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АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТА 

 

   Ориентацията ми към труд, посветен на Разследващата телевизионна журналистика, е 

продукт на разбирането ми, че образната медия има голяма роля в решаването на 

обществени проблеми. Тази задача стана особено актуална след приемането ни в ЕС. От  

нас се изисква да приемем принципите на демократичното развито европейско общество, 

на европейската култура и ред. Да се борим с недостатъците и един от начините за 

постигане на това е смелото и компетентно разобличаване на изяви, вредни за нашето 

развитие. 

    Цел на настоящия анализ е да покаже в каква посока се развива телевизионната 

разследваща журналистика в обществената и в частните телевизии, каква е 

преобладаващата тематика. Отговаря ли тя на обществените интереси. Какви са методите, 

които най-често използват журналистите, за да докажат тезите си и да стигнат до 

обективни изводи. И не на последно място има ли резултати от работата им, фактор ли са 

за промяна  и получават ли признание от обществото, от българските и европейските 

институции. 

     Изведена е изследователската теза, че телевизионната разследваща журналистика в 

България за периода 2012-2015 г. се занимава със сериозни и общественозначими теми. С 

проблеми, които по една или друга причина са останали извън обсега на официалните 

институции, които отговарят за тях. В някои от случаите прокуратурата действа 

светкавично за решаването на разследваните проблеми, в други обаче резултат често няма. 

     Бездействието на институциите води до увеличаване на доверието на обикновените хора 

в разследващите журналисти. Затова и те  все по-честото търсят  съдействие от четвъртата 

власт за решаване на проблемите си. За много от казусите не би имало успешно решаване, 

ако не са медиите, даването на гласност, на публичност. 

    Обект на изследване са три рубрики за разследваща журналистика от три ефирни 

телевизии с национално разпространение – БНТ, Би Ти Ви и Нова телевизия:  "Открито", 

(БНТ) "Хрътките"( Би Ти Ви Екшън) и "Разследване" (Нова телевизия). 

    Тези предавания са  с най-висок рейтинг, с най-голям медиен и обществен отзвук. В тях 

работят наложили се имена в разследващата журналистика. Причината за успеваемостта на 
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форматите се крие както в професионализма на журналистите, така и в това, че и зад трите 

предавания стоят големи медии. 

    "Открито" с водещ Валя Ахчиева е предаването  с най-дълга история в телевизионната 

разследваща журналистика, едно от пионерите в жанра. Появява се  през 1994 година. 

"Разследване" по Нова телевизия и "Хрътките" Би Ти Ви екшън се появят по едно и също 

време - през 2012 година. Проследено е  как те се развиват, през какви метаморфози 

преминават, как оцеляват в силно конкурентна среда, когато на преден план повече от 

медиите се ориентират към риалити предавания, шоута, в които хората се подлагат на 

екстремни ситуации, или се търсят певческите, артистичните  таланти и все по-малко се 

акцентира на публицистика и разследвания. 

    Предмет на анализа е сравнение на темите, методите, професионалното поведение на 

авторите, резултатите, обратната връзка, начинът, по който зрителската публика възприема 

предаванията. 

     Изследваният период обхваща три години и половина е достатъчен, за да се обобщят 

разследваните теми, да се види дали те засягат най-сериозните проблеми в страната, 

съобразени ли са с европейските препоръки. Да се прецени умело ли боравят с 

професионалните методи журналистите, успяват ли да са убедителни или обратното - 

остават съмнения за търсене на сензация и за манипулативност. 

    Анализът на предаванията показва каква е посоката, в която се  развива разследваща 

журналистика, дали е ефективна. Какви са резултатите и  действията на институциите след 

излъчване на предаванията. 

    Методология на изследването. Използван е контент-анализ като се прилага анкетна 

карта с 8 индикатора: дата и час на излъчване;  източник (коя е телевизията); заглавие, 

рубрика или тема; автор и водещ; обекти; методи на реализация; доказателствен материал, 

поведение на журналиста, резултат. Периодът на изследването е интересен от политическа 

и икономическа гледна точка. За тези три години имаме смяна на правителства, 

законодателни промени, смяна в ръководствата на съответните телевизии. Страната ни бе 

изследвана в различни класации - световни и български. ЕК публикува доклади с 

поощрителни и критични оценки. Страната ни бе посетена  от експерти от ЕК, които 

споделиха впечатленията си и направиха препоръки към различни сектори. Това изигра 
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важна роля по отношение на законодателната, изпълнителната, съдебната власт и 

четвъртата  власт. 

     Сред важните вътрешнополитически събития, в изследвания период са -  провеждането 

на избори и съставянето на правителство от 8 партии, законодателни  промени в сферата на 

енергетиката, опитите за реформа в съдебната система, здравеопазването, спрените 

еврофондове по няколко програми, сделките за важни енергийни  проекти, сключени на 

"тъмно", съмнителните уволнения на специалисти, фалшиви дипломи, загинали хора по 

време на природни бедствия, заради бездействието на местни структури, корупция в 

здравеопазването и др., които би трябвало да са в центъра на полезрението на 

разследващите журналисти  и на отговорните институции.   

     Извадката е от 261 предавания от три телевизионни медии. 2012 г. е отправна точка на 

изследването. 

Задачата бе: 

Да се систематизирам темите, които са обект на разследванията. 

2. Да очертая  специфичните методи, които са използвани. 

3. Какви са резултатите след излъчване на материалите. Институциите действали ли 

са адекватно ? 

4.Да се установи чрез обратната връзка има ли разминаване между очаквания и 

нагласи от страна на зрителите и предаванията. 

5.В каква степен  разследващите журналисти спомагат за изграждането на 

положителния образ на страната по време и след присъединяването ни в ЕС. 

       В дисертационния труд, който се състои от 246 страници, са ползвани трудовете, 

анализите и коментарите на известни теоретици и експерти на българската и световна 

разследваща журналистика. 

    Използвани са  научни трудове, на български  на английски език, 2 речника и  интернет. 

 

                        Структура и съдържание на изследването 

 

    Дисертацията съдържа увод, три глави, заключение, изводи и препоръки, използвана 

литература и библиография. 
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      В приложението има: интервюта с водещите на предаванията, анкети със зрители, 

извадки от мрежата, таблица с описани всички изследвани предавания и тяхната тема, 

участници и резултати, научни статии на докторантката, мнения на съвременни 

разследващи журналисти за състоянието на разследващата журналистика у нас, мнения на 

зрителите от сайтовете на предаванията и от социалните мрежи. 

 

Съдържание            
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им...................................................................................................................................................... 

 

 

                              КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Увод 

 

     В уводната част са представени значимостта на темата и мотивите за нейното 

разработване. Дефинирани са  целта, предметът и обектът на изследване в съответствие с 

формулираната изследователска теза. Изведени са специфичните изследователски задачи и 

са описани основните изследователски методи. Накрая на увода е изяснена и структурата 

на дисертационния труд. 

 

         I. ТЕЛЕВИЗИОННАТА РАЗСЛЕДВАЩА ЖУРНАЛИСТИКА ПО СВЕТА И У НАС. 

                                      

                                           

                                           Кратко представяне на първа глава 
 

       С помощта на историческия метод е направен обзор на пътя на България до 

приемането й в ЕС. Чрез кратка хроника са описани по-важните дати, условия, 

споразумения. Разгледани са предизвикателствата пред медийната среда в България след 

влизането й в ЕС. Новите условия, в които е поставена разследващата журналистика и дали 

тя успява да отговори на тях. Доколко разследващите журналисти се съобразяват с 

европейските изисквания, с критиките за повече прозрачност по отношение най-
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корумпираните сектори у нас и дали активизират усилията си дотолкова, че наистина да 

изпълняват ролята на "куче-пазач", което да следи за спазване на европейските и 

национални ценности. Проследено е какво място заемат български средства за масова 

информация в европейските класации и оценки и кои са основните критики и забележки 

към тях. 

         С примери се развива тезата, че демокрацията се свързва и със свободата на словото, 

с функционирането на честни и обективни медии.  Разследващата журналистика в 

България изигра много важна роля, както по време на процеса на присъединяването, така и 

след това, когато станахме пълноправен член на ЕС. Формират се обществени нагласи и 

настроения. Медиите се стремяха да показват проблемите на обществото, да съдействат, 

наравно с други институции, за разрешаването им в духа на европейските ценности. 

    Имаше силни разследвания, които получаваха обществен и медиен отзвук. В много 

случаи журналистите играеха пълноценна роля в "разплитането" на казуси и схеми, 

свързани със знакови убийства и злоупотреби с постове и средства, което беше в синхрон с 

европейските изисквани към нас. 

 

    II. РАЗСЛЕДВАЩАТА ТЕЛЕВИЗИОННА ЖУРНАЛИСТИКА В КОНТЕКСТА НА 

ЕВРОПЕИЗАЦИЯТА 

                                      

                                      Кратко представяне на втора глава 

 

      Във втората глава е разгледана същността на разследващата журналистика; цитирани са 

различните дефиниции. Направен е исторически преглед. Проследени са най-добрите 

световни и наши разследвания  от възникването на жанра до наши дни и е обяснено на 

какво се дължи успехът им. Направени са портретни скици на трите предавания: анализ  на 

тематиката, доколко е актуална, отговаря ли на европейските изисквания. Въз основа на 

експертните мнения за същността на разследващата журналистика са изведените 

основните й характеристики: 

-           изобличават се престъпни деяния, които не са наказани; 

- обектът на този вид журналистика се прикрива; 

- налице е системно и дълготрайно събиране на факти и доказателства; 

- оповестяват се неизвестни факти и събития от обществен интерес; 

- това е дейност,  която е скъпоструваща; 
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- използват се специфични, нестандартни методи и похвати 

- чрез разследването се осъществява контролна функция на журналистиката. 

Тази журналистика е синоним на висок професионализъм; 

- едно разследване може да отнеме дни, месеци и дори години; 

-      свръхцел на разследващата журналистика е да се постигне резултат в обществен 

интерес; 

-  тази журналистика е подложена на опасни реакции от страна на засегнатите; 

     Разследващата журналистика се определя като „висшия пилотаж в журналистиката”, 

защото тя реализира една от най-важните й и обществено значими роли. Чрез нея се 

контролират трите власти и се оказва обществен натиск върху тях. В журналистическото 

разследване се проявява и една от най-важните характеристики на медиите – тяхната 

независимост. Разследващата журналистика изпълнява информативна, контролна, 

аналитична и превантивна функция, а обектите й са свързани с правата на човека и тяхното 

нарушаване, корупцията, измамите, извършвани както от обикновени хора, така и от 

личности, стоящи начело на властта. Разследванията и във вестниците, и в телевизиите, се 

приемат с уважение и респект, защото в основата им стои морална позиция. Все по-често и 

гражданите търсят решение на проблемите и несправедливостите, на които стават жертва, 

от разследващите журналисти, след като не получават съдействие от официалните органи. 

    Чрез реализацията на разследващата журналистика  се отговоря успешно и на критиките 

на ЕС към нас, защото постулатите, които стоят в основата й, са в духа на изискванията, 

които има ЕС към нас. Колкото повече успешни и добри разследващи материали се правят 

в България, толкова по-уважавани ще са журналистите, толкова повече шанс ще имаме да 

се издигаме в международните класации и да затвърждаваме съществуването на свобода на 

словото в България. Наличието на качествена разследваща журналистика е мерило за това 

колко демократична и развита е една държава. 

      Журналистическото разследване може да засяга важна тема и да предизвика огромен 

медиен шум, но ако журналистът не се води от морални устои и ценности и от стремежа да 

изкара "гнилото" на повърхността, а разследването му е просто параван за разчистване на 

сметки или се прави с цел лична облага, направеното не отговаря на критериите на 

сериозната, истинската разследваща журналистика. 
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   Исторически развой по света и у нас. Като върхови постижения на разследващата 

журналистика се сочат аферата Уотъргейтс и разкритията на в. “Ню Йорк таймс” за 

клането, устроено над цивилни от американската армия във виетнамското село Ми Лай. 

