран публичен образ,  

 съдебни администратори (най-високопоставените съдебни служители), 

 завеждащ служби (на съдебните секретари и на деловодствата) в 

съдебната администрация. 

 Тъй като отношенията на магистратите и неюридическия персонал в 

съдилищата със специалиста по пъблик рилейшънс де факто са функция на устните 

разпореждания на административния ръководител на съда (съдията председател), всеки 

служител в съда моделира начина си на работа с PR специалиста, съобразно 

изискванията на ръководителя. 

3.1. Работа с вътрешните публики въз основа на чуждия опит в развити 

западноевропейски държави и Северна Америка 

Поради спецификата на самата съдебна система, върху реализацията на връзките 

с обществеността в нея също априори е наложена специфика, която превръща тази 

дейност в своеобразна и малко позната страна на PR, оставала до момента извън 

проучване, анализ, изводи и препоръки. Въвеждането на специалиста по „Връзки с 

обществеността” като щатна длъжност в българската съдебна система от 2002 година 

насам следва логиката на развитите държави в Западна Европа и Северна Америка и в 

международните съдилища.  

От Шотландия при работата с вътрешните публики може да се възприеме 

следното: 

– българската магистратура да осъзнае факта, че юридическият език е 

неразбираем за обикновените граждани и за преобладаващата част от журналистите, а 

„преводът” на съдебен акт на разговорен език не е обидeн за съдебния състав и не 

накърнява авторитета на съдията; 

– в определени случаи е целесъобразно на редакциите на печатните и 

електронните медии да се изпраща и прессъобщение за специфични детайли по дадено 

дело. 

От Кралство Нидерландия България възприема цялостния модел на отваряне 

на съдебната власт. Целесъобразно е обогатяването на българския опит с доказали 

продуктивността си нидерландски „въведения”: 
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 – оторизиране на съдии говорители, защото на екрана, по радиото и по 

печатните страници се появяват все едни и същи магистрати, което омръзва на 

широката публика;  

– съдебните специалисти по връзки с обществеността да се събират поне три 

пъти годишно, да актуализират общите си задачи и да уеднаквяват отношението и 

поведението си в проблемни ситуации. 

От Кралство Испания, предвид ниския рейтинг на съдебната система в  

България
14

,  също е уместно да  се „внесе” продуктивна практика: 

  –  към Висшия съдебен съвет да бъде създадена група от съветници, които да 

поставят работата с представителите на медиите на по-сериозна и надеждна основа, 

като се концентрират върху кризисния PR, борбата с черния PR и установяването на 

постоянна, безпроблемна и пълноценна двупосочна връзка със съдебните PR 

специалисти по места; 

– да се даде нов тласък на обучението на говорители от средите на съдиите, тъй 

като в момента има такива, които са се самоназначили за „съдии доайени” и 

предизвикват явното раздразнение у останалите си колеги; 

– съдилищата, а не само Министерството на правосъдието и Върховната 

касационна прокуратура, да инициират семинари за усъвършенстване на правната 

култура на съдебните  репортери. 

От Латвия има смисъл да се заимства доказалия продуктивносттта си опит в 

работата с вътрешните публики, каквато е практиката в институциите на 

изпълнителната власт (основно министерствата):  

– ръководителят на ведомството, в случая председателят на съда (или поне на 

ключовите съдилища), да бъде улеснен в административната си дейност, като има 

собствен прессекретар/медиен съветник. 

От САЩ, където е налице постоянно взаимодействие с вътрешните публики в 

цялата йерархия е полезно да се заимства паралелната работа в екип на специалист по 

комуникации и специалист по публична информация в съда.   

От Канада, където всеки съдия е подготвен за комуникация и сътрудничество, 

се вижда, че създаването на Комитет за публична информация към Висшия съдебен 

съвет улеснява работата на управителния орган на третата власт и  засилва усещането 

за прозрачност в дейността на магистратите. 

   3.2. Работа с вътрешните публики въз основа на българския опит  

Case study: Скандалът с тефтерчето на Красьо Черния 

Метаморфозите на скандала с Красимир Георгиев, станал популярен като 

„кадровика на съдебната власт Красьо Черния”, демонстрират нежеланието на висшите 

етажи магистратурата да направят дейността по кариерното развитие на съдиите и 

прокурорите по-прозрачна и отчетна. Нелицеприятните разкрития за корупция във 

висшите етажи на съдебната власт от юни 2009 година досега са обединени под общия 
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 12–14% към началото на 2005 г. по данни на социолога доц. д-р Антоний Гълъбов.(Социологическо 

изследване на обществените възприятия относно влиянието на съвременните системи за управление на 

делата върху прозрачността и ефективността на работата на съдебната администрация – аналитичен 

преглед в сб. Оценка на ефекта от въвеждане на антикорупционни политики и практики в българската 

съдебна система, Асоциация „Прозрачност без граници, 2005, с.65). 
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етикет „скандалът с тефтерчето на Красьо Черния”. Моралната отговорност остава за 

представителите на т.нар. правителство на съдебната власт, защото контактите на 

Красьо Черния с магистрати спират в момента, в който членът на Висшия съдебен 

съвет Иван Колев оповестява публично на 18 юни 2009 година за неговото 

съществуване. Разследвани са телефонните събеседници на лобиста, стига се до 

дисциплинарни уволнения на високопоставени магистрати, включително на двама 

членове на тогавашния ВСС. Не се разследва обаче това, че „неофициалният кадровик” 

искал по 200 000 евро, за да уреди желаещи и платежоспособни кандидати на желания 

пост административен ръководител на съд или прокуратура (очевидно разкривайки, че 

подобна инвестиция непременно ще се изплати по време на мандата, успоредно с 

изпълнение на служебните задължения). 

Не докрай осветените разкрития за същинското кадруване в съдебната система 

нанасят омаломощаващ удар върху публичния образ на третата власт. Тези 

ключови, но останали в сянка обстоятелства продължават да петнят реномето на цялата 

магистратска гилдия
15

. В навечерието на решаващия за България обобщаващ 

петгодишен доклад на ЕК за напредъка на преобразуванията в областта на 

правосъдието и вътрешните работи в интервю за сутрешния блок по БНТ Н. Пр. 

Джеймс Уорлик – посланик на САЩ в София, заявява, че „облакът на Красьо Черния 

все още виси над съдебната система, но вече отминава” (Mediapool, 3 юли 2012). 

Американският дипломат изтъква, че вижда желание за реформа в българската съдебна 

система, която все още има проблеми и „това не е изненада за никого в тази страна” 

(пак там). 

Case study: Скандалът „Приморско” 

Първия сигнал за нарушенията при раздаването на апетитни крайбрежни 

парцели в най-скъпия район на град Приморско е подаден през 2007 година. Три 

години по-късно, през март 2010 година, става ясно, че роднините на съдиите от 

Върховния административен съд (ВАС) Андрей Икономов, Николай Урумов и Панайот 

Генков незаконно са получили право на строеж край морето от община Приморско. 

Председателят на ВАС Константин Пенчев ги освобождава от заеманите длъжности 

като председатели на отделения в съда, а Висшият съдебен съвет им образува 

дисциплинарни производства. Тримата са санкционирани с намаляване на заплатата с 

25% за срок от две години. Четвъртият висш съдия, замесен в скандала чрез дъщеря си, 

е председателят на Софийския апелативен съд Веселин Пенгезов.  

Случаят нашумява след открито писмо на Съюза на съдиите в България. 