   Историческият преглед на този жанр показва, че в годините от появата му до днес, има 

натрупвания на опит, развитие и усъвършенстване. В световния опит отдавна са на лице 

най-добрите примери за силата на разследващата журналистика. Има стандарти, методи и 

подходи при реализация на този жанр.      

    Безценен е опитът на разследващата журналистика, в която личи усетът на журналистите 

към общественозначими теми. 

    Направени са първите опити за използване на нестандартни методи в разследванията, 

които днес вече са се наложили - работа под прикритие, социални експерименти, скрита 

камера. Разследващата журналистика претърпява развитие както по света, така и у нас. 

   Някои от темите в историята на разследващата журналистика, продължават да са 

актуални и днес. На преден план в разследванията на журналистите са проблемите в 

образованието, здравеопазването, нелоялните компании, правата на потребителите, 

корупцията в различните сфери , престъпността. 

    В България в първите години от създаването на националната телевизия предавания за 

разследвания отсъстват. С натрупването на опит, следването на чуждите тенденции и 

постепенно либерализиране се появяват програми, в които се засягат по-остри и 

злободневни теми, започват да се търсят причините, да се предлагат решения. Такава е 

концепцията на предаването „Лъч”,„БТ Защитава”. През 1985 г. се появява 

публицистичното предаване „Актуална антена” След 1989 г. в телевизията се реализират 

повече предавания  с елементи на разследване, както и в печата и в радиото.  Според 

българският изследовател Тотка Монова разследвания в българския печат се появяват в 

края на 19 век. Като пример за такова разследване тя посочва всекидневника „Отзив”, в 

който е направено журналистическо разследване за смъртта на унгарската танцьорка Анна 

Симон
1
.". 

                                                           
1
 Монова, Тотка, Новото репортерство на "Репортер 7", Български журналист, 1991, №9, стр. 56-58.  
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    Появяват се "Частен случай", "Открито", както и разследващи предавания в частните 

телевизии (По Би Ти Ви -  рубриката Би Ти Ви репортерите” и „Хрътките”, Нова телевизия 

– „Разследване”, доскоро се излъчваше и Темата на Нова и също разследванията в 

„Господари на ефира”; ТВ 7 – Жега и Неуловимите, Би Ти Ви Екшън -  „Код криминално”, 

Канал 3 – „Неудобните”). Част от тях не отговарят на принципите на разследващата 

журналистика и са  по-скоро имитация, опит за запълване на тази ниша, която е дефицитна 

в телевизията. Другата  част са предавания, в които се засягат важни проблеми в различни 

сфери. Те  печелят общественото доверие е респект. 

     В България вече има наложили се, специализирали се имена в телевизионната 

журналистика, в пресата, в радиата,(Валя Ахчиева, Миролюба Бенатова, Васил Иванов, 

Асен Йорданов ), чийто репортажи са довели до  промени  в закони,  прекратяване на 

порочни практики, отстраняване на влиятелни хора от длъжности и др. Тези разследвания 

са  духа на европейките изисквания. Обхващаха проблеми на съдебната система,  

корупцията на различни нива - образование, здравеопазване, политика, високата 

престъпност. 

       В много от тези случаи разследващите журналисти вършеха  голяма част от работата 

на самите институции, създадени бяха да се борят с тези проблеми и това беше 

подчертавано неведнъж и от самите политици. Навременни и ефективни бяха 

разследващите журналисти по време на избори, като успяваха да залагат "капани" и да 

улеснят работата на служителите на МВР. Въпреки това този жанр не бе разгърнат в 

целия си капацитет  и не се насочи към още по-големи обекти. Не успя да действа  по-

ефективно, което се дължи в голяма степен и на недобрата работа на съдебната 

система и на "вратичките", които позволяваха  да се избяга от отговорност. 

       

                               

  III. ТЕМАТИЧЕН И МЕТОДИЧЕСКИ АНАЛИЗ. "ОТКРИТО" (БНТ),  

"ХРЪТКИТЕ" (БИ ТИ ВИ ЕКШЪН) И "РАЗСЛЕДВАНЕ" (НОВА ТВ). 

 

        В третата глава са направени портретни характеристики на трите предавания и е 

обяснено защо се спираме на тях. Проследени са основните теми, с които се занимават 

телевизионните разследващи журналисти. Доколко те са важни за хората и съответстват ли 
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на обществените интереси.  Дали са в синхрон с европейските изисквания и с очакванията 

на обикновения човек.  Анализирано е какви са методите, чрез които се реализират 

разследванията. 

    Темата придава "тежестта" и смисъла  на разследването. Колкото по-сериозна, 

обществено значима и задълбочена е и колкото по-широк кръг от хора и властови 

структури засяга, толкова по-стойностно, гледано и ценено ще е и предаването, толкова по-

реален ще е резултатът. 

     Темата на разследването може да бъде инициирана от журналиста, или да е по сигнал на 

зрител, както все по-често става. Колкото по-значим е обектът на разследване, толкова по-

сложна и трудна е работата му, особено като се има предвид, че у нас повечето журналисти 

работят сами, а не в екип. Обикновено разследващите журналисти тръгват от малките 

проблеми към големите, от частния случай към общия проблем и така стигат до същността. 

    Ако сравним темите, които се разследват и в трите предавания („Разследване”, 

„Открито”, „Хрътките”), виждаме, че има известно сходство, някои от темите се дублират, 

разработени са в сходни периоди. 

    Следните теми най-често  присъстват през изследвания период: 

     -  нередности в здравеопазването (недомислици в Националната здравноосигурителна 

каса, корумпирани лекари, лекарски грешки при лечение на пациенти, нарушени права на 

пациентите, недостиг на лекарства, фармацевтични трикове, ощетяващи болници, фалшиви 

медицински е ТЕЛК-ове, чрез които се източват социални помощи, грешни политики на 

ресорните министри, недобре съгласуване закони и нормативни наредби и други). 

    - екологията и околната среда (нерегламентирани сметища,  нарушаването на 

европейските изисквания  и законодателство в сферата на околната среда, природните 

катаклизми и човешкия фактор, незаконна сеч, незаконен добив на камъни, злоупотреби от 

страна на природозащитни организации). 

    - злоупотреби с Европейски субсидии (източване на средства от БАН, измама с 

държавни субсидии за губещи линии на градският транспорт, измами в земеделието,  

нарушаване на правилата на публично-частното партньорство в общините,  измами с 

евросубсидиите за тютюн, кметове, злоупотребяващи с европейски субсидии, източването 

на европейски средства чрез фалшиви документи. 
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   - нередности в образователната система (съществуването на фиктивни ученици, или 

така наречените "мъртви души", чрез които се източват държавни средства, нагласени 

конкурси в училищата, свързани с прием в определени специалности, олимпиади и други
,
, 

нагласените гласувания в конкурси за ректори във висши училища, неправомерното 

раздаване на европейски средства, под формата на пари за рецензии, които се правят от 

неквалифицирани лица, без конкурси, фалшифициране на  дневници в училищата, 

съществуването на опасни нелегални забавачки). 

   - социални проблеми от трудовоправен характер (нелоялни работодатели, фалшиви 

обяви за работа) 

   - различни видове измамни схеми (продажба на фалшиви фактури, черен пазар на 

метадон, незаконната дейност на иманярство, измами сред таксиметровите шофьори, 

кражби на гориво в БДЖ и др.). 

  -  проблеми в съдебната система - (забавени дела, изчезване на документи, неспазване 

на законите и др). 

   -  нередности сред властовите структури - корумпирани кметове, които провеждат 

обществени поръчки без търгове, злоупотребяват с европейски средства, нарушават 

Закона за конфликт на интереси, политици  които купуват гласове, висши 

магистрати , които злоупотребяват с алкохол в обедната си почивка, след което се 

връщат на работа, за да правораздават, неправомерно харчене на общински средства и 

др.) 

   Проследяването на темите, които се разследват, в този над 3 годишен период, дава 

възможност да се види към какво е насочено вниманието на разследващите журналисти.  

До колко амбициозни са, умеят ли да напипват общественозначимите и важни социални 

теми или си затварят очите и търсят сензация, лансирайки дребни истории за големи 

разследвания и разкрития. Следва да отбележим, че и трите предавания засягат много 

важни и значими теми, отличаващи се със социална целесъобразност и обществена 

значимост. Области, в които преди всичко се влагат  парите на данъкоплатците, 

решават се важни за хората проблем и в които най-често гражданите се сблъскват с 

нарушаване на права им, злоупотреби и корупция. Две от най-често разследваните теми 

за здравеопазването и образованието са ключови социални области, важни за 

съществуването и развитието на нацията и е похвално, че журналистите са отделили 
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толкова много време и ресурс за разследване именно на тях. Фактът, че има толкова много 

и различни нередности в областта на здравеопазването показва, че този сектор  е много 

проблемен, че има редица нередни фактори, които пречат на правилното му 

функциониране. В същото време здравеопазването е жизненоважна система, от която човек 

е зависим от раждането до смъртта си и която би трябвало да е достъпна за всеки и всеки 

да има право да се ползва от правата си. Ето защо разследващата журналистика играе 

много важна роля в това да следи правилно ли функционира системата, да изобличава 

нередностите и да търси институционално съдействие за решаването им. Големият брой 

предавания, посветени на нередностите в здравеопазването, показват, че разследващата 

журналистика се е ориентирала правилно и работи в полза на гражданите и за 

усъвършенстване на обществото. Разобличаването на проблемните области, на 

противораченията и на неморалните постъпки води до обединение на хората около  важни 

социални и политически теми и често именно тяхната активност води до висока 

резултатност. Неслучайно горяма част от разследванията са по -сигнали на зратилети.      

По различен начин темата присъства в трите предавания. В "Открито" тя е най-добре 

разработена. Личи познаване на законовата уредба, промените, които се предвиждат, 

правата на пациентите, работата на държавните и общинските болници и прочие. 

    Ахчиева успява да предизвика обществен и политически дебат например  по темата за 

злоупотребата с импланти, правейки серия от репортажи и разкривайки дълбочината на 

проблема.  Тя "отнася" проблема до най-високо ниво - до министъра на здравеопазването. 

Благодарение на репортажите й се въвеждат поправки в законовата уредба, целящи 

прекратяването на порочната практика пациентите да плащат в пъти повече за едно 

медицинско изделие. Най-сериозните и задълбочени разследвания в здравната тема се 

правят в "Открито". 

   В останалите две предавания здравната тема също присъства, но обектът на разследване 

не е толкова голям.  Там се разглеждат конкретни случаи на пострадали от системата хора 

или се правят експерименти относно качеството на услугите. 

     Има предавания, в които се вижда добро познаване на проблемите, на законовата 

уредба, личи новаторство, инициативност от страна на журналистите. Такива са 

журналистическият експерименти на Васил Иванов относно това доколко обезпечена е 
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забраната за пушене, репортажът на Теодора Трифонова от "Хрътките" за точността на 

кръвните изследвания в частните лаборатории и други. 

    Все по-често разследващите журналисти правят материали за нарушените права на 

пациентите и злоупотреби от страна на лекарите, като разследват конкретни сигнали на 

потърпевши. 

   Темата за образованието също е ключова по важност. Проблемните области са: 

корупция в детски градини и училища, неправомерно усвоявани на пари, нагласени 

конкурси и прочие. Всичко това влошава системата, някои от проблемите са се трупали с 

години и изобличаването е един от начините за преодоляването им. 

     Темата образование е най-сериозно и най-обстойно развита в "Открито" и 

"Хрътките". Измамните схеми са за много пари, хора на високи позиции са замесени и 

освен се, че показва как съществуват условия в самата система, в законовите разпоредби, 

които допускат да няма надзор и да се извършват подобни злоупотреби. Подобни 

разследвания са в духа на европейските критерии.  Разкриват, че няма прозрачност, не се 

спазват правилата при усвояването на средства, при изпълнение на програми. Във всички 

предавания журналистите така добре са представили разкриването на измамните схеми и 

неспазването на закони, че са свършили работата на институциите, които би трябвало да 

следят за такива нарушения
2
. 