Междувременно се разкрива, че следовател от Бургас също е замесен в аферата в 

Приморско. На 16 юли 2010 година председателят на ВАС Константин Пенчев 

отхвърля твърденията, че е знаел за скандалните сделки в община Приморско, в които 

са замесени трима от шефовете на отделения във ВАС. Те, от своя страна, твърдят, че 

председателят Пенчев е бил уведомен още преди 5 години за сключените договори и 

индиректно го обвиняват, че използва скандала за собствени цели. През януари 2011 

година ВСС освобождава Веселин Пенгезов от председателското място в Софийския 
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 Към месец май 2010 година в страната има общо 2100 съдии, 1520 прокурори и 501 следователи 

(www.vss.justice.bg/). 
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апелативен съд и го понижава в редови съдия заради замесването му в скандала с 

обосновка: нарушаване на Етичния кодекс на магистратите, защото на дъщеря му (към 

момента на получаването 19-годишна) също е бил предоставен терен в Приморско като 

крайно нуждаеща се. На първа инстанция Върховният административен съд уважава 

жалбата на наказания съдия Пенгезов срещу отстраняването му с мотивировка, че не е 

посочен неговият личен принос към скандала. На 7 ноември 2011 петчленен състав 

окончателно отменя решението на ВСС за отстраняване на председателя на Софийския 

апелативен съд и го възстановява на поста. „ВСС не е изложил съображения за 

осъществено лично негово поведение на магистрат в предприетото начинание на 

неговата дъщеря да придобие право на строеж, което да е установено по безспорен 

начин и мотивирано, каквото е изискването на Етичния кодекс и закона”, се казва в 

решението на Върховния административен съд (Mediapool, 7 ноември 2011).  

Скандалът около раздадените парцели в Приморско за „крайно нуждаещи се” 

висши магистрати приключва на 23 май 2012 година, когато ВАС окончателно отменя 

наказанията на съдиите Николай Урумов, Андрей Икономов и Панайот Генков. 

Отмяната е постановена само от един съдебен състав в един и същи ден, въпреки че 

става въпрос за три отделни съдебни производства. Седмица по-рано друг петчленен 

състав на ВАС окончателно отменя и наказанието на съдия Деница Урумова, дъщеря на 

Николай Урумов. На първа инстанция тя е оправдана, защото е получила парцел, 

когато все още не е била магистрат и е нямало как да наруши Етичния кодекс на 

магистратите (пак там). Всички административни дела, свързани с парцелите в 

Приморско, се гледат при закрити врата по молба на замесените. 

Така ВАС окончателно слага край на т. нар. скандал „Приморско” без нито 

един наказан магистрат. Остава напълно неясно, немотивирано и необяснено 

публично защо замесените в скандала „Приморско” магистрати получават 

разнообразни наказателни санкции, въпреки че деянието, за което стават обект на 

разследване, е едно и също.  

3.3. Авторски анализ към изследвания на „Алфа рисърч”  

През 2006 и 2007 година спонсорираната от Американската агенция за 

международно развитие неправителствена организация „Инициатива за укрепване на 

съдебната система” (ИУСС) възлага на социологическата агенция „Алфа рисърч” 

провеждането на представително социологическо изследване на отношението към 

третата власт и степента на информираност за реформите в нея.  

„Алфа рисърч” достига до изводи по отношение общо на гражданите и по 

отношение на страните по дела, които именно са потребители на правни услуги – т. 

нар. клиенти на съдилищата. През 2007 година правосъдната система продължава да е 

сред най-чувствителните и критични теми за общественото мнение в България. 

Възприемането на дейността на правораздаването и резултатите от него се влияят до 

голяма степен от комуникационния аспект в работата на съдебната система. 

Обществените очаквания тази система да е коректив срещу всякаква злоупотреба с 

власт са високи. Цялостните   нагласи на гражданите спрямо конкретните реформи на 

различните нива в съдебната система не се влияят съществено от това доколко тези 

реформи са разгласявани и обяснявани пред аудиторията. 

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/297122a66da44da4c22579fc0047756b?OpenDocument
http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/432db2dd1d009d17c2257a0500304c84?OpenDocument
http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/55b8951b9733e0cbc2257a050025cc74?OpenDocument
http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/b35ea69962d552c3c22579ff002d555f?OpenDocument
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Основните изводи от изследването са следните: 1. „Колкото е по-голямо 

населеното място, толкова е по-отдалечен съдът като институция и толкова 

повече той придобива характеристики, близки до тези на националната 

правосъдна система.”
16

 

Анализ на автора: Все пак „Алфа рисърч” отчита и позитивни резултати за 

степента на информираност в големи градски центрове като Пловдив, Варна, Бургас. 

Нараства убедеността, че реформите в съдилищата подобряват цялостната работа на 

съда и обслужването на гражданите, че спомагат и за по-бързото разглеждане на делата 

и за ограничаване на корупцията. В малките селища отчетливостта на 

преобразуванията в местния съд/съдилища е толкова по-голяма, колкото по-малко е 

населеното място. В такива селища, според изследването, стъпките към 

модернизация са с много по-голям обществен резонанс (пак там). Местните медии 

следят внимателно работата на съдилищата и реформите в организацията на работата 

им в регионите. Журналистите от регионалните медии не пренебрегват и знаковите 

дела на национално ниво, разкритията за корупция и злоупотреба с власт в 

правосъдната система.  

2. „Въпреки информационната наситеност за събития на местно равнище, 

тази наситеност не е в състояние да промени по-дълбочинните и комплексни 

оценки на общественото мнение относно независимостта, безпристрастността 

и ефективността на правосъдната система.” Така се задава цялостна рамка, в която 

се оценява дейността на тази институция. Определящото в нея е, че „по-ниската 

оценка за информираност е на практика по-висока оценка за непрозрачност в 

работата на тези институции.” (пак там). 

Анализ на автора: През периода на изследването на „Алфа рисърч” (2006–2007 

година) е налице нарастване с над 10 на сто на позитивната оценка по отношение на 

най-критикуваните и ключови за реформата направления: по-голяма откритост и 

прозрачността в работата на съда, подобрена защита на правата на гражданите, по-

лесни процедури за завеждане на иск или на дело и опростен публичен достъп до 

информация. 

3. Според „Алфа рисърч” през 2007 година се наблюдава буквално 

„преобръщане” на оценките по отношение на потребителите на правни услуги. „Най-

значителна е промяната в области, които са пряко видими от клиентите на съда: 

това са финансово и технически достъпни подобрения, каквито са указателните табели 

за съдебните зали и графикът на насрочените дела, информация къде се намират 

отделните гишета и канцеларии в сградата, издаването на свидетелство за съдимост, 

приветливото и експедитивно предоставяне на информация на страните по дела. 

Анализ: Дори и непрекъснатото работно време на гише за информация 

допринася за по-високо мнение за цялостната дейност на конкретното съдилище и 

съдебната система като в национален мащаб. В резултат „хората, които вече са 

имали контакти със съда, очакват, ако в бъдеще им се случи да се обърнат към 

него, да получат бързо и добро обслужване.”. 
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 Представително изследване на социологическа агенция Алфа рисърч за отношението към съдебната 

система и провежданата в нея реформа  (www.court-bg.org/news.php?m). 
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Зоните, в които е регистриран усетен от гражданите напредък, но са необходими 

допълнителни усилия, включват: достъпа до информация и бързината при 

предоставянето й, процедури по завеждане на съдебен иск, получаване на съдебни 

решения, издаване на свидетелство за съдимост, качество на обслужване от 

административния персонал, представяне на достатъчно информация за работата на 

съда пред медиите. 

Анализ на автора: Като наложителни приоритети в най-проблемните критични 

области, се налагат допълнителни мерки и информация към обществото в следните 

направления:  

а) срокове за окончателно приключване на делата, 

б) механизми за безпристрастно разпределение на делата на случаен принцип,  

в) безпристрастността на магистратите и гарантираната им независимост от 

политически и икономически натиск и натиск от престъпни  групировки. 

През май 2010 година „Алфа рисърч” доразвива изследванията си върху 

отношението на българските граждани към дейността на съдебната система и 

протичащите в нея промени, чрез възложеното изследване на НПО „Програма за 

реформа на съдебната система” (Клиентите на съдилищата за съдебната реформа..., 

С., 2010). Повод за това е обстоятелството, че както в предприсъединителния процес, 

така и след реалното членство на България в ЕС областите „Правосъдие” и „Вътрешни 

работи” са сред най-критикуваните сфери. Към май 2010 година, независимостта, 

ефективността и прозрачността на съдебната система продължават да са между 

най-сериозните проблеми на страната ни, отчита „Алфа рисърч”. В заключенията на 

социолозите, анкетирали общо 1720 души, се взема предвид и общият социален 

контекст, в който се реализира съдебната реформа (Клиентите на съдилищата за 

съдебната реформа..., С., 2010).  

Обобщеният авторски извод е, че като цяло получените резултати за работата 

на съдилищата през 2010 година са по-добри от тези през 2006 и 2007 година. Общо 

погледнато, системата на съдилищата подобрява работата си и усилията, които техните 

служители полагат за реформиране, дават своите резултати и са оценени от гражданите. 

Добрите практики на съдилищата-модели
17

 се възприемат от останалите съдилища и е 

налице тенденция на изравняване на добрите резултати при двете групи. 

Нововъведенията от 2006 и 2007 година, направени с активната помощ на 

Инициативата за укрепване на съдебната система, вече се възприемат като обичайни и 

стават неразделна част от работата на българската съдебна практика.  

През 2010 година, според Алфа рисърч, за първи път е налице макар и малък 

превес на удовлетвореността над неудовлетвореността. Само за четири години 

(2006–2010 година) са преодолени критично ниските оценки за организацията на 
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 Съдилищата-модели в България са въведени в рамките на дейността на Американската агенция за 

международно развитие, която обхваща първото десетилетие на ХХІ век. Замисълът е координирано и 

поетапно привеждане на българската съдебна система в съответствие с продуктивните практики в 

развитите западни държави. В съдилищата-модели пилотно да се въвеждат съвременни методи на работа 

на магистратите. В регионите, където действат, доверието към правораздаването е по-високо. ААМР е 

организатор на първата в историята на Р. България Национална конференция на съдиите през 2004 

година. Впоследствие ААМР подготвя и Втора конференция, както и Национална конференция на 

българските магистрати (включваща и прокурори) /www.prss-bg.org/.  
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работата в съдилищата, администрирането на делата, предоставянето на информация 

кои служби къде се помещават в съдебната сграда.  

По същото време е обнародвано изследването на д-р Мартин Граматиков
18

, 

фокусирано върху страничните ефекти от правните проблеми в България
19

. Авторът 

подчертава, че виктимологичните изследвания категорично показват, че 

преживяванията на жертвите на престъпления в бавния процес на възстановяване на 

щетите им и на наказването на извършителя също водят до понижаване на доверието в 

институциите, в това число и в съдебната система като цяло. Едва под 3% от 

анкетираните през 2010 година в проведеното от д-р Мартин Граматиков „Изследване 

на правните проблеми в България”, които са имали правен проблем, са потърсили 

информация в интернет. Но справянето с проблемите със собствени усилия или 

действия (много малка част от правните проблеми изобщо стигат до правната система) 

поставя въпросителен знак пред парадигмата за върховенството на закона. А 

изоставянето на проблемите пък утвърждава идеята, че в българското общество 

законността и справедливостта са дефицитно благо.  

За това, че досегашната реализация на промени в системата на правораздаването 

у нас е само задължителен, но неокончателен етап от съдебната реформа свидетелства и 

последното проучване на социологическа агенция Алфа рисърч, финансирано от 

фондация „Америка за България” и осъществявано от сдружение „Програма за 

развитие на съдебната система“ в периода май – юни 2012 г. (alpharesearch.bg/). 

Две трети от анкетираните граждани са на мнение, че през последните пет 

години, откакто България е член на ЕС, не се наблюдава промяна нито по отношение на 

ефективността, нито на безпристрастността, нито на справедливостта на съда. 23% 

смятат, че състоянието дори се влошава. Едва между 9 и 11% виждат подобрение по 

всеки един от тези показатели. Факторите, засилващи негативните оценки при личния 

опит със съда, са тромавите и бюрократични процедури, вратичките в законите, 

дългите срокове, високите разходи при водене на дело. Най-значимо влияние върху 

устойчиво негативното мнение за правораздавателните институции оказват 

„обществено значимите дела“, които са и най-широко отразявани от медиите. Според 

почти 90% от пълнолетните граждани  тези дела се свеждат  до медиен шум без реален 

резултат. Формира се усещането, че целта на тези дела е не постигането на 

справедливост, а заблуда на общественото мнение (пак там). Анкетираните 

разпознават представители на европейските институции, както и омбудсмана 

Константин Пенчев като единствени говорители по проблеми, свързани с 

правосъдието, които се ползват с по-висока степен на доверие. Като цяло обаче за 

гражданите най-чести говорители по темата са вицепремиерът Цветанов (90%), 

премиерът Борисов (88%) и главния прокурор Борис Велчев (75%). Правосъдният 

министър, както и представителите на професионалните съсловия остават далеч по-

назад (между 35 и 50%).  
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 Д-р Мартин Граматиков е изследовател в Катедрата по частно право в Правния факултет на 

Тилбургския университет, Холандия. 
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 Граматиков, 2010. Цит. по Van Dijk, Jan et al., Criminal Victimization in International Perspective. Key 

Findings from the 2004-2005 ICVS and EU ICS. Boom Legal Publishers, 2008. 
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Авторски извод: Не съдът говори на гражданите, а други говорят вместо него. 

Това предопределя пасивната роля на съдебната система във формирането на нейния 

публичен образ и открояването на реалните проблеми в нейната дейност. Оттук може 

да се заключи също, че на българската съдебна система липсват индивидуалните 

физиономии на магистрати, които да говорят от първо лице с гражданите. За третата 

власт е типично представителите й да бъдат като цяло неразпознаваеми. Както посочва 

на 23 септември 2012 година в интервю пред Българското национално радио 

наказателният съдия от Софийския апелативен съд Красимир Шекерджиев, „съдиите 

имат лица. Съдът не може да отговаря по принцип на обвинения по принцип”. 

Становище, което синтезирано потвърждава отчетливата необходимост от ефективен 

PR в и на съдебната система. Ниското доверие към ефективността и безпристрастността 

на българската правосъдна система тласка гражданите към отказ от правосъдие. 44,6% 

изпитват недоверие към резултатите от обжалването като коригиращ механизъм. Почти 

половината анкетирани (49%) не биха сътрудничили на правораздавателните органи, 

ако станат свидетели на престъпление.  

3.4. Мнение на представителите на съдебната власт според Фондацията за 

развитие на правосъдието 

 Представените на 11 май 2012 година резултати от двумесечно проучване на 

създадената точно една година по-рано Фондация за развитие на правосъдието
20

 

показват, че типичният съвременен български магистрат (съдия и прокурор) е човек в 

ценностна изолация (подч. авт.). Стресът дефинира професионалните преживявания 

на всеки трети от участвалите в допитването, а депресивните състояния, породени от 

професионално изчерпване и дезориентация в ценностните стандарти на системата – на 

всеки пети (Реформеният експеримент: поглед към човека в съдебната власт, 

изследване на Фондацията за развитие на правосъдието, март-април 2012, 

(justicedevelopment.org). Загубата на усещане за независимост при магистратите е 

свързана с пълно отхвърляне на кадровата политика на ВСС, дълбоко недоверие в 

прилагането на принципа на случайно разпределение на съдебните дела между съдиите 

докладчици и гняв към статуквото (подч. авт.) (Реформеният експеримент...,с.2). 

 За 60 на сто от анкетираните независимостта се интерпретира като външно 

гарантирана ценност (пак там, с. 3), чието отстояване не е по силите на отделния 

съдия/прокурор и се отъждествява с липсата на външно влияние. Изследването 

показва, че външният натиск е съсредоточен най-вече върху окръжните 

съдилища.  

Откроява се общо становище, че политическите доклади на Европейската 

комисия са резултат от контакти на пратеници на ЕК с представители на вътрешни 
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 Изследването ,,Реформеният експеримент: поглед към човека в съдебната власт” анализира 

преживяванията и нагласите за независимост на съдиите и прокурорите в България и ефектите, които 

досегашните опити за реформа на съдебната власт са оказали върху идентичността на тези 

професионални общности. Анкетирани са 978 съдии и прокурори от всички звена в системата, като 2/3 от 

тях са с над 10-годишен професионален стаж, а съдиите са 40% от групата. Анализът се осъществява в 

рамките на изследователски проект ,,Съдебната власт между правото и фактите”, който Фондацията за 

развитие на правосъдието (ФРП) стартира през март 2012 г. Цел на проекта е да изясни различията 

между нормативно установения и фактически действащия модел на съдебна власт в България. 
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нереформистки малцинства, които поддържат консервативни нагласи в полза на 

статуквото. В резултат съдържанието на тези толкова важни за страната документи не 

отразява потребностите на мнозинството магистрати (пак там, с. 4).  