   Материалите, уличаващи измамни схеми от трудовоправен характер или други схеми, 

чрез които се ощетяват гражданите, също заемат важно място. Обикновените хора все 

по-често стават жертва на работодателите, на мобилни компании, топлофикации, банки, 

имотни брокери и прочие.  Разследването на подобни теми не само изобличава измамите и 

оказва натиск върху институциите да се заемат с тях, но има и превантивен характер. 

Подобни теми се посрещат добре от хората. Те разчитат разследващите журналисти да се 

намесват там, където институциите очевидно"спят". И в трите предавания са изобличени 

големи схеми за ощетяване на данъкоплатците. Някои от тях предизвикаха медиен отзвук, 

                                                           
2

 Виж предаванията: -  "Открито" от 01. 02.2012 г., от 09.12.2014 г., от 11.06.2012 г., от 10.10.2012 г., от 08.10.2013 

г., от 02.12.2014 г., "Разследване" от 08.06.2014 г., от 26.10.2014 г., от 19.10.2014 г., 06.07.2014 г.;  "Хрътките" от 18.09.2012 

г., от 02.11.2012 г., от 09.03.2013 г. 
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не само у нас, но и в чужбина, какъвто беше случая с материала на Миролюба Бенатова за 

това как роми източват социални помощи в Холандия
3
. 

   Много добри бяха и разследванията, показващи как обикновените хора се превръщат в 

заложници на мобилни оператори, топлофикации, кредитни компании и други 

( "Хрътките", "Разследване", "Открито"). 

   Изборните нарушения,  несправедливата и нефункционираща правилно съдебна система 

са важни теми. Съдебната система е в полезрението на ЕК от влизането ни  в ЕС. Във 

всеки доклад тя е критикувана. Разследването за пияни магистрати беше блестящ пример 

за онагледяване на проблеми в системата. Въпреки изнесените повече от компрометиращи 

факти и доказателства за нарушения от страна на съдиите, мерки не бяха предприети, 

освен проверки по случая. Неслучайно няколко години по-късно, Екип от експерти на 

Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) започнаха собствено разследване на 

сигнали за  злоупотреба с еврофондове от същите съдии. 

    По-малко в сравнение с изброените теми са разследванията, свързани с властта, с   

публични личности на по-високо ниво- министри, депутати, кметове и др., но трите 

предавания в най-голяма степен провокират обществени и медийни реакции и показват 

колко несъвършенства съществуват на общинско, местно, държавно ниво в институциите, 

които позволяват корупцията да се шири, да се усвояват неправомерно държавни и 

европейски средства. 

  Предаванията се отличават с професионализъм, дълбочина на разследването. 

Журналистите се стремят към обективност, защото засягат хора на високи нива. С успех се 

отличава серия от репортажи на „Разследване“, насочени към прояви на  кметове. Показва 

се корупция и злоупотреба със служебния пост, ощетяване на хората с хиляди левове и 

схеми, по които се реализира това. След излъчените материали бяха назначени проверки, а 

някои от кметовете отстранени. Показването на магистратите, които пият в работно време 

промишлени количества алкохол и после отиват да гледат дела, предизвика огромен медиен 

шум. 

                                                           
3

 Виж  предаването "Хрътките" от 09.03.2013 година, достъпно на  

http://www.btv.bg/video/shows/hratkite/videos/kak-balgarski-romi-uspyaha-da-probiyat-holandskata-sotsialna-sistema.html 
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    Прави впечатление, че в Разследване" често присъстват актуални теми, а много пъти се 

засягат и проблеми, за които се знае малко или почти нищо. Скандалната тема е по-широко 

застъпена в "Разследване", отколкото в другите предавания. Социалните неволи на хората 

се разглеждат и тук, но по-често обект са криминални случаи, криминални типажи, 

измамни схеми и злоупотреби. В голяма степен се атакува властта, чрез разследванията на 

публични личности. В това предаване най-много са  разследвани хора от високите етажи - 

депутати, политици, съдии. 

    Голяма част от репортажите, са посветени на хора с прякори, които са криминално 

проявени и познати на органите на реда, но които все още са на свобода и необозпокоявани 

- фалшификатори на документи, дилъри на наркотици, сводници,телефонни измамници, 

иманяри трафиканти  на антики и др. Видна е смелостта на разследващите журналисти, да 

се занимават с хора от тези среди, които често са отмъстителни и с които дори и МВР 

трудно се справя. 

    Често  обект са случаи, които са "поутихнали", позабравени. Правят се самостоятелни 

разследвания. Стига се до сериозни, компрометиращи факти. Показват се други гледни 

точки, стига се до важни заключения, които невинаги съвпадат с изнесените преди това от 

полицията и съда данни и факти пред обществеността. 

    И така основните теми са свързани с корупцията, образованието, екологията, 

туризма, различните видове измами – с фалшиви документи, измамни лечители, 

телефонни измами, фалшиви фирми за наемане на работа, имотни измами и др., 

Храненето и хигиената, недомислиците в законодателството, проблемите в 

здравеопазването са актуални. Подхванати са много сериозни теми, но все още няма воля и 

смелост да се разследват властовите структури, а освен това невинаги разследванията са 

добре подплатени, както ще стане ясно при разглеждане на методологията на 

разследванията. 

     "Хрътките" (Би Ти Ви) е най-олекотеният вариант на разследващата журналистика у 

нас. Голям брой от предаванията наподобяват разширени репортажи, с добре организирана 

скрита камера. Остава се с впечатлението, че повече се търси провокацията. Показва се, че 

има проблем, но не се търси причината, не се сочат евентуалните решения, пропуските на 

институциите, взаимовръзките. Темите на разследванията основно са свързани с 

ежедневните дребни нарушения с които сме свикнали. А именно - продажбата на 
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развалени храни с изтекъл срок, фалшиви козметични процедури, екстрасенси-лъжци, 

неспазване на хигиенни и санитарни условия в ресторанти, сладкарници, закусвални, 

нарушаване на трудовия кодекс, таксита, които возят, без да издават бележка и 

завишават цените, сайтове, които зарибяват деца с игри, фирми-фантони, набиращи 

хора за работа в чужбина и прочие. 

    Част от темите са по сигнали на зрителите, а други - собствени разработки на 

журналистите. Предаването е в "крак с времето" и журналистите умеят да напипват теми, 

които да са  обществено полезни. 

    При "Открито" преобладават темите за  проблемите на обикновения човек, станал 

жертва на корупция, измама, чиновници, които не си вършат работата.  Тези теми не са 

маловажни, но виждаме, че високите нива не са приоритет. Властовите структури на 

високо ниво остават недосегаеми за това предаване, което е сериозен дефицит на 

съвременната разследващата журналистика като цяло. Набляга се повече на разследвания в 

частния сектор, на единични казуси, но не и разследвания в публичния сектор.     

    Тематичният анализ показва още, че всеки от разследващите журналисти има област, в 

която се чувства най-силен, най-подготвен, най-ерудиран, и може да види неща, които за 

другите биха останали незабелязани, колкото и професионално да работят. В тематичен 

план "Разследване" и "Открито" превъзхождат "Хрътките. Проблемите, които са 

разгледани, засягат не толкова частни случаи, а много повече хора и пряко атакуват 

институциите, отговорни за съществуването им. 

   И в трите предавания обаче липсват и много актуални теми  проблеми, за които хората 

търсеха информация  и очакваха по-задълбочени материали. В последната година актуални 

са темите за фалита на КТБ, проблемът с радикалния ислям и опасностите за България, 

парламентарните избори  от 5 октомври, наводненията в Аспарухов, Южен поток, високите 

цени на тока, както и какво се случва с някои криминални ключови фигури или осъдени 

политици.   и други области, Южен поток и други. От всичките тези теми, единствено 

проблемът с наводненията бе разгледан в две предавания на "Открито", като само в едното 

имаше елементи на разследване, а другото беше по-скоро любопитен, научно-

документален  филм. Естествено журналистите няма как да отговорят на очакванията на 

всички хора, но все пак е дефицит, че тези теми не присъстват. В този смисъл в тематичен 

план и от трите предавания има какво още да се желае. Необходимо е телевизионните 
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разследващи журналисти да влагат повече енергия в разследвания, свързани с публични 

личности, големи компании и съдебната система. Тръгвайки от индивидуалния казус, от 

проблема на обикновения човек, журналистите да стигат до личността на чело на 

институцията, която е виновна за неговия проблем. А не както често става всичко да се 

върти около трагедията на обикновения човек.  Именно същинските разследвания, 

засягащи до високите етажи спомагат за осигуряване на прозрачност на 

решенията и действията на управляващите.    

   Социалните области и тематики, към които се е оринтирала телевизионната 

разследващата журналистика (здравеопазване, образование, екорогия и др.) са обществено 

значими. Именно там се влагат парите на данъкоплатците, решават се важните за хората 

проблеми. Не винаги обаче обектът на разследване е толкова голям и значим, колкото и 

самата тема. Понякога авторовата гледна се спира на проблема, трагедията на даден човек, 

а не се насочва пряко към институцията, към главните лица, които са отговорни с 

действията или бездествията си за проблема. 

    Въпреки посочените пропуски и трите изследвани предавания са важен фактор за 

промяна на статуквото, в немалко случаи успешно контролират трите власти, оказвайки 

натиск и пораждайки обществено недоволство към дадени негативни практики,   внасяйки 

морал и укрепвайки социалния ред. 

    

  3. Методи 

 

     „Колкото разследващи журналисти, толкова различни методики и стилове за работа – 

може би това е най-точният отговор на въпроса как се прави журналистическо 

разследване”, посочват Алексения Димитрова и Станимир Въгленов в Наръчника си по 

разследваща журналистика. Методът е средството, инструментът, чрез който 

журналистът доказва тезата си. Методът, с който се реализира едно разследване, е 

решаващ за качеството му, за професионализма на автора и за резултата. Ако няма 

достатъчно доказателства, а  журналистът си позволява да „хвърля” обвинения, това 

може да срине авторитета му, той да бъде осъден или да си навлече други неприятности. 

    Методите, до които най-често прибягват журналистите в този жанр са: ясно 

съобщаване на фактите и заснемане с явна камера на набелязаните лица, скрита камера, 
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смяна на професията, журналистически експеримент. В телевизията ефектът и 

въздействието на едно разследване се усилва допълнително чрез словото на 

разследващия журналист, мимиките и жестовете му, монтажът и  музиката. 

 

 

   3.1. Фактологическа достатъчност и достоверност 

 

      В разследващата журналистика фактът е решаващ  за доказване на истината. Той 

трябва да отговаря на качества като убедителност, достоверност, достатъчност, яркост, 

самостоятелност, яснота, прецизност, аргументираност на тезата, документалност. Ако 

ги няма на лице тези качества, тезите му ще звучат неубедително. 

     Колкото повече доказателства успее да предложи журналистът и колкото е по-

прецизен във фактологията, толкова по-малко уязвим ще е и толкова по-убедителен ще е 

пред съответните институции. За разлика от скритата камера, журналистическият 

експеримент, СРС-тата и други методи или такива, които не се признават за 

доказателство в съда, фактологическата достоверност не подлежи на съмнения  и си 

остава най-сигурното средство за доказване на истината. Не е достатъчно обаче само да 

има фактологическа достоверност. Необходима е и фактологическа  достатъчност, 

изчерпателност, правилна интерпретация, както и намирането на още  нови данни, които 

да допълнят картината, да очертаят принос в "доразплитане" на проблема. 

   В "Открито" и "Разследване" журналистите умело  боравят с фактите. Умеят да 

откриват нови, да ги тълкуват и да ги поднасят на зрителите разбираемо и изчерпателно. 

В "Хрътките" също  подходът към фактите е добър, но невинаги е на ниво. В някои 

ситуации  "разследването" се свежда до осветляване на вече известни факти, без да има 

достатъчно наслагване върху тях, добавяне на нови гледни точки и по този начин се 

създава впечатление за недовършена, непроверена докрай работа. 