Авторски извод: Нереформистките малцинства в средите на магистратурата са 

окупирали и монополизирали общуването с външни субекти, каквато е ЕК. Затова в 

докладите, изготвяни от Брюксел, липсва „чуваемост и отзивчивост към назованите от 

тях проблеми” (пак там, с. 4). Почти всеки пети магистрат счита, че препоръките на ЕК 

са обусловени от твърдения на правителството и възпроизвеждат негови внушения (пак 

там, с.31). Тази ситуация потвърждава почти стопроцентово припокриване на 

статуквото в средите на правораздаването с модела на спиралата на мълчанието. 

Според авторите на изследването „общите нива на неудовлетвореност от 

статуквото обуславят тежка криза в гилдиите на съдебната власт” (подч. авт.) (пак 

там, с. 6). В ход е процес на самоопределение на магистратските гилдии, който 

„поради кризите на представителството и лидерството... е неструктуриран и хаотичен и 

напредва трудно и противоречиво” (пак там, с. 2).   

Авторски извод: Все още не е налице едно необходимо и задължително условие 

за успешна реализация на съдебната реформа – съдиите и прокурорите да се 

самоопределят категорично като гилдии и да се осъзнаят като централни субекти на 

преобразуванията в съдебната система, а не като вяли техни обекти. Наложително е 

разграничение от самоналожилите се за лидери нереформистки вътрешни малцинства. 

Същевременно, изговарянето на „тайните” на съдебната система е условие за постигане 

на катарзис, без който няма как да се пристъпи към реални преобразувания отвъд 

фасадното хармонизиране с европейските директиви. „Омертата” обаче все още плаши 

мнозинството, не само поради липса на достатъчна професионална стабилност у 

недоволните, а и защото всеки от тях и най-вече от „сърдитите млади съдии” си дава 

сметка, че цензорите, които са част от контрола на входа на съдебната система, поне 

засега са в състояние ефективно да се намесват и няма да оставят ненаказан нито един 

акт на афиширано възмущение от механизмите на третата власт. Дори и откритото и 

артикулирано говорене за проблемите на съдебната система тепърва предстои. 

 

Ч ЕТ ВЪ РТ А  ГЛА ВА :  ПЪБЛИК  РИЛЕЙШЪНС НА СЪДЕБНАТА 

СИСТЕМА  С ВЪНШНИТЕ ПУБЛИКИ  

4.1. Работа на PR специалиста с външните публики въз основа на чуждия 

опит в развити западноевропейски държави и Северна Америка 

От Шотландия може да се заимства следното: 

– всяка медия има юридически съветник, до когото се допитва преди 

публикация, материал или предаване на съдебна тема; 

– съвместно със съдията докладчик PR специалистът изготвя резюме на 

окончателния съдебен акт, предназначено за представителите на медиите; 

– специалистът по връзки с обществеността се занимава и с медийни 

публикации, в които са намесени имената на магистрати в лично, не само в 

професионално качество. 

От Кралство Нидерландия можем да обогатим българската практика чрез 

следните правила: 
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– лицата на свидетели, вещи лица и страни по делата ако те не желаят, да не 

бъдат показвани в медиите на снимка или на запис; 

– съдът има право да коригира правилата за работа на медиите; 

– има смисъл от годишна конференция съдебна власт – медии, организирана  

от Висшия съдебен съвет; 

– съдиите говорители са оторизирани; 

– обособяване на помещение за медиите във всяка съдебна сграда, където 

журналистите да могат да пишат, да ползват телефон, факс, компютър и интернет 

връзка и да предават текстовете си в редакциите си; 

– при шумни дела с голям наплив на представители на медиите действа 

регламент за максимален брой фотографи, телевизионни оператори и пишещи 

журналисти, допускани в съдебната зала; 

– съдилищата също имат интерес периодично да организират обучителни 

семинари за представителите на  пресата; 

– подготвяне на речник на най-често използваните юридически термини, който 

съдебните PR експерти да раздават от името на съда на новопостъпващи съдебни 

репортери;  

– поддържане на инициативи, като посещения на ученици от различни възрасти 

в съда, участие в симулации на съдебни процеси, Ден на отворените врати, които, не са 

изживели времето си и са много полезни на гражданите. 

От опита на Кралство Испания може да се съобрази следното: 

– съдилищата да инициират семинари за съдебни репортери, където магистрати 

с по-голям опит, които са гледали т.нар. шумни дела, да разясняват особеностите на 

водене на съдебния процес. Това да не се ограничава само до наказателните дела; 

– обемистите дела следва да имат дубликат и на електронен носител, така  

че пренасянето на томовете с делата да не става както е било преди сто години – с 

колички, на ръце, с усилията на поне двама съдебни служители, които носят 

отговорност, ако някоя от папките се загуби или дори само един лист или документ 

изпадне от нея; 

– в ключовите съдилища, при гледане на дела от особен обществен интерес и 

при оповестяване на крайния съдебен акт по тях журналистите от медиите 

своевременно да го получават във вид на резюме. 

От Латвия от голяма полза за България би било да се възприеме следното: 

– за реда в съдебната зала да се грижат представителите на съдебната охрана, а 

не съдебният PR специалист .  

От Съединените американски щати може да се заимстват на различни 

равнища практиките: 

– служителят по „Връзки с обществеността” е и говорител на Върховния съд, а 

не само началник на кабинета на председателя на съда; 

– за пишещите, слушащите и снимащите представители на медиите е осигурено 

                                                 

 Тъй като съдебни пристави у нас няма, а съдебни полицаи обикновено присъстват в залата 

само когато подсъдими или свидетели са с мярка „задържане под стража” (бел. авт). 
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специално помещение, подобно на условията в парламента; 

– не се разрешават журналистически интервюта в съдебната зала или в околното 

пространство в сградата; 

– интервюта в сградата на съда се допускат след координация със съответните 

съдебни служители; 

– по изключение се допуска пряко радио- и телевизионно излъчване на съдебно 

заседание; 

– камерите могат да се разполагат само в определена част от залата, а не да се 

скупчват непосредствено пред местата за прокурори и адвокати, дори пред съдийския 

състав  и да блокират движението на страните по делото; 

– фотографите да седят на местата, предвидени за граждани, а не стоят прави, 

там където успеят да се промъкнат, преди да бъдат настоятелно помолени да се 

изтеглят и след това да напуснат залата; 

– съдебно заседание може, след заявка, да бъде записано на аудиокасета; 

– журналистите могат да взимат интервюта в съдебната зала с предварително 

разрешение за това ; 

– пишещите журналисти само в извънредни случаи влизат и излизат от залата, 

докато заседанието е в ход . 

В Канада практиката показва, че: 

– всеки съдия следва да осъзнава, че връзките му с представители на медиите не 

може да се пренебрегват и не противоречат на изискванията на закона и че репортерите 

имат право да отразяват работата на съдебната система; 

– видеоконферентната връзка, осигурена поне за по-висшите съдилища, е 

целесъобразна, независимо от цената й; 

– създаването на Комитет за публична информация към Висшия съдебен съвет 

улеснява работата на управителния орган на третата власт с представителите на 

медиите, НПО и изпълнителната власт и засилва усещането за прозрачност в дейността 

на магистратите. 

4.2. Специфика на PR дейността с външните публики 

Взаимодействието на специалистите по връзки с обществеността в съдебната 

власт с видовете външни публики (институционализирани – европейски и 

национални, специализирани – адвокати, вещи лица и журналисти, и 

неспециализирани – граждани) съставя преобладаващата част от дейността в сферата 

на PR комуникацията. Отношението на външните публики към функционирането на 

системата на правораздаването е пряка последица от възприемането на публичния 

образ на магистратурата и съдебните служители и е критерий за степента на 

изграждане на правовата държава. Външните публики на PR дейността в съдебната 

                                                 

 У нас се случва – поради огромния интерес към подсъдим – той да бъде наобиколен от 

репортери, оператори и фотографи в залата и да продължава да говори и след като членовете на 

съдийския състав са заели местата си (бел. авт.). 
 

 В български вариант това се става по желание на репортерите – обикновено на групи (бел. 

авт.). 
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система се намират в страната и извън нея – на равнище общоевропейски и 

международни институции. Констатациите за етапите на съдебната реформа в 

официални документи на ЕС винаги се интерпретират вътрешнополотически и от 

управляващите, и от опозицията. Изтъква се и обстоятелството, че инспекциите на 

Брюксел разчитат на данните, които им подават български юристи и активисти на 

НПО, но „извадката” на самите източници на информация далеч не е представителна. 

Затова мнозина от магистратите откровено не приемат заключенията за 

функционирането на българската съдебна система. В края на юни 2012 година, в 

изявление след среща с държавния глава, главният прокурор Борис Велчев заявява: 

„През тези години за мен остана в тайна механизмът, по който Европейската комисия 

избираше делата, които да контролира” (28 юни 2012, Mediapool, Вече 5 години за 

Борис Велчев е „тайна” как ЕК определя знаковите дела). Може да се направи извод, 

че от 1989 година насам няма промяна във взаимодействието на България с институции 

извън страната, насочено за пред националната аудитория: и управляващи, и опозиция, 

в периодите на управление на правителства от различни цветове и политически сили се 

стараят „да впрегнат” становищата на чуждестранни експерти в полза на собствената си 

вътрешнополитическа линия на поведение. 

Националните извънсъдебни институции, органи, структури – министерства, 

агенции, сдружения, представителства, посолства, социологически агенции, фондации, 

ученически групи по интереси, участници в проекти – които попадат в обсега на 

външните публики, също са от значение за изграждане на положителния образ на съда 

в обществото. Понякога става дума за протоколни взаимоотношения на ниво връзки с 

обществеността, но в повечето случаи комуникацията е на по-високо ниво или дори по 

линия на правилата на държавния протокол, за чието спазване съдебният PR експерт 

също отговаря по съвместителство.  

 Особено показателно за коефициента на полезно действие в дейностите 

на специалиста по пъблик рилейшънс в българската съдебна система е това, доколко и 

как се вписва като представител на съда в работата на специализирани форуми – 

семинари, кръгли маси, съпровождане на чуждестранни делегации, при нужда дори в 

качеството си на неофициален симултантен преводач, усвоил и юридическата 

терминология.  

Освен изявления на високопоставени представители на изпълнителната власт, 

PR в съдебната система трябва да се съобразява и със становища на ръководители на 

политически сили от опозицията, които най-общо застъпват темата, че управляващите 

се стремят към „върховенство над закона”. Лидерът на Демократи за силна България 

Иван Костов де факто преповтори оценката на посланика на САЩ у нас Н. Пр. Дж. 

Уорлик за кастовото правосъдие в България – за бедни и за богати. Пред Българската 

национална телевизия Костов изтъква, че българският съд действа на две нива – едното 

ниво е за определени хора, второто ниво е за правосъдие на обикновените (VESTI.bg, 29 

юни 2012). Ако има единодушие сред журналистите, участвали в анкетата на автора за 

отношението към специалиста по PR на съдебната система в България, то е, че 

въвеждането му „ужасно е закъсняло” (данни от анкети със съдебни репортери, 

осъществени през есента на 2006 година). Всички репортери (100 процента) 
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безусловно считат, че назначаването на такъв служител в съда е „изключително 

полезно” тъй като помага и на съда, и на средствата за масова информация. 

Case study: Изборът на Венета Марковска за конституционния съдия  

Това е най-актуалният (от края на 2012 година) конфузен прецедент във 

взаимодействието на българското правораздаване с международни институции. Заради 

безпрецедентния шум около този избор ЕК заплашва България с извънреден 

мониторингов доклад, поради съмнения за търговия с влияние и конфликт на интереси. 

Куриозно, кандидатката за конституционен съдия, формално издигната от независими 

депутати, и събрала най-голям брой гласове в Народното събрание от различни 

парламентарни групи (избрана с решение от 31 октомври 2012 г. на Народното 

събрание (обн. ДВ, бр. 85 от 06 ноември 2012 година), е Венета Марковска, срещу 

която още през 2010 година в две медии (сайтът „Mediapool” и в. „Капитал”) в 

подписани от двама журналисти материали са изнесени факти за злоупотреба със 

служебно положение и конфликт на интереси. Тя не предприема нищо след 

публикациите, които са нелицеприятни за нея като зам.-председател на Върховния 

административен съд. След гласуването в Народното събрание брожението срещу 

утвърждаването на В. Марковска за член на Конституционния съд нараства.  

Въпреки че българското правителство успява да получи подкрепа от Брюксел по 

казуса „Марковска”, недоволството в страната не затихва. Около 100 души, 

организирали се във Фейсбук, се събират за кратко край езерото „Ариана” в Борисовата 

градина в София, за да поискат оставката на Марковска. Британският посланик 

Джонатан Алън пък изтъква в радиоинтервю, че „изборът на кандидата за 

Конституционния съд е доста голям срам след прекрасните, прозрачни условия при 

избора на Висшия съдебен съвет” (Радио К 2, 11 ноември 2012). Същия ден премиерът 

Бойко Борисов посочва пред журналисти, че е помолил Марковска да се оттегли 

(агенция “Фокус”, 11 ноември 2012). Финалът на този скандал е и негова кулминация – 

тъй като В. Марковска отказва да се оттегли, по време на тържественото полагане на 

клетва на новоизбраните от Народното събрание конституционни съдии президентът Р. 

Плевнелиев прекъсва церемонията и в кратко изявление бламира съдийката. Тя не 

успява да положи клетва и парламентът отменя на избора й.  

За случилото се около издигането и отхвърлянето на В. Марковска 

(междувременно тя подава до Висшия съдебен съвет молба за пенсиониране, която е 

удовлетворена и напуска съдебната система с 20 заплати) с пълна сила важи 

афоризмът, че „дори и да извадиш пирона от репутацията, дупката остава”... Случаят 

ще бъде „пробойна”, която ще продължи да бъде цитирана в негативен контекст и ще 

допринася за задълбочаване на репутационната криза в българското правораздаване. 

Добрата новина е, че медиите и гражданското общество успяват да участват 

пълноценно в разнищването на „случая Марковска” и постигат резултат, неочакван за 

изпълнителната власт, за парламентаристите, подкрепили кандидатурата, и за 

представители на магистратурата, застанали зад съдийката. 

Case study: Връзките на Специализирания съд с обществеността 

Непосредствено след старта от началото на 2012 година ръководството на 

първоинстанционния Специализиран съд му изпраща прессъобщение, че институцията 

иска да преглежда свързаните с работата му материали, които печатните издания 
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смятат да публикуват. На медиите се предлага да използват и специална информация. 

Този случай от практиката провокира пишещи журналисти да изразят неприкритата си 

принципна неприязън към PR служителите в изпълнителната и съдебната власт и да 

демонстрират, че независимо от претенциите си за достъп до информация и свобода на 

словото, те самите (журналистите) не са наясно какви са функциите на PR в съдебната 

система. Изводите от отзвука, предизвикан от дебютните прессъобщения на 

Специализирания съд, са, че, на първо място, правителството на съдебната власт не 

осъзнава ползата от компетентни специалисти по „Връзки с обществеността” в ключов 

съд, който разглежда най-важните за медиите и широката общественост дела. А, на 

второ място, избраните от ВСС да оглавят сформирани по европейски образец 

структури като Спецсъда, нямат ясна представа какво е мястото на пъблик рилейшънс в 

тяхната работа и каква полза биха могли да им донесат PR специалистите, които го 

практикуват. 