 

3.2 Скритата камера 

 

   Скритата камера е метод на разследващата журналистика, който все по-често се 

използва. В последните години наблюдаваме как благодарение на клипчета, заснети с 
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телефони, фотоапарати си стига до нажежаване в общественото пространство, до 

уволнения на учители, полицаи, до глобяване на псевдолечители, до уличаване на 

политици за неизпълнение на служебни задължения, злоупотреба с власт  и други. 

   „Скритата камера е метод в екранната документалистика, при който се регистрират 

събитията, без участниците в тях да подозират, че са следени от камера и микрофон… 

Със скрита камера и микрофон се получават изненадващи резултати: те разкриват колко 

остроумен, хитър, равнодушен или наивен е човекът в обекта на експеримента. 

Скритата камера се използува най-често в жанра репортаж и неговата форма е 

провокирана ситуация
4
” 

     Според Етичния  кодекс на българските медии журналистите трябва да събират 

информацията  с честни и законни средства и със знанието на човека, който е обект на 

разследване. 

    В последните години скритата камера все по-често е  използван прийом, за 

разкриване на нарушения, измами, престъпления. Организирането на скрита камера не е 

лесен процес. Изисква се добра подготовка. Скритата камера се реализира по два 

начина. В единия случай журналистът просто трябва да заеме добра позиция и да 

запише някакво нарушение. При втората ситуация журналистът трябва да влезе в роля, 

да предразположи „виновния” да си признае, директно или индиректно, че извършва 

нередност. 

  В трите предавания, които са обект на анализ  скрита  камера почти не се използва 

само в "Открито". Валя Ахчиева, споделя, че предпочита да използва законни и открити 

средства, макар че това е много трудно, защото появата и присъствието  на журналиста 

на дадено място винаги предполага проблем. Ахчиева в много случаи прибягва до 

употребата на скрити прийоми. 

    В другите две предавания скритата камера редовно се използва и помага в редица 

случаи да се изобличат нередности, които иначе не биха могли да бъдат показани. 

                                                           
4

 Младенов, Младен, „Телевизионната журналистика в термини”, Наука и изкуство, София, 1979., стр. 202   
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 Използването на скрита камера не е лека работа. Изисква се специална подготовка, 

предпазливост, увереност, спокойствие, хладнокръвие и разбира се висока доза 

професионализъм. В „Разследване” тази качества не са чужди на участниците, ползващи 

метода, защото по-голямата част от материалите им се правят със скрита камера.  Там, 

където е възможно тя е комбинирана и с други методи и затова предаванията 

обикновено водят до резултати и има голям медиен отзвук след излъчването им. 

 

    3.3.  Журналистът сменя професията си 

 

    Този метод е известен още като репортерско превъплъщение, репортаж в движение, 

работа под прикритие, а също тук се включва и работата на „тайния клиент”. Въпреки 

че е много ефективен и често води до изненадващи, добри резултати, употребата му не е 

съвсем безпроблемна. Този метод не е етично издържан докрай. Не всички журналисти 

и  експерти в областта оправдяват употребата му и често има възражения в чисто 

морален аспект относно прилагането му. Смята се, че не трябва да се злоупотребява с 

него. 

     При смяната на професията журналистът скрива личността си, служи си с измама, 

което контрастира на моралните функции и принципи на разследваща журналистика, 

която се стреми да е обективна, честна, професионална. Ето защо този метод трябва да 

се използва в крайни случаи, когато няма как да се набави информация по друг начин и 

когато обектът на разследване е важен и общественозначим.      

     Лиляна Андреева посочва, че за смяната на професията има различни тълкувания. 

Проблемът с маските, замълчаването на принадлежност (вкл. и скритата камера - бел. а), 

наред с проблема за разгласата или неразгласата името на източника е един от най-

сложните етично правни отношения на журналистиката с обществото ". 

     Най-известен с него е немският журналист Гюнтер Валраф, който „влизайки в 

различни роли” успява да покаже редица нередностите в големи германски концерни. 

самият той посочва: "За да се свали маската на това общество, трябва да се маскираш " 

    Както посочва Лиляна Андреева „Смяната на професията е начин журналистът 

дълготрайно да се внедри в нова среда”. Този метод „предполага находчивост, 
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артистични дарби, силна мотивация да се проникне там, където журналистът трудно 

може да научи цялата истина ”. 

     Това е един от най-иновативните и най-трудните методи за журналистически 

разследвания, защото изисква, журналистът, който влиза в роля, да бъде освен много 

добре запознат с обекта си на изследване, да умее да импровизира, да бъде 

изобретателен, с твърд характер и да знае да излиза от неловки ситуации. Този метод са 

нарича още работа под прикритие. Разследванията под прикритие пък могат да се 

осъществят и когато журналистът влезе в ролята на „таен клиент” като понякога носи 

скрита камера или микрофон и записва случващото се. В този метод се включва 

журналистическото наблюдение и журналистическото проучване. Чрез него 

журналистът не само има възможност да разкрие дадена нередност, но и да разучи 

поведението, характера на човека, който го извършва, особено ако прекара повече време 

с него.  У нас този метод е сравнително нов.   

   „Разследване” засега няма материал правен по метода „журналистът сменя 

професията”. Има доста материали, правени по метода „тайният клиент”. Този метод е 

използван в предаването от 18.11.2012 г., в което наето от екипа на телевизията лице, 

влиза в ролята  на клиент на автомобилен сервиз, за да провери колко качествени и 

надеждни са услугите, които се предлагат там. Наблюдава каква е работата на 

служителите в естествена среда, без да знаят, че ги снимат
5
. 

     Друг материал: на 28 юли 2013 г. агент на предаването под прикритие се свързва с  

посредник по сделки на черно с антики Агентът изиграва ключова роля, защото 

документира със скрита камера срещите и уговорките за покупката на огърлицата В 

деня, когато трябва да я купи, на срещата идва и полиция  и така схемата  е разкрита. 

                                                           
5
 За целта със скрита камера лицето отива в произволно избрани два сервиза със стара кола, с куп неизрядности, 

за да види колко старателно и отговорно ще подходят работниците. Подобна роля не изисква кой знае какви умения, 

защото като всеки клиент, наетото лице получава необходимото му съдействие. И в двата сервиза момчето иска една и 

съща услуга, за да сравни качеството. На кратко това, което се установява, е че има много нарушения в сервизите. И на 

двете места не откриват, че колата има технически проблеми, които могат да предизвикат инцидент, и на двете места му 

сипват некачествена течност, която не отговоря на изискванията, не издават касови бележки и др. Чак в третия автосервиз 

екипът на предаването влиза с явна камера и тогава се откриват нарушенията. 
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   С този материал авторите доказват, че има нужда от това да бъдат изработени 

регламенти, които да регулират дейността на автосервизите, за да се намали 

некачественото обслужване и сивата дейност в областта. Екипът се допитва и до 

експертите и отговорните институции в областта, които се съгласяват, че има нужда от 

промени в законите и обещават да действат по въпроса, за да се изработят стандарти. 

     В "Открито" няма материали направени по този метод.  Единствено в предаването за 

Цитросепта има опит по телефона, лице от предаването да се направи на доктор, който 

иска да се срещне с производителя на Цитросепт, но търговецът не се съгласява, затова 

и методът не се осъществява. 

     В "Хрътките" голям процент от предаванията, подобно на "Разследване", са 

осъществени по метода журналистът сменя професията си. 

   Методът "журналистът сменя професията си" има натрупан добър опит, 

интересни примери за разследвания, изобличили нередности по този начин и 

ефикасност след реализирането му. Изисква се много добра подготовка, 

находчивост, талант, артистичност, необходимост от лична методика,  за да се 

влезе в роля. 

 

3.4. Журналистически експеримент 

        

      Така нареченият журналистически експеримент се доближава до полевия 

експеримент, който се използва най-честно в социалните науки и който се осъществява в 

естествени условия, а не в изкуствена лабораторна среда. Включва организирането на 

ситуации чрез подставени лица, за да се види дали има склонност към нарушаване на 

правила и закони. Интересен метод е, защото ако е успешен, поставя много въпроси и 

много ситуации за размисъл, раздвижва едно предаване и е в състояние да разкрие 

интересни и неочаквани факти. У нас вече има няколко емблематични такива 

експеримента, макар че методът се ползва сравнително отскоро в сравнение с другите 

държави. Някои от по-знаковите и запомнящи се експерименти, са реализирани извън 

изследваните предавания, като този, който журналистите от Би Ти Ви направиха с 

депутати и скъпите телефони. В него те показаха как народни представители се отзовават 

на организирано нарочно парти, на което им се обещават скъпи телефони.  
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      Със същия метод Росен Цветков направи разследване по БНТ, озаглавено " Глас под 

наем", и показа схема за купуване на гласове в община Несебър.  

     От трите изследвани предавания, журналистически експерименти, са правени в 

„Хрътките“ и „Разследване“. Част от експериментите в „Хрътките“ се реализират в 

рубриката „Социален експеримент“. Някои от тях търсят поучителния, забавния, 

сензационния елемент", но други се показват слабости на институциите, предпостваки за 

нередности. Интересен  бе експеримента в предаването "Хрътките" от 05.08.2012 г. 

озаглавен „Можем ли да изпратим пистолет по куриерска фирма?“. Журналистите 

показаха как въпреки влезлия в сила червен код за куриерските фирми, служителите 

изобщо не проверяват какво има в пратките, не разполагат със скенер и по този начин не 

се осъществява никаква превенция срещу терористични действия. В друго предаване от 

15.06.2013 г., озаглавено "Изгубени в изследванията", бе показано как клинични 

резултати в частните болници могат да "разболеят" здрав човек.  

     Към журналистическия метод можем да отнесем и някои хитрини, които използват 

журналистите, за да докажат вината на даден човек. Така например в предаването от 9 

февруари 2014 година Марин Николов прибягва до използване на блъф, за да докаже 

вината на управителка на счетоводна къща, която заплашва служителите си с бял лист с 

техния подпис и имена, като при напускане ги заплашва, че ще изтегли заем с въпросния 

подпис" .    Журналистическият експеримент е ефикасен метод, защото успява да покаже 

проблема още в „зародиш”, да разкрие първите индикации за нередност или 

неправилност на  дадено нещо, да  докаже че има среда за развитие на корупция или че 

даден закон не е правилно разписан.  

     

   3.5.  "Журналистика в пощенски плик"* 

 

    В журналистиката съществува и още един "метод", който не отговаря на моралните й 

принципи и при който на журналистите се заплаща, за да излъчат или публикуват дадена 

информация. Да предизвикат скандал, да опетнят дадено лице, фирма, компания и прочие 

като поднесат информацията скандално, манипулативно или пък, за да не излъчат 

информация, до която са се добрали. И двата варианта се отнасят към така наречената 

"журналистика в пощенски плик" или поръчкова журналистика, която в никакъв случай 
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не трябва да се причислява към специфичните, характерни методи разследващата 

журналистика.       

  Милко Петров дава следното определение за поръчкова журналистика: "Това е онзи вид 

на поръчково разстрелваща журналистика, който се отличава по това, че не разследва, а 

разстрелва че не проучва, а приковава на позорния стълб вече избрана 

жертва...Поръчковата журналистика се се познава по предпоставеността  на тезите, по 

аплобма и патоса, по стремежа да събужда първичните чувства на омраза, завист и страх. 

В някои ситуации журналистите са готови да заплатят определена цена на своите 

източници за получените от тях факти или това е така наречената заплащаща 

журналистика. Тя е традиционен похват, характерен за повечето медии. Отразява 

представата, че важната, значимата информация има действително пазарна стойност и в 

борбата за интереса на аудиторията, медиите са готови да платят за нея съответната цена. 

Но критиците посочват, че конкуренцията при рейтингите и тиражите провокира някои 

медии да заобикалят етичните правила в журналистиката, като ги прави склонни да 

подписват чекове или договори за ползването на права на всякаква ексклузивна 

информация. А това може да подтикне някои от журналистическите източници, водени от 

алчност и от желанието си за медийна популярност, да представят невярна, измислена, 

изкривена информация, с което съзнателно да подведат журналистите и обществото. 

     Лиляна Андреева посочва, че "журналистиката в пощенски плик", като цяло е по-

характерна за слаборазвитите страни". В този случай журналистите взимат пари, за да 

публикуват или излъчат нещо, което е в интерес на някой човек, фирма, организация и 

т.н. или обратното - за да не публикуват или излъчат някои компрометиращи факти, които 

биха сринали авторитета на дадена личност или организация. В последните години у нас 

обвиненията и слуховете за поръчкова журналистика непрекъснато се увеличават, и това 

се отнася не само за разследващата журналистика, а за журналистиката като цяло. 

Неслучайно толкова актуална за някои медии, (особено тези с неясна собственост и 

капитал), стана поговорката "Който плаща, той поръчва музиката ". 

    Самите разследващи журналисти често споделят, че им предлагат подкупи, за да не 

излъчат или не публикуват свои материали. В предаването "Разследване"  подобни опити 

също се правят непрекъснато. В интервю за докторантката,  репортерът Марин Николов 

споделя, че са правени опити да бъде подкупен и директно и индиректно. 
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    Пред каквито и обстоятелства да е изправен разследващият журналист, той никога не 

трябва да прибягва до метода "журналистика в пощенски плик", защото в момента, в 

който го направи той вече не е част от тази гилдия и ролята на медията като четвърта 

власт и като "куче-пазач" изчезва. Разследващият журналист трябва да е морална 

личност, да е непреклонен в работата си и да е готов на всичко, за да докаже тезите си. Да 

не се подава на съблазнителни подкупи и да служи само и единствено на истината и в 

интерес на обществото. 

 

Обобщение: Разгледаните методи и приложените към тях примери от трите 

предавания ясно показват, че в  България вече има наложени успешни методи на 

работа в този жанр. Всеки от телевизионните разследващи журналисти има свои 

специфики при използването на методи, които го отличават от останалите, както и 

предпочитани такива. Вижда се и че има желание за иновативност, 

експериментиране, разширяване на обхвата на използваните методи, което от една 

страна е свързано с прогреса на новите технологии и улесняването на използването 

им, а от друга с желанието на журналистите да достигнат нивото на журналистите в 

чужбина, както и да достигнат техните постижения 

   Методологията на едно разследване е много важна, защото тя спомага за 

изграждане на доверието у зрителя. Когато работата на журналиста не е изпипана, а 

методите му са съмнителни, зрителят се чувства измамен и губи доверието си към 

него. 

    

  

    4. Изразни средства на телевизията в разследващата журналистика 

 

    4.1 Звукова среда (музика, шумове) 

 

      Музиката е важен метод за въздействие, за подсилване на внушението на автора и 

когато се ползва правилно и с усет, може да удвои емоции у зрителя, да създаде 

определен тип настроение, да илюстрира дадена ситуация, да интерпретира по 
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специфичен начин посланието. В някои случаи служи и за разреждане на действието, 

омекотяване на някои моменти или вмъкване на нови асоциации. 

        Като цяло обаче в трите предавания музиката не е силно застъпена. Изиграва 

определена роля, но не е основополагаща, защото телевизионната разследваща 

журналистика е в по-голямата си част аналитична, и следователно музиката трябва да се 

използва по-премерено, обмислено. 

  Друго причина, заради която музиката не е приоритетна, е може би това, че както 

отбелязва лиляна Андреева, ползването на музиката в аналитичното предаване, трябва 

да се заложи още в сценария и това успешно се постига, когато авторът работи в ясно 

взаимодействие със специалист в областта на музикознанието, социологията и 

психологията
6
. В повечето телевизии обаче разследващите журналисти рядко имат 

време за писане на сценарии (както и сами журналистите от предаването отбелязват 

пред докторантката), а музиката се избира с монтажистите, които невинаги имат 

експертни познания по музика. 

 

   4.2. Словото. 

 

Словото на разследващия журналист трябва да е ясно, безпристрастно и точно.  Той 

трябва да говори убедително, да умее да импровизира, да не преповтаря, това, което 

зрителят вижда. 

    Стилът зависи от жанра, от конкретната ситуация, от предпочитанията и 

темперамента на журналиста, от задачата, която си е поставил. Словото може да бъде 

поднесено във формата на интервю, диалог, монолог. 

   В дисертацията е проследено словото на всеки от журналистите, езиковата култура, 

подготвеност, обективност, отношение към случващото се. Словото на  човека, който е 

обект на разследване дава индикация за образование, начин на общуване, душевно 

състояние и пр. 

                                                           
6
 Андреева, Лиляна,Телевизионни жанрове, София, издателство Симелпрес, 2010, стр. 43 
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   В телевизионната разследващата журналистика, особено в последните години, 

преобладава разговорният и публицистичният стил. Независимо дали става въпрос за 

по-прости или по-сложни казуси журналистите се стремят да са разбираеми. 

Разговорният стил навлиза и в официално-деловия, и в публицистичния стил, като това 

важи и за изследваните предавания. Във всички от тях виждаме как журналистите се 

стремят да говорят кратко, ясно, разговорно както с обикновените хора, така и с 

публичните личности. Публицистичният стил пък дава ценна информация в 

разследващата журналистика, в него личи ясно позицията на автора, неговото разбиране 

за случващото се. Публицистичният стил преобладава в най-голяма степен в 

предаването "Открито". Личи личната ангажираност, кауза на водещата, умението и да 

тълкува това,  което се случва, да въздейства, да формира мнение. Водещата се включва 

с коментари и анализи по време на предаването, анализира поведението на героите  и 

фактите, взаимовръзките, причините, следствията за нередностите, документалната 

база. В много случаи от  тези анализи зрителят най-добре са ориентира за казусите и 

успява да направи самопреценка. В "Разследване" и "Хрътките" този стил също се 

използва, но в по-малка степен и не толкова задълбочено.   

 

   4.3. Невербалната комуникация 

 

      В дисертацията е проследена невербалната комуникация при водещите и на трите 

предавания, както и при героите им. Изследва се  информация ни дават интонацията, 

мимиките, жестовете, параезиковата модалност. 

      Водещата на "Открито" Валя Ахчиева  е напориста, последователна. При нея 

въздействащо е изражението на лицето. Тя излъчва сериозност, строгост, деловитост. За 

водещата  са характерни движенията на главата. Те са естествени, в синхрон с това, 

което казва. В повечето пъти допълват възмущението, учудването, неодобрението на 

това, за което говори и което се случва. Интонацията на гласа почти никога не звучи като 

неутрална или дружелюбна, а ако трябва по-образно да се представи като "затишие пред 

буря". Водещата и с изражението и със словото си създава усещане, че е в нападателна 

позиция. Миролюба Бенатова се доближава до нея като поведение, реакции, а също по 
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отношение на професионализма, дългия стаж в областта на разследващата 

журналистика. И двете са емоционални и това личи в общуването им с хората. 

    При Миролюба обаче тази емоционалност е по-естествена, отколкото при Ахчиева. 

Журналистката демонстрира непоносимост към лъжата, към неточните отговори, към 

опита, хората да я заблудят, да я объркат. Затова влиза в конфронтации, опитва се да ги 

засече, обърка или открито да ги обвини, за да види непосредствените им реакции. 

На моменти демонстрира по-голямо самочувствие, нападателен  тон към гостите или 

"героите си", с което показва личното си отношение, емоции, страната, която заема в 

казуса, с това се нарушава обективността. 

     Марин Николов е по-спокоен, сдържан, овладян, почти не показва емоции и по-

рядко прибягва до възможностите на невербалната комуникация. По отношение на гласа 

той умее да акцентира на важните детайли, разказва увлекателно. Дори и в много 

екстремни ситуации, в разговори с агресивни хора Марин запазва самообладание, 

винаги е в нападателна позиция и се опитва с различни думи да пита за едно и също 

нещо. 

    Невербалната комуникация дава ценна информация и за самите хора, които се 

разследват. По външния израз на лицето, мимиките, жестовете, интонацията, паузите, 

които правят, можем да разберем дали са притеснени или спокойни. Тези реакции 

трудно се прикриват, особено  когато лицата не са подготвени да бъдат "атакувани" от 

журналисти, както почти винаги става. Когато човек не изпитва вина той говори 

свободно, без притеснение, без да се замисля какво ще каже, но когато знае, че е 

извършил нередност и се опитва да я прикрие, аурата му издава притеснение, нарушава 

се ритъмът на говорене, замисля се,  преди да отговори, прави дълги паузи, с цел 

търсене на точните думи, за да заблуди. Тези реакции се наблюдават почти при всички 

"герои", които се разследват.      

    Много добър пример за невербално поведение, което засвидетелства вината на 

разследвания типаж откриваме в предаването "Разследване" от 22.01.2012 г., посветено 

на схема за фалшиви документи. Когато журналистите разкриват един от посредниците 

на група фалшификатори на документи и нагледно показват със скрита камера как 

изпълнява поръчката им, те го пресрещат и вече с явна камера го разпитват. Всичките 

реакции на посредника, издават вината,  притеснението, явните му лъжи и отричане на 
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заснетото. Опитите да подкупи журналистите, за да не излъчват материала, също са 

показателни. Ако тези факти се преразкажат от журналиста, не биха звучали толкова 

убедително. 

    Ахчиева също умее да притиска "героите" си да ги изненадва, с въпроси и да 

наблюдаваме обърканите им, неадекватни реакции. В предаването от 23.06.2015 година, 

озаглавено " Протака ли се дело за злоупотреби с горива от длъжностно лице в община 

Девня?" виждаме как журналистката въпреки отказът на кмета да разговаря с нея, го 

разпитва за неправомерно изразходвани пари. Първоначално кметът отговаря на 

въпросите й, но след като започва да му иска фактури и да иска да докаже за какво са 

харчени парите, той започна да бяга, затваря се в стаята си. По време на разговора 

отговаря кратко, несигурно, мисли прекалено дълго преди да отговори, погледът му е 

притеснен - всичко това издава вътрешния му некомфорт. 

    Серията от разследвания на "Хрътките" за псевдолечителите също много добре 

показват "преобразяването" на тези хора, разликата в държанието им, когато не знаят, че 

ги снимат, и след като вече ги снимат с явна камера. Нервните им реакции, откровените 

им лъжи, заплахите издават безпокойствието им. 

      Невербалната комуникация  има  важна роля в телевизионната журналистика 

и пряко влия на зрителя, въздейства на начина му на възприемане на 

информацията. Много изследвания потвърждават, че хората са склонни да се 

доверяват повече на информацията, която ни разкрива езика на тялото, 

отколкото на думи. Ето защо е  важно журналистите правилно и умерено да се 

възползват от това средство.   

 

4.4. Ирония, хумор 

 

     Иронията е стилистично-изобразителен похват, използван във всички жанрови 

разновидности на хумористично-сатиричната литература. Получава разнообразни 

нюанси, вариращи измежду остроумие, подигравка и издевателство, в зависимост от 

вложения в нея смисъл. Тя обаче се намира извън обсега на сарказма. И в трите 

предавания са посочени конкретни примери, при които се използва иронията и хуморът. 
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    Използването на тези средства успява да направи материалите  по-раздвижени, 

по-въздействащи, и по-запомнящи се. Не във всяка ситуация използването на хумор 

и ирония е удачно. Голяма част от разследванията в "Господари на ефира" също се 

правят със средствата на хумора. Ако журналистът се сблъска с обигран 

измамник, срещу когото има достатъчно доказателства, че върши нередности, 

хуморът и иронията са мощно оръжие, с което журналистът може да покаже 

отношение си,  да постави "героя" в унизителна ситуация. Както в 

литературата, така и в разследващата журналистика тези понятия са по-

въздействащи от прякото обвинение или присъда. И в трите предавания обаче 

хуморът и иронията  се използва сравнително рядко. Журналистите разчитат 

повече на другите изразни средства. Не е лесно! Трябва талант, култура, вродено 

чувство за хумор. 

 

 4.5. Монтажът 

 

    И в трите предавания, че журналистите умеят да използват възможностите на 

различните видове монтаж, за да се постигне правилно интерпретиране. При 

аналитичната журналистика, каквато е основно разследващата, специфично чрез 

монтажа може да се постигне ново внушение, да се накара зрителят да се замисли 

върху определени детайли, да се внуши авторовата позиция. Понякога 

журналистите оставят кадрите да "говорят". В най-голяма степен и най-

ефективно възможностите на монтажа са използвани в "Разследване". 