4.3. Медиен резонанс на проблемите на съдебната система 

Контент-анализ на три български всекидневника от цялата 2006 година 

За проверка на авторовата теза, че връзките с обществеността ефективно 

намаляват разстоянието между съдебната система и потребителите на правораздаването 

и допринасят за избистряне и подобряване на образа на третата власт, авторът на 

настоящата работа направи контент-анализ на годишните течения на три български 

всекидневника от 2006-та година. Обемът на емпиричния масив е 1273 единици. Обект 

на обстоен контент-анализ са 75 публикации, избрани във в. „Бряг” и в. „Народно 

дело” по злободневна за аудиторията тема, станала мерило за трансформациите в 

съдебната система, най-вече на страниците на разглежданото издание. В Русе това е 

смъртта на съдебния му репортер поради лекарска немарливост. Във Варна е съдебния 

процес срещу британския хулиган Майкъл Шийлдс, осъден за опит за убийство на 

барман и впоследствие екстрадиран да доизлежава присъдата си в родината. А изборът 

на в. „Сега” е свързан с обстойното и юридически професионално интерпретиране на 

аспекти от процеса на развитие на съдебната реформа. Фокусът е насочен към тези 

градове за по-релефно открояване на особености при наличие или отсъствие на 

специалисти по PR в местните областни центрове: в Р у с е фигурата на PR експерта не 

е позната. Във В а р н а се заражда идеята за пилотно въвеждане на специалисти по 

връзки с обществеността в българските съдилища. А националният всекидневник 

„Сега”  излиза  със  с е д м и ч н а    п р и т у р к а   на съдебна тематика. 

Ключовите думи и фрази за контент-анализ на публикуваните текстове са: 

~съд(и производни)         ~свидетел                    ~контрабанда  

~прокуратура           ~закон     ~обвинение 

~правораздаване         ~корупция                         ~свидетел 

~обжалване           ~Висш съдебен съвет ~специални разузнавателни средства. 

     

 Русе, 

в. „Бряг” 

Варна, 

в.„Народно дело” 

София, 

в. „Сега” 

Брой детайлно 

анализирани 

публикации 

25 25 25 

Обем до 30 реда. 60% (главно за Павел 65% (главно за 35% 
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Информационни 

публикации 

Стоянов) Майкъл Шийлдс)  

Обем над 30 реда – 

разширени 

информационни 

публикации 

35% 30% 25% 

Аналитични 

публикации (статии, 

коментари) 

5% 5% 40% 

Самостоятелни снимки 

на съдебна тема 

0 0 5 

 

Резултатите от контент-анализа не съвпадат изцяло с предварителните 

очаквания за право пропорционална зависимост между работата на пресслужбата в 

съда и грамотното и пълноценно отразяване на проблемите на съдебната тематика. В-к 

„Бряг” демонстрира, че добросъвестен, информиран и настойчив съдебен репортер в 

значителна степен компенсира липсата на официализирани служби за връзки с 

обществеността в съдилищата.  

Анализът на публикациите свидетелства също, че: 

– съдебната тема неизменно е важна част от новинарските страници във 

всекидневниците във всички дни от седмицата; 

– редакциите търсят информация от интернет, чрез кореспонденти и чрез 

пресслужбите на съдилищата и прокуратурите; 

– отразяването на съдебната тема безспорно зависи от „щаба” репортери и 

кореспонденти, от добрите контакти със специалистите по връзки с обществеността; 

– делът на съдебните новини и аналитичните текстове, посветени на третата 

власт, и грамотното им поднасяне обаче зависят и от субективния фактор – журналиста, 

който ги подготвя; 

– присъствието на журналист от редакцията, който постоянно и добросъвестно 

следи специфичния правосъден ресор и представя събитията в развитие предпоставя 

особено добри резултати на страниците на всекидневника (в. „Бряг”), независимо от 

това дали представителят на изданието получава информация от първа ръка от 

съдебния служител, който отговаря за връзките с медиите; 

– и на регионално, и на национално равнище редакциите охотно публикуват 

текстове на съдебни теми, за да осигурят значими и привлекателни за читателя челни 

материали на страниците си, а често и на първа страница, за да придадат особен акцент 

на броя. 

Съдебната реформа в карикатурите на специализирания седмичник за 

хумор и сатира „Стършел” (С о ф и я) 

Съдебната тематика в изданието е обстойно застъпена в редакционни текстове 

(писани най-вече от Сергей Трайков) и в материали, изпращани от нещатни 

кореспонденти от цялата страна. По правило те са илюстрирани от карикатуриста на 

„Стършел” Ивайло Нинов. Отделно художникът редовно рисува карикатури по 

злободневни теми от правораздаването. По време на мандата си като председател на 

Върховния касационен съд Иван Григоров поощрява редакционния екип да продължава 
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да бъде остро критичен и към съдебната система и недостатъците й. Съдия №1 връчва 

на редакцията на „Стършел” малка пластика – награда за нейната последователна и 

безкомпромисна позиция в отразяването на българските реалности в правораздаването. 

В периода януари – септември 2012 година на съдебна тема са посветени 

карикатури в 15 броя. По една авторска карикатура по темата имат Маргарита Янчева, 

Валери Лютов и Дачко Николов. Останалите са на Ив. Нинов. Общият брой на 

анализираните карикатури е 18. Отличават се с острота, остроумие, находчивост, 

прилика с прототипа (независимо колко е благодатен за рисуване), актуалност, лична 

позиция. Темите, които са обект на карикатурите, са фокусирани върху наркотрафика и 

съдебните производства срещу т.нар. кокаинови крале, закона за горите, 

взаимодействието полиция-прокуратура-съд, фалшивата диплома на Калина Илиева, 

съмненията за корупция сред магистратите и скандала с тефтерчето на Красьо Черния, 

процеса срещу т. нар. братя Галеви и бягството им преди влизането на окончателните 

им присъди в сила, делото „Октопод” срещу Алексей Петров, конфликта изпълнителна 

власт – съдебна власт, избора на новия ВСС.  

 
В-к „Стършел”, 24 февруари 2012, бр. 9, 1 стр.     23 март, бр. 12, 2 стр. 

Илюстрация вдясно до главата на вестника Илюстрация към авторски 

журналистически материал.

    

            

Яркият личен почерк на Ив. Нинов допринася за това, позицията на „Стършел” 

да бъде категорична, публицистично и графично мотивирана. В определи случаи тя 

преминава от закачливо-хаплива към дръзка и язвителна. Обикновено карикатурите са 

без думи, но сатиричното им послание е съвсем ясно и разбираемо. Авторските 

попадения са запазена марка на И. Нинов. 

 

В заключението се изтъква, че реформата в третата власт – съдебната, е норма, 

необходимо условие за приобщаване на Република България към ценностите на 

Европейския съюз. Стане ли дума за реформа в правораздаването, всъщност 

гражданите разбират демократизиране и ефикасност на системата. Поради 

особеностите на самата съдебна система, която е силно консервативна и 
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инерционна, върху реализацията на пъблик рилейшънс в тази сфера априори е 

наложена специфична рамка. Включването на длъжността специалист по „Връзки с 

обществеността” в Единния класификатор на съдебната власт през 2002 година е важен 

елемент от ефективната реализация на съдената реформа. С нейното развитие в нашата 

страна се открива ново поле за реализация на връзките с обществеността, което до 

момента е оставало извън проучване, анализ и публично внимание. Десет години след 

институционалното въвеждане на длъжността специалист по „Връзки с 

обществеността” неговата роля и ползата от дейността му в подкрепа на дейността на 

съдилищата остават откровено неразбрани и неприемани от повечето съдии. В резултат 

пълноценната работа на този експерт изцяло зависи от добрата воля и разкрепостеното 

мислене на председателите на съдилища. А представяната от журналистите от медиите 

позиция на магистратската общност е упорито недиалогична и устойчиво пасивна. 

Съдебната система безспорно е най-поразена от институционалния сблъсък в България 

(Mediapool, 31 януари 2011). През последните години тя е била обект на два вида 

натиск – от страна на Европейската комисия и от страна на изпълнителната ни власт.  

Ниското обществено доверие към съда през първите години на ХХІ век е резултат 

на масовото разбиране, че е нарушен принципът за равенство на всички пред закона. 

Тимъти Кумс уместно отбелязва, че по време на криза само част от информацията стига 

до аудиторията, защото хората могат да видят само върха на айсберга (2010:5). Но 

добрата изследователска работа и дефинирането на най-уместните практики за 

справяне с кризата трябва да включват и невидимата част на айсберга, т.е. на кризата 

като цяло. В дисертационния труд са анализирани причините, поради които в периода 

на въвеждането на длъжността специалист по „Връзки с обществеността” в нашата 

съдебна система не са използвани ефективно всички техни възможности за решаване на 

неотложните задачи на съдебната реформа у нас. Разгледано е развитието на  

актуалната ситуация в съдебната реформа в България през периода 2002–2012 година с 

помощта на теоретични модели на комуникацията и PR, сред които: концепцията на М. 

Кастелс за мрежовото общество; разработката на Г. Гьоценбрукер за видовете социални 

мрежи; спиралата на мълчанието на Е. Ноел-Нойман; т. нар. „контрол на входа” на Д. 

Уайт; каскадния модел на К. Дойч за формиране на общественото мнение, 

корпоративната апология на Т. Кумс и др. Изяснява се спецификата на PR в съдебната 

система като се изтъква нейното своеобразие, обусловено от пословичната й 

инерционност, непроницаемост и употребата на професионален език. Посочено е също 

влиянието на  особения статут на магистратите и отношението им към 

неспециалистите. 

В  изследването  се спираме  обстойно на функциите на специалиста по „Връзки 

с обществеността” в рамките на цялостния модел на съдебната власт в периода на 

прехода към демокрация. Чрез анализ на сase studies на полезни PR практики в 

съдебната система в развити държави от Западна Европа, САЩ и Канада се извлича 

ефективен чужд опит. Поставен е акцент върху емблематични case studies (случаи от 

практиката) на българското правораздаване през последните 10 години, повлияли 

значително за задълбочаване на репутационната криза на съдебната власт в България 

(кадровикът на съдебната власт Красьо Черния, раздаването на черноморски парцели 

на „социално слаби” роднини на висши магистрати, компрометираният избор на Венета 
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Марковска за конституционен съдия, непрофесионалната PR практика на 

Специализирания съд). Специално внимание е отделено на пилотното въвеждане на 

щатната длъжност специалист „Връзки с обществеността” в български съдилища.  

Направени са изводи въз основа на резултатите от проведени емпирични 

изследвания на базата на изготвени от автора специално създадени анкетни карти за 

нагласите на създатели и потребители на PR услуги в сферата на правораздаването.  

Въз основа на вторичен авторов анализ на социологически изследвания са 

направени изводи за причините за ниското обществено доверие в правораздаването ни 

и за резервираното отношение на представители на магистратурата към механизмите за 

катализиране на промените и отваряне на съдебната система. 

Направен е контент-анализ на 75 избрани измежду общо обработените 1273 

публикации за реформата в третата власт в три печатни български медии (в. „Сега”, в. 

„Народно дело”-Варна и в. „Бряг”-Русе), публикувани през 2006 година. Включен е и 

анализ на карикатури по темата от И. Нинов във в. „Стършел” през 2012 година. 

Капсулирането в съдилищата и налаганото почти навсякъде по-скоро фасадно 

присъствие на експерти по връзки с обществеността е концентриран израз на дълбокото 

и все още непоклатимо убеждение на представителите на българската магистратура, че 

съдията говори главно чрез съдържанието на постановените от него актове и това е 

напълно достатъчно. Поведението на магистратите е разбираемо, като се има предвид и 

безпрецедентния за една правова държава маниер на висшите полицаи и политици да 

злепоставят българския съд. Особено красноречив досега е висш ръководител на МВР, 

заявил, че ако се разприказва, на съдиите ще им изпадат зъбите… (В. „Труд”, 14 март 

2010). В правовите държави присъдата е атестат за дейността на 

разследващите органи и прокуратурата им. Отговорността за оправдателните 

присъди поемат онези, които са повдигнали обвинението, без да могат да го докажат. У 

нас, както отбелязват мнозина съдебни репортери и анализатори, се случва обратното – 

когато не вкарат някого, заслужил с делата си място в ареста, или го оправдаят, 

полицията си разрешава да дава оценки за съда, за да отклонява осъждането на  

проявите на собствената си некадърност. А през есента на 2010 година вицепремиер на 

страната се изказа ясно, че представители на съдебната система са в услуга на 

организираната престъпност (в.”Дневник”, 14 октомври 2010).  

Изследователската теза на изследването, че в първото десетилетие от 

дейността по „Връзки с обществеността” в българската съдебна система не са 

реализирани всички възможности за постигане на главните задачи на съдебната 

реформа: отваряне на съдебната система към гражданите, обезпечаване на обществено 

доверие чрез прозрачност, ефективност и отчетност на правораздаването, което да 

работи предвидимо и в разумни срокове, бе доказана. 

Анализирана отвън, мрежовата структура на магистратската общност изглежда 

„непробиваема”, и, доколкото може да се доловят вътрешните й процеси, те са свързани 

с особената „еластичност” и циркулация на елитите – в адвокатските кръгове и сред 

законотворците.  

Изводите, направени въз основа на анализите в настоящето изследване, са 

следните:  
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Специфичната йерархична мрежова структура, каквато е системата на 

правораздаването в България, пет години след влизането на страната ни в Европейския 

съюз и десет години след пилотното въвеждане на професията специалист „Връзки с 

обществеността” в български съдилища продължава да следва правилата на „глуха 

защита” спрямо промяната на статуквото и хармонизирането със съвременните 

стандарти на Европейската общност. 

Изпълнителната власт, търсейки начини да преодолее капсулирането на 

магистратурата и идващите от ЕС критики към състоянието на правосъдието и 

вътрешния ред у нас, иска да овладее положението чрез специализирани съдилища и 

прокуратури, лансиране на административни ръководители, завършили Академията на 

МВР и даване на многозначителни наименования на акции по задържането на 

рецидивисти, съвпадащи с имената и фамилиите на съдии, които според ръководството 

на МВР, не „работят правилно”. 

Негативните оценки на гражданите за работата на българския съд в по-голяма 

степен се дължат на непознаване на работата му и на невъзможност за вникване в 

проблемите и функциите му като правораздавателен орган – независим арбитър, 

задължен да прилага законите стриктно и еднакво спрямо всички. 

Налице е остра необходимост от нова и съвременна информационна политика на 

съдебната власт, тъй като публичният образ и общественият авторитет на магистратите 

съществено се различават от собствените им представи за самите тях. 

Привличаните от стари членки на Евросъюза съдии и прокурори, които да съветват 

българските си колеги и да консултират Министерството на правосъдието по ключови 

за ЕС проблеми, дават резултати, но практическото им приложение изисква време. 

Дейността по „Връзки с обществеността” в българската съдебна система е ключово 

условие за дълбочинна промяна в нашето правораздаване и за еволюция във 

възприемането на образа на третата власт и нейните представители от страна на 

обществеността. PR специалистите в съдебната система се нуждаят от постоянно 

повишаване на квалификацията си и от обмяна на опит с колеги от държави, в които 

дейността по пъблик рилейшънс в съдилищата е утвърдена и има добри традиции. 

Компетентното и ефективно правораздаване в разумни срокове не само по 

общественозначими съдебни дела, а и по редови трудови, административни и 

граждански дела, които понякога продължават десетилетие, решително ще промени 

отношението на българските потребители на правни услуги към магистратурата. PR е 

необходимият комуникационен инструмент, чрез който може да се подобри както  

дейността с вътрешните публики, така и извън системата с външните публики, и чак 

тогава може да се говори за подобряване на имиджа на съдебната система пред 

националната публика и в европейски мащаб. 

Препоръките за оптимизиране на специфичната дейност на 

специалистите по „Връзки с обществеността” в съдебната система в български 

условия са свързани с това, тя да стане тя „бърза, компетентна, модерна и прозрачна”.  

Цели се и реализацията на повратен, макар и критично закъснял пробив в PR на 

съдебната система и на PR в самата трета власт, свързана с разбирането и 

възприемането на ролята на специалистите по пъблик рилейшънс от страна на 

магистратите и съдебната администрация. Тези специалисти трябва да бъдат третирани 
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като високоспециализирани и лоялни към системата кадри, които осигуряват все по-

позитивното отношение на гражданите, изпълнителната власт и международните 

институции към съдебната дейност у нас.  