Предаването е динамично, раздвижено, смислово натоварено от гледна точка на 

структурирането на визуални изразни елементи, подбирането на кадри, планове, 

темп, ритъм. Повтарят се част от най-силните кадри - ключови за развръзката и 

за доказването на тезите.  В останалите две предавания, монтажът е оставен на 

по-заден план, защото по-често се следва логическа последователност, както е в 

"Хрътките" или пък са набляга на авторовия коментар на събитията, както е в 

"Открито". 

 

 4.6. Избор на жанр 
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     Най-често в разследващата журналистика историите се представят под формата на 

документален филм или разширен репортаж, в който авторът използва и други 

жанровете като интервю, беседа, коментар. Телевизионният репортаж е особено 

подходящ за този жанр. Представлява "осмислено от журналиста показване на събития в 

неговото реално протичане с присъщото напрежение, което съпровожда спонтанните и 

неконтролираните от журналистите процеси и причини.... Телевизионният репортаж 

напълно отговаря на критериите на аналитичните (публицистичните) жанрове. Но 

телевизионният репортаж не е само информационно-публицистичен жанр, а 

същевременно с това и жанр на художествената журналистика
7
." 

     Чрез репортажа журналистът най-добре може да онагледи дадена ситуация или 

проблем, да предаде дадена емоция, да внуши определена идея. Младен Младенов 

посочва: "Често в телевизионните репортажи се реализират не само публицистични, но 

и естетически стойности. Затова телевизионният репортаж е новинно явление, 

информационен жанр с открояващи се публицистични и художествени ядра. 

      В телевизионният репортаж се  усеща личното присъствие на автора, 

автентичността, достоверността на това, което се показва. Той дава възможност за 

съпреживяване на случващото се и освен факти  и картини, предава и впечатления, 

усещания. 

    "Независимо дали става въпрос за информационен или интерпретативен; военен, 

икономически, културен или разследващ репортаж, този жанр - във всичките си 

трансформации - се отличава със своята концептуалност
8
".   

                                                           
7

 Младенов, Младен, „Телевизионната журналистика в термини”, Наука и изкуство, София, 1979, стр. 

187 

 

 

 
8

 Борисова, Евдокия, Жанрове в медиите, Университетско издателство „Епископ 

Константин Преславски”, Шумен, 2007, стр. 118 
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    Разследващите материали в предаването "Хрътките" се правят като разширен 

репортаж, докато "Открито" и "Разследване" са изградени повече  на принципа на 

документален филм, тъй като в тях винаги има сюжет, разясняване на историята, 

бекграунд и повече коментари от страна на водещите. Винаги репортажите включват 

няколко жанра. 

     Разговорите с хората и в трите предавания са под формата на интервю или анкета. В 

"Хрътките" интервютата се правят както от репортерите, докато изготвят репортажите 

си със скрита или явна камера, така и в студиото, от водещия на предаването,  който най-

често разговаря с експерти по темата или е поканил някой от пострадалите, негови 

роднини и т.н. "Открито" и "Разследване" не разполагат със студия. Ахчиева обикновено 

снима монолозите, беседите, коментарите в своите разследвания  от различните 

институции, с които са свързани материалите й, или от дома на пострадалите.  

Журналистите от "Разследване" обикновено коментират зад кадър или пък се включват с 

коментари от мястото на събитието. 

       Интервюто  е въздействащ жанр, защото създава непосредствен контакт между 

комуникатор и реципиент. Тук телевизионният журналист се явява едновременно 

представител на комуникатора (телевизията като цяло) и „доверено лице” на зрителите, 

персонифициращо на екрана техния интерес към документалния герой на предаването. 

Затова, участвайки в телевизионния диалог, той изпълнява посредническа функция. 

    Коментарът е другият жанр, който се използва в разследващата журналистика, и 

който присъства и в трите предавания. Той би могъл да се реализира на няколко начина - 

с акцент върху водещия, който говори в кадър, озвучаване зад кадър, чрез използване на 

видео, фотоси, а съществува й вариант на коментар без текст. 

       В разследващата журналистика колкото и очевидни да са фактите, препоръчително 

и най-правилно е журналистът да оставя зрителят сам да си прави заключения. Така да 

представи информацията и да поднесе фактите, че да не се налага  да го убеждава с 

думи и коментари. 

      Много от материалите в предаванията са изградени по този начин - без коментар, но 

с достатъчно въздействащи елементи, благодарение на телевизионната специфика, 

включваща различните  планове, ракурси, монтаж, автентичните и естетизирани 

шумове, музика и други.   
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     Изборът на жанр е важен за телевизионното разследването, защото всеки случай е 

индивидуален и има телевизионна форма, която е най-подходяща за него. Избирането на 

най-подходяща форма, в която да се представи материалът, със сигурност  спомага за по-

големия зрителски интерес. Жанрът трябва да съответства на темата, на нагласите,  на 

целта на предаването. 

    В телевизионното разследване имаме дифузия от жанрове. Използват се и 

коментарът, и интервюто, и очеркът, и репортажът, и анкетата. Разследващата 

журналистика използва всички възможности на отделните жанрови, които й 

помагат да онагледи ситуацията, но надделяват анализът и синтезът, защото 

винаги има обвинение, доказва се някаква теза, а не просто се излага информация. В 

предаването "Открито" коментарът доминира в най-голяма степен. Чрез 

риторични въпроси, чрез тълкуване на обстоятелствата, фактите, събраните 

доказателства, журналистката дава оценката си и изказва позиция. 

 

 

 5. Източници на информация – документи, писма, интернет, конкуренти, класифицирана 

информация. 

 

    В днешно време източниците на информация са толкова много и навсякъде, че 

проблемът на журналиста е не толкова как да стигне до тях, а как да извлече най-точната 

информация. Добрите журналисти обикновено имат доверени хора. Направили са добри 

връзки с някои от важните институции, с които най-често работят. Те ползват и всички 

останали така да се каже „открити източници”. Сред тях са другите медии и най-вече 

информационните агенции, които най-бързо разпространяват новините и 

прессъсобщенията. Друг източник са официалните институции и техните отдели за 

връзка с обществеността. Също така публичните и европейските регистри. У нас 

регистрите са вече около 4000 и могат да се намерят в портала, създаден от Програма 

Достъп до информация. Сред тях са Имотният регистър, Търговският регистър, Фирмения 

регистър,  Регистър Булстат, Регистърът на обществените поръчки, Регистърът на 

туроператорите Откритите източници се използват дори и  от разузнаванията, Регистър на 
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завършилите студенти, Регистърът на легализираните дипломи, Регистърът  на 

завършилите средно образование и др. 

     Едно от важните и все по-често използвани от медиите средство за информация е 

Законът за достъп до обществената информация. сигнали на зрителите, фирмените 

отделения на съдилищата. Източник на информация могат да са и сайтовете на 

българските институции: Народно събрание, Министерски съвет, МВР, Държавен вестник, 

ЦИК, НЗОК и др. Социалните мрежи например като Facebook, Tweeter, My Spacе могат 

да са ценен източник. 

  И в трите изследвани предавания журналистите ползват разнородни източници, 

като сигналите на зрителите си остават най-предпочитани за журналистите, 

макар една част от тях да са неоснователни. Важното е колкото  искрени и  надеждни 

да изглеждат хората, подаващи сигнали, журналистът да провери щателно информацията. 

Ахчиева твърди, че всичките й предавания са по сигнали на зрители, които ежедневно й 

изпращат писма в редакцията на телевизията. В хода на разследването вече източник на 

информация й стават и различните институции, откъдето черпи информация. Често в 

предаванията си тя чете писмени отговори на различни агенции, министерства и други 

институции, на които е пращала запитвания под една или друга форма. 

 

  6.  Личността на разследващия журналист 

 

   У нас вече има добри примери на наложили се автори в сферата на телевизионната 

разследваща журналистика. Разпознаваеми журналисти със собствени подходи. Всеки от 

тях е демонстрирал постоянство през годините, работил е по сериозни теми, спечелил е 

респект и уважение. Въпреки трудната среда, натиска и заплахите, журналистите са се 

специализирали и са се доказали в областта си. Всеки от разследващите журналисти 

работи сам, а не в екип и с доста по-малък бюджет, от колегите си в другите страни.  

Въпреки това успява да бъде убедителен, ефективен в работата си. 

    Признанието на хората, които все по-често търсят съдействие именно от тези 

журналисти, както и на самите управляващи, които в последните години активно 

призовават разследващите журналисти да им помагат в разобличаването на корупционни 

схеми, също е признание за добрите постижения. 
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     Професионализмът при тази дейност е задължителен. За да бъдеш добър разследващ 

журналист са нужни и качества като смелост, гъвкавост, оригиналност, сила и устойчивост 

на характера,  широка обща култура, ясна гражданска съвест, придържане към 

обществения морал, способност за анализиране на неспецифични ситуации, постоянност. 

Важно е журналистът да бъде твърд и да има способност за работа под стрес, защото 

натискът в тази професия  е голям. Също така да притежава и детективски умения, при 

търсенето на свидетелски показания и доказване на предполагаемите твърдения. 

Разследващата журналистика е жанр, в който нещата не стават лесно, затова е нужно и 

търпение и увереност в собствените сили. В някои случаи се налага журналистът да бъде 

и добър актьор, ако реши да участва със скрита камера и да се превъплъти в нечия роля. 

Да умее да борави с разнородна информация, да прави логически заключения, да 

анализира ситуации. Рано или късно разследващият журналист започва да получава и 

предупреждения и заплахи, заради което трябва да притежава смелост, воля. 

     Разследващият журналист, който се подаде на натиск, приеме заради пари  да направи 

даден материал  се превръща в псевдожуранлист. 

     Според репортера на Нова ТВ и водещ на предаването „Разследване” Марин Николов, 

освен много висок морал разследващият журналист трябва да притежава критичен и дори 

хейтърски ум. Да умее да подготвя добре театър и да мисли поне  6 хода напред за това, 

което може да му се случи по време на работа, затова  кой може да го нападне и как би 

реагирал в такава ситуация. 

     Водещата на "Открито" Валя Ахчиева се отличава с увереност, дързост, напоритост, 

самочувствие. Тя е темпераментна, ентусиазирана, но на моменти става прекалено 

назидателна. Изпъква желанието й да покаже колко е компетентна, колко много се е 

постарала в работата си, как нищо не може да й се опре и как няма кой да обори 

твърденията й. Понякога се впуска в преразкази около даден проблем или чете закони, 

правилници, без да ги разяснява. Зрителят изгубва нишката на мисълта, а  предаването 

става монотонно, неразбираемо. Затова и често зрителите я критикуват за назидателния й 

тон, за себепоказност. От друга страна обаче тя притежава почти всички качества, които са 

нужни на един разследващ журналист. Любопитството й и стремежът да получи отговори 

на всичко, което я интересува, й помагат в нелеката й професия. 
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       В работата й почти винаги се откроява прецизност, с която разследва казусите. Старае 

се да бъде коректна във всяко отношение. По един и същи  начин подхожда към "героите" 

в предаването. Тя е нападателна, целенасочена, дори "безмилостна" към обектите си на 

разследване - без значение дали става въпрос за обикновен гражданин или пред нея се е 

изправил министър, депутат и прочие. Ахчиева настоятелно кара героите си да си 

признават публично, че са сгрешили, че са излъгали, че са виновни или че са ги подвели, 

като по този начин се стреми и на 100% да е убедителна. ("Чувствате ли се подведен, 

кажете сега кмете" - с тези думи например водещата кара кмета на Дулово да си признае, 

че са го подвели оценителите на земеделска земя  в предаването от 18.11.2014 година). 

     Ахчиева използва понякога по-рязък тон, сарказъм, към някои от участниците й, още 

преди да е доказала вината им.  Зрителите я критикуват и за това. 

       Различен  типаж е Марин Николов от "Разследване". Той е сдържан, спокоен, създава 

впечатление, че прави материалите с лекота. За разлика от Ахчиева, която винаги е 

сериозна, напрегната, изцяло ангажирана и съсредоточена и емоционална, Марин си 

позволява да се шегува с "героите си",  да ги иронизира, да проявява чувство за хумор, да 

прави асоциации и сравнения. Той  е напорист и последователен в търсенето на истина. 

Обикновено атакува "жертвите" си по-отдалече, опитва се да се сприятели с тях, започва с 

по-леките въпроси,  стреми се да ги накара доброволно да си признаят за деянията им и 

едва след това ги запознава с доказателствата, аргументите, обвиненията. Разговаря с тях 

открито, непринудено, понякога дори успява да ги спечели на своя страна и да ги 

подтикне да си разкажат всичко,  друг път ги провокира, предизвиква агресията им или 

показва безпомощността им да се измъкнат от неловката ситуация. Притежава 

склонността да съпреживява, тоест да изпитва емпатия към героите си. Личи желанието 

му да помогне, не просто да си направи предаването. 

     Двете водещи, които се смениха в "Хрътките", са различни като поведение и начин на 

работа. Валентина Войкова се вписваше добре в концепцията на предаването. Излъчва 

самоувереност и дързост, има и чувство за хумор. Липсва й опитност и умения, защото тя 

не е разследваща журналистка, а основно се занимава с новинарство. Затова  когато й 

гостуват гости в предаването или се опитва да разсъждава върху разследванията на 

колегите й, се вижда, че й е трудно да акцентира на най-важните неща. Нужно е умение да 

вдъхва респект, да поставя гостите си в трудно положение. Тя основно участва в 
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организирането на скритата камера и показване на нарушенията и проблемите, но не и 

тълкуването им. 

    Миролюба Бенатова излъчва сила, твърдост, сериозност, известна студенина, 

хладнокръвие, но и ангажираност с проблемите, желание да разплетете казусите, да 

изтръгне информацията, поставяйки хората в различни, неочаквани ситуации и задавайки 

объркващи въпроси. Не си позволява да се разчувства в тежки ситуации, не се сломява 

дори когато я обиждат и заплашват.  Когато не  е съгласна с отговорите, не се поколебава 

да спори със събеседниците си, да задава неудобни въпроси, да "изследва" 

психологическото им състояние. Комбинативна, бърза, обиграна, не оставя време на 

гостите й да си вземат дъх. Разследванията й обхващат сериозни теми, бърка много 

надълбоко, което я поставя в трудни ситуации. Умее да анализира, да прави взаимовръзки, 

да провокира, да обяснява детайлите. Като недостатък може да се посочи това, че в 

прекалено си желание да притисни обектите си и да ги изобличи излъчва известно 

високомерие. 

   Можем да обобщим, че у нас вече има добри примери на наложили се автори в сферата 

на телевизионната разследваща журналистика. Разпознаваеми журналисти със собствени 

подходи. Добрите постижения на изследваните журналисти са свързани с това, че всеки от 

тях е демонстрирал постоянство през годините, работил е по сериозни теми, спечелил е 

респект и уважение. Въпреки трудната среда, натискът, заплахите, журналистите са се 

специализирали и доказали в областта си. Постижение е това, че всеки от разследващите 

журналисти работи сам, а не в екип и с доста по-малък бюджет, от колегите си в другите 

страни, и въпреки това успява да бъде убедителен, ефективен в работата си. Някои от 

разследванията са се прочули и извън страната и засягат по-широки в регионално 

отношение теми (материалът на Бенатова за източването на социални помощи в Холандия, 

както и материалите за източване на европейски средства и в трите предавания), както и 

са довели до законодателни промени. 

    Признанието на хората, кои все по-често търсят съдействие именно от тези журналисти, 

както и на самите управляващи, които в последните години активно призовават все по-

активно разследващите журналисти да им помагат в разобличаването на корупционни 

схеми, също е признание за добрите им постижения. 
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    Открояват се обаче и някои  недостатъци в работата им. Склонност към дребнотемие 

или преувеличаване на даден проблем, дори търсене на сензация, с цел привличане на 

зрителския интерес (особено това важи за "Хрътките", където често в анонса на 

предаването се обещава на зрителите, че ще видят уникални нарушения, факти, и реакции, 

а след това материалът го опровергава). Избягването се  разследвания, свързани с 

личности от високи етажи на властта, отговорни за престъпни нарушения. 

     

     

 7. Резултати 

 

  Точна статистика на предаванията, след които е имало удовлетворяващ 

резултат, няма как да бъде направена, защото в много от случаите се чака със 

седмици, месеци, години, докато отговорните институции излязат с крайното 

становище или предаването спира, както е в "Хрътките"и вече е невъзможно да се 

проследи.  Въпреки това обаче се вижда, че разкритията на медиите често остават 

без последствия, което води до неудовлетворение у журналистите, но не бива да е 

предпоставка да се обезсърчават и да спрат да изискват от институциите. И 

трите предавания има достатъчно примери и за добри резултати, и за липса на 

такива, но надделява второто. В ред случаи се оказва, че институциите имат 

прекалено големи правомощия, позволяващи им да омаловажават фактите и 

резултатът се свежда до накърняване на морала и имиджа на нарушителя или до 

превантивност за гражданите. 

    По-бързи и задоволяващи резултати има при случаите, касаещи по-дребни измами, 

схеми и нарушения, неспазване на закони. При по-големите схеми за измами, и 

особено тези, при които са замесени представители на властовите структури, 

добрите резултати са трудно постижими, въпреки че се показват от национални 

ефирни телевизии и от журналисти с обществено признание. За това обаче не са 

виновни медиите, защото разследващата журналистика не е разследващ орган,  

нито пък има прокурорски функции. Тя показва проблемите, но съдът е този, който 

трябва да издаде присъдите. 
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     Има обаче и примери за добри резултати, когато благодарение на работата на 

журналистите се стигна до законодателни промени, до прекъсване на порочни 

практики, до накърняване на имиджа на политически фигури. (Промени в Закона за 

хранителните добавки след материал на валя Ахчиева за тях, осъден кмет за каране 

в нетрезво състояние след материал на Марин Николов от разследване, временно 

отстраняване на кметове от длъжност след предавания на Васил Иванов и други). 

Макар и значително по-малко те показват, че разследващата журналистика е 

отвоювала важни постижения. Успява да постигне социален ефект, помагайки на 

гражданите да изградят собствено мнение по дадени казуси, и подтиквайки 

държавните институции да търсят решения. Най--важният резултат от 

работата на журналистите е, че успяват да предизвикат  обществена 

нетърпимост към негативните явления и процеси, да активизират дадени групи и 

понякога именно този натиск е решаващ за промяната на статуквото. 

   Проблеми пред разследващата журналистика, които най-често водят до 

безрезултатност произтичат от няколко фактора. 

 - не всички методи, с които си служат журналистите се признават за 

доказателство, вкл. и скритата камера. 

 - неефективната работа на съдебната система. 

 -  недобре разписани закони и "вратички" в наредби, допускащи нарушителите да се 

измъкнат. 

- нежелание от страна на част от управляващи да се борят с някои порочни 

практики. 

- законодателни промени, с които се ограничава работата на разследващите 

журналисти 

 

 

 8. Обратна връзка. 

 

     Писмата  и коментарите на хората са богат източник на информация за журналистите. 

Обогатяват ги в много аспекти, подсказват им кои са важните теми за обществото и за 

обикновения човек. В някои случаи могат съществено да помогнат и в хода на 
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разследването, предоставяйки важна информация, в случай че познават човека, който се 

разследва. Колкото в по-голяма степен се удовлетворяват зрителските потребности, 

толкова по-успешно е едно предаване. Ако журналистите не се съобразяват с критиките 

рано или късно губят доверието. 

     Зрителите насърчават дързостта, с която си служат журналистите, темите, които 

разследват. Най-често положителните коментари са благодарствени, насърчават 

журналистите да продължават напред. 

   Критиките са свързани с начина на работа. Част от зрителите смятат, че се подбират 

темите селективно и умишлено се пропускат някои от най-важните. На моменти 

упрекват журналистите, че не се държат обективно, че не са безпристрастни. Че се 

занимават с последствията, а не с първопричината. Че не разследват достатъчно 

големите корпорации, фирми и политически фигури, както и личности, за които отдавна 

се знае, че имат криминално минало 

 

 

   IV.  Заключение 

 

      Телевизионната разследваща журналистика в България изиграва важна роля след 

приемането ни в ЕС и спомага за по-успешното изпълнение на критериите, на които 

страната ни трябва да отговаря. В ред случаи експонира неизвестни, 

общественозначими факти, разобличава неморалните практики, активизира дейността 

на институциите по важни проблеми, по които допреди това е работено мудно, или 

въобще не е работено. 

   Въпреки че реализирането й е трудно, телевизиите у нас осъзнават, че тя е символ на 

качество и държат в програмите им да присъстват такива предавания. 

   Изследователският интерес към това какво място заема телевизионната разследващата 

журналистика у нас, доколко професионално се реализира, колко е ефективна и как се 

възприема от аудиторията, лежи в основата на емпиричното изследване в този 

дисертационен труд. С възможностите, които дава контент-анализът на три национални  

телевизии за периода 2012-2015 година са систематизирани ясно основните теми, 

специфичните методи, както и съществуващите недостатъци, в работата на 
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журналистите. На базата на направените изводи бяха направени и съответните 

препоръки.   

     Изследването успява да изпълни заложените цели. Изследователската ми теза е, че 

телевизионната разследваща журналистика за периода 2012-2015 г. се занимава със 

сериозни и общественозначими теми. С проблеми, които по една или друга причина са 

останали извън обсега на официалните институции, но има и пропуски. Някои актуални 

теми, които вълнуват хората от години,  остават извън обсега на изследваните 

предавания или не са разработени достатъчно задълбочено. Най-неприятен пропуск е, 

че високите етажи на властта остават извън обсега на разследванията, не са приоритет 

на журналистите. 

   Има акцент върху много сериозни критични състояние на държавата, но се усеща у 

журналистите една плахост, въздържане да посочват някои от главните виновници, 

които са по-високите етажи на властта.   

     Разследващите телевизионни журналисти боравят професионално с методите на 

реализация, използват успешно чуждия опит,  умеят и да импровизират. Да съчетават 

методите комплексно, така че да не оставят съмнение при доказване на тезите си. Вече 

имаме наложени модели, методи на реализация. В някои случаи обаче се наблюдава 

прекомерно използване на СРС-та, дори и в случаи, когато може да се работи с явни 

средства и по този начин и доказателствата да са още по-безкомпромисни, доказуеми, 

етични и професионални. Има и отделни казуси (най-вече при "Хрътките"), където не се 

използва потенциалът на всички възможни методи. Прибягва се до първия възможен и 

най-лесен, с който да се покаже, че има проблем и се създава усещане за недовършване 

на работата, неизчерпателност на разследването. 

    По отношение на резултатите, бездействието на институциите води до увеличаване на 

доверието на обикновените хора в разследващите журналисти. Затова и те  все по-

честото търсят съдействие от четвъртата власт за решаване на проблемите си. 

Изследваните предавания, показват, че за много от казусите не би имало успешно 

решаване, ако не са медиите, даването на гласност, на публичност. Докато тази ситуация 

не се промени, тенденцията е разследващите журналисти все повече да са фактор за 

промяна на статуквото, да расте ролята им в разрешаването на социални нередности, и 

във формирането на обществено мнение по важни проблеми и теми. 
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  Изводи 

 

     В България телевизионната разследваща журналистика е заела сериозно място, 

занимава се със значими теми и все повече се превръща във фактор за промяна на 

обществените нередности, на статуквото. Въпреки трудните условия, в които 

съществува, разследващата журналистика, изследването показва, че има журналисти, за 

които тя е кауза. През 2011 година прокуратурата обяви медиите за по-ефективни в 

противодействието на престъпността от цялата контролна система, включваща близо 40 

ведомства, които разполагат със стотици милиони левове от републиканския бюджет. 