Условие за промяна е и формирането на по-гъвкава и отворена към промени 

позиция към съвременните реалности у съдиите и прокурорите, така че те много по-

непредубедено да възприемат PR експертите като достатъчно квалифицирани кадри, 

заслужаващи да участват в стратегии за осъществяване на съдебната реформа.  

За гарантиране на реален професионален комфорт на специалистите по връзки с 

обществеността в съдебната система е уместно те да бъдат назначавани на работа в 

съдилищата с определен мандат (например 5 години, колкото е мандатът и на 

административните ръководители). Това ще им дава възможност да разгърнат 

професионалните си умения, без да се опасяват, че във всеки един момент могат да 

бъдат санкционирани (включително и с уволнение) заради проявена бърза реакция и 

активност. Уместно е също така мандатът на административния ръководител 

(председател на съда) да не съвпада във времето с този на специалиста по връзки с 

обществеността.  

Ефектът, наречен „да откраднеш гръмотевицата”, (Кумс, 2010:28; по Арпан и 

Помпър, 2003) доказва, че самата съдебна система трябва да има воля и кураж да 

разисква съдбоносните проблеми, а не да запазва високомерно мълчание, което ерозира 

възприемането на нейната благонадеждност. В случая с българското правораздаване 

обаче, гръмотевиците отекват една след друга, а магистратурата все още обмисля, дали 

има нужда от гръмоотвод... 

Стъпка към осъвременяване на дейността на правораздавателните структури ще 

бъде също целенасочената и повсеместна унификация на интернет сайтовете на 

съдилищата на всички нива. Това е наложително, защото репутацията на съдебната 

власт е тясно свързана и с усещането, което неспециалистите  имат за работата и  за 

работещите в тази сфера. А то често е необичайно и заради особения език, който 

магистратите ползват и в публичните си изяви.  

Независимо от факта, че съдебната реформа все още не достига приемлив за 

гражданите и институциите в България и ЕС етап, към края на 2012 година съдебният 

PR у нас може да отчете постигнатото от въвеждането на дейността по „Връзки с 

обществеността” в българската съдебна система. 

Краткосрочните резултати до голяма степен са изпълнени, тъй като  

пресслужбите са институционализирани и, съобразно капацитета по места, са отворени 

към   обществото. По-спорно е доколко при общуването си с журналистите от медиите 

съдиите изцяло се доверяват на PR специалисти на съда. Но това професионално 

взаимодействие е свързано и със субективния фактор, с инерцията и стереотипите, 

присъщи на системата, за преодоляването на които е необходимо повече време. 

Дългосрочните резултати, свързани с гарантирането на прозрачност, са все 

още далеч от оптималните, защото съдиите, които са обучени как да комуникират с 

външните за системата публики, не винаги имат желание да влияят върху дейността на 

колегите си. Пилотните пресслужби в съдилищата също биха могли много по-активно 

да помагат на новопостъпващите колеги. Дирекция „Връзки с обществеността и 

протокол” при ВСС не проявява очакваната активност за динамична, целесъобразна и 
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продуктивна координация със съдебните специалисти по връзки с обществеността и не 

допринася достатъчно конкретно за издигането на авторитета на тази длъжност в 

съдебната система. 

Независимата и реформирана съдебна власт трябва да отговаря на установените 

водещи международни стандарти – въпросите за назначаването и кариерното 

развитие на магистратите и отчетността и прозрачността в тяхната работа 

да са решени и да е гарантирано общественото доверие в почтеността им. Това 

следва да е съдебна система, която съдържа необходимите законови и институционални 

механизми, позволяващи на магистратите да изпълняват задълженията си, като се 

ръководят от принципите за независимост, безпристрастност, почтеност, равенство, 

коректност, компетентност и трудолюбие. Или, както отбелязва в интервю за БНР 

Красимир Влахов (към тогавашния момент председател на Софийския районен съд): 

„Съдът не може да бъде силен, ако гражданите не му вярват” (Програма „Хоризонт”, 

Хоризонт преди всички, 2 март 2011). Но по същото време  във вихъра на постоянно 

ескалиращото противопоставяне между изпълнителната и съдебната власт, в началото 

на 2011 година един от заместниците на Главния прокурор на Република България 

възкликва: „Да пази Господ държава с уплашени магистрати! Да пази Бог страна, в 

която съдиите се боят да произнесат присъди по вътрешно убеждение и на базата на 

закона и доказателствата!” (в. „Труд”, 7 март 2011). Друг е въпросът, кое най-много 

плаши и изнервя българските съдии – ултиматумите на Брюксел, „демонизирането” от 

страна на някои представители на изпълнителната власт, „скрояването” на законови 

текстове в услуга на играчи от сивия сектор или вероятността – в резултат на всичко 

изброено – дълголетното статукво да ерозира и да блокира магистратските елити, като 

ги доведе до невъзможност да функционират.  

 Безспорно е едно: постепенното въвеждане на специалисти/експерти по „Връзки 

с обществеността” във всички нива на системата на българското правораздаване е 

ключов момент в отварянето на третата власт към другите власти и към гражданите. То 

променя публичния образ на магистратурата в положителна посока, създава нова, 

съвременна и по-приветлива, както за вътрешните, така и за външните публики 

атмосфера за работа в съдилищата, доближава Р. България към пълноценното 

хармонизиране със стандартите на ЕС и на всички останали развити демократични 

държави. И, ако инерционната съдебна система може да бъде оприличена на кораб с 

издути от вятъра платна, който обаче не може да се движи с „пълен напред” заради 

отдавна спуснати котви, то PR специалистът е необходимият „лоцман”, който поема 

риска, в интерес на обществото, успешно да превежда екипажа на плавателния съд през 

всички опасности, с които съвременните реалности ще го сблъскват.  
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ПРИНОСИ И ПРИНОСНИ МОМЕНТИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

І. Приноси  

 

1. С дисертационния труд се открива ново изследователско поле в българската наука за 

PR, а именно PR на съдебната система и PR в самата съдебна система, неизследвано до 

днес.  

2. Съдебната система е разгледана като специализирана мрежова структура, чиито 

взаимодействия с останалите власти, международните институции, НПО и 

обществеността са моделно онагледени от автора на с. 17 на дисертационния труд и на 

стр. 8 в автореферата. 

 

3. Направен е сравнителен анализ на дейността на българската съдебна PR практика 

през първите 10 години от развитието й с PR практиката в съдилищата на водещи 

държави в Западна Европа, САЩ и Канада и на тази база са дадени предложения за 

възприемането на добри практики в българския PR в съдебната система. 

 

 

ІІ. Приносни моменти  

 

1. Анализирани са спецификата на PR в съдебната система и на PR на съдебната 

система.  

2. Сложните взаимовръзки съдебна власт – медии – обществено мнение са изследвани с 

оглед усъвършенстване дейността на българската съдебната система и с цел 

подобряването на образа  й сред обществеността. 

3. Обоснована е нуждата от създаване и институционализиране на комуникационен пул 

на съдебните експерти по връзки с обществеността в страната с цел изграждане и 

функциониране на пълноценни контакти с колеги от страните – членки на Европейския 

съюз и постоянна обмяна на професионален опит с тях. 

4. Осъществен е анализ на 1273 публикации на съдебна тема и контент-анализ на 75 от 

тях, отпечатани в два регионални всекидневника и един национален през цялата 2006 г. 

– последната преди приобщаването на страната ни към Евросъюза. 

5. Чрез анализ на карикатури на съдебна тема от в. „Стършел” през 2012 година е 

подчертана нуждата от по-активното използване на изобразителната публицистика при 

отразяването на проблеми на съдебната реформа. 

6. На базата на анализ на опита на водещи PR специалисти в Европа, САЩ и Канада и 

на личния практически опит на автора е направено предложение за назначаването на 

специалисти по „Връзки с обществеността” в съдебната система с определен  мандат, 

по подобие на административните ръководители. Тогава PR специалистите ще могат да 

работят в синхрон, без да се опасяват, че ще бъдат обвинени в недостатъчна лоялност 

при осигуряването на поток от информация от съда към различните външни публики и 

ще бъде повишена ефективността в тяхната дейност.  
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