    "През 2011 г. средствата за масова информация са разкрили почти равен брой 

престъпления с целия контролен апарат на държавата", бяха думите на главния прокурор 

Борис Велчев при представянето на годишния доклад на ръководеното от него 

ведомство. Данните сочеха, че прокуратурата се е сезирала и е работила по 1563 

публикации, а получените медийни сигнали в НАП, митниците и пр. са били 1676 
9
). 

Политици, депутати, кметове, представители на съдебната система  у нас все по-често 

се обръщат към медиите да им помагат в разкриването на нередности, които са по 

принцип работа на прокуратурата 

    На 14.07.2015 в ефира на Би Ти Ви председателят на Временната комисия за 

дейността на КТБ Десислава Атанасова призова медиите да са по-активни и да се 

включат в проверката на кредитополучателите на КТБ и имената посочени от Цветан 

Василев, свързани с банката.  Както посочва обаче авторката на статията " Простете, 

медиите не са разследващи органи" Петя Бързилска: "Медиите имат обществена 

функция, освен че са нормални компании, които се борят за печалба. Те имат 

задължението да задават въпроси, да питат, да обръщат внимание към определени важни 

за обществото проблеми, да изваждат неща на светло. Разследващата журналистика 

обаче не значи разследващи органи или по-нататък - прокурорски функции. Да, медиите 

обвиняват и понякога дори раздават присъди. Грешка на системата. В последно време 

                                                           
9

 Николов, Красен, Медиите са ”разкрили” престъпления, колкото целия контролен апарат на държавата, 

// Мeдиапул,  06 юли 2012,   http://www.mediapool.bg/, [available 27.08.2015]. 
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забелязвам обаче, че твърде много се иска от медиите. Не може само те да правят 

разследвания. И после като ги направят и се разкрие, че някой кмет е крал милиони - 

какво? Нали прокуратурата трябва да се намеси, нали трябва да започне дело, нали, да 

се надяваме, съдът трябва да се произнесе справедливо
10

". 

     За да бъде ефективна разследващата журналистика у нас, освен да се изпълнява 

професионално и безпристрастно, трябва й справедлива и работеща съдебна система, 

която да раздава правосъдие.  Кои са другите  основните изводи: 

 

 1. Членството на България в ЕС поставя пред страната ни сложни задачи. 

Разследващата журналистика играе важна роля в преодоляването на слабости, които 

пречат на държавата ни да изпълнява европейски изисквания. 

 2. Разследващата журналистика има своя история в световен мащаб и у нас. 

Натрупаният опит е полезен за реализация на контролните функции на тази 

журналистика, за постигане на реални резултати в демократичното развитие на 

страната. 

 3. Увеличава се количеството на разследващите предавания. Водещите телевизии 

полагат усилие за повишаване ролята им в решаване на важни проблеми в обществото. 

 4. Разследващата журналистика е възприела опита на чуждите разследващи 

журналисти, пренесла го е у нас и вече имаме модели, методи на реализация. 

  5. Българската телевизионна  разследваща журналистика натрупа практически опит в 

усилията си да разнообрази методите, да експериментира с нестандартни похвати. 

   6. Тематичната ориентация на разследваща журналистика е насочена към същностни, 

болезнени теми на обществото - здравеопазване, образование, екология, корупция на по-

високи и по-ниски етажи и други. 

  7. Обществено признание имат журналисти, които трайно са ориентирани към жанра 

на разследващата журналистика. Валя Ахчиева, Миролюба Бенатова, Васил Иванов, 

                                                           
10

 Бързилска, Петя. Простете, медиите не са разследващи органи //Актуално, 14юли 2015. 

http://actualno.actualno.com, [available 20.08.2015]. 
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Росен Цветков и други. Това са журналисти, които имат свой собствен стил на работа и 

са разпознаваеми. 

   8  Колкото "по-силна", "по-смела" и добре развита и разобличаваща е разследващата 

журналистика у нас, толкова повече се доближаваме до европейските критерии. 

   9. Качествената разследваща журналистика се нуждае от силна и справедлива съдебна 

система. В противен случай част от работата й се обезсмисля. 

  10. Налице са конкретни резултати след излъчените разследвания. Това увеличава 

доверието на зрителите към този тип журналистика. От друга страна обаче все още 

разследващата журналистика у нас не е извоювала такъв авторитет, че да бъде 

използвана като източник на сериозни мерки и действия от страна на юридическата 

власт и да влияе в решаването на проблеми, предприемането на законодателни мерки. В 

някои от случаите при повече медиен шум това са случва, но в масовата практика, 

случаите се потулват, колкото и очевидни и правдоподобни да са доказателствата. До 

този парадокс преди всичко се стига заради неефективността на самите институции, 

отказът им да съдействат и да дават информация, наличието на корупция вътре в самите 

тях. Повечето от разследванията са в сферата на частния сектор, но трябва да се 

увеличат и тези в публичния сектор,  които имат разрушителен ефект върху обществото 

като цяло. 

  11. Професионализмът в ред случаи страда от недостатъци - дребнотемие; не се засягат 

високи етажи на властови структури, отговорни за престъпни деяния. В някои от 

предаванията (както в "Хрътките") се наблюдава прекомерна употреба на скрита камера 

и то в случаи, в които разкритията могат да се направят и с явна.  В такива ситуации 

употребата им не се оправдана според Етичния кодекс, защото използването на тези 

методи се допуска в случаите, при които журналистите не могат да съберат по друг 

начин необходимата им информация, отнасяща се до важни социални проблеми.   

    При "Хрътките" се наблюдава и едно желание да се анонсира една свръхважност на 

тевите, която не винаги съответства на съдържанието на предаванията. Друг недостатък 

(основно на същото предаване), е че понякога няма желание от страна на журналистите да 

се разшири обектът на разследване. Открива се някакъв проблем, който е по-голям от 

анансирания в началото, но не се допълва разследването. Има и предавания, в които се 

показва проблема и се сигнализира до институциите за него и дотук. Не се предлага 
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анализ на причините за негативните явления, не се посочват алтернативите, което оставя 

впечатление за недовършена работа, за нежелание от страна на разследващите 

журналисти да използват всички методи и възможности, за да си свършат работата 

възможно най-професионално и отговорно. 

  12. Управляващи все повече осъзнават силата  на разследващата журналистика, ефектът,     

който предизвика понякога върху техния имидж. Затова се правят опити да се възпира 

разследваща журналистика  възпира се възпира разследващата журналистика чрез 

законодателни промени и ограничаване на правомощията на медиите 
11

. 

 13. Би могъл да се подобри професионализмът на някои водещи като се направят 

корекции в тяхното вербално и невербално поведение. При водещата на Открито Валя 

Ахчиева: да снижи назидателния тон, стремежа към себепоказност, да не проявява 

                                                           
11

 Малко след появата на снимки на наши депутати от техни екскурзии ( изтеклите снимки на Волен 

Сидеров от партия "Атака" по време на почивка във Варадер, в Париж, на тузарските снимки на Николай Бареков от 

"България без цензура", направени в курорта за милиардери Ники бийч - Сен Тропе) и четири месеца преди евроизборите 

на 25 май 2014, управляващите предложиха нови Наказателен кодекс (НК), чийто проект бе пуснат за обсъждане от 

правосъдното министерство. Според новия член в него - чл.146, се пишеше, че който противозаконно фотографира, 

филмира, записва или подлага на друго подобно действие другиго без негово знание или въпреки неговото изрично 

несъгласие, се наказва с лишаване от свобода до една година, с пробация или с глоба". Единствено оневиняващо 

обстоятелство може да е, ако деянието "е извършено при публични прояви на лицето". Това на практика означаваше, че 

нито един политик, депутат, висш държавен служител не може да бъде сниман без негово разрешение, освен ако снимката 

не е свързана с пряката му работа формулировка вместо "публично място". Поправките не бяха направени заради 

негативните реакции от страна на всякакви експерти, най-вече медийни и на юристи, но ясно даде сигнал, че 

управляващите се чувстват застрашени. По-късно в други промени, само че в Изборния кодекс отново се опитаха да 

ограничат работата на медиите. Поправки в Изборния кодекс, внесени в последните работни дни на парламента и 

огласени на 18 юли 2014 гласяха, че всички медии - обществени и търговски електронни, печатните и предоставящите 

онлайн новинарски услуги, ще имат право да публикуват само официална информация по време на избори и да носят 

отговорност ако допуснат  "накърняване на правата и доброто име на другиго, призоваване към насилствена промяна на 

конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над 

личността". Това на практика означаваше, че журналистите не могат да публикуват неофициална информация, а само 

онази, която е достигнала до тях по официален ред“. И тези промени не бяха приети, той като обществеността отново се 

надигна срещу тях. Самият факт обаче, че на няколко пъти само за една година, се направиха опити за ограничаване на 

правомощията на журналистите, вместо да се прибягва да стимулирането им, и особено на разследващата журналистика, 

показва, че вероятно и за напред ще се търсят такива приьоми,  затова й, да се прави разследващата журналистика у нас 

става все по-трудно. 
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сарказъм, рязък тон, към хора, чията вина все още не е доказана и да избягва образа на 

"учителката", за което често я критикуват и зрителите. При Миролюба Бенатова 

недостатък е, че в прекаленото си желание да притиска обектите си и да ги изобличава, на 

моменти проява високомерие. Често теми, които не са толкова съществени се 

преувеличават и не се гонят докрай институциите, за решаване на проблемите. 

14.   Опитът на няколко разследващи журналистите, да разследват порочни и незаконни 

схеми, в сходен отрязък от време - септември 2014, показа, че явно занапред, при по-

сериозни разследвания и такива, свързани с криминално проявени хора, разследващите 

журналисти трябва да действат, съвместно с органи на МВР. 

15.  Наложително е да се предприемат мерки, срещу опитите на отделни медийни групи да 

монополизират пазара. 

16. Полезно би било да се създаде журналистическа камара, в която да членуват по-

видните български журналисти. 

17. Динамиката, с която се развиват и променят разследващите предавания , а някои от тях 

изчезват( Хрътките), показва, че наистина е трудно да се прави качествена разследваща 

журналистика, отговаряща на определението и критериите. Единствено "Открито" може 

да отчете дълга история, традиция в ефира на БНТ. Разследването засега оцелява, а 

"Хрътките" стартират шумно, но бързо изгуби инерция. В началото темите бяха по-

сериозни, но след това постепенно започнаха да стават все по-ограничени, все повече да 

присъства сензация
12

. 

18. Възходът на гражданската журналистика потвърждава липсата на достатъчно добре 

развита и активна разследваща журналистика, но ако двата типа жураналистика действат 

съвместно и са в добра корелация, това ще доведе до много повече разкрития. 

                                                           
12

 През ноември 2014 г. момче засне от терасата на блока си как полицай  взема подкуп, след което започна 

дисциплинарно производство срещу него, а обществеността буквално се взириви; По време на великденските 

празници през април 2014 г във фейсбук се появи видеоклип, в който се вижда как шофьор, представящ се за 

прокурор,  влиза в конфликт с група колоездачи и след това ги избутва от пътя с колата си. Дни след публикуването на 

видеото той бе уволнен със заповед на районния прокурор на столицата. 
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19. Възходът на новите технологии също е предпоставка за това граждани да могат да 

участват в събитията и да подпомагат разследващата журналистика, и журналистиката 

като цяло. В последните години видяхме как благодарение на видеа, направени с 

телефони, фотоапарати се стигна до разкрития на порочни схеми, уволнения на хора. 

(През ноември 2014 г. момче засне от терасата на блока си как полицай взема подкуп, 

след което започна дисциплинарно производство срещу него, а обществеността 

буквално се взриви; По време на великденските празници през април 2014 г във 

Фейсбук се появи видеоклип, в който се вижда как шофьор, представящ се за прокурор, 

влиза в конфликт с група колоездачи и след това ги избутва от пътя с колата си. Дни след 

публикуването на видеото той бе уволнен със заповед на районния прокурор на 

столицата. 

 

11.Препоръки: 

 

– Подобряване на взаимодействието между медиите и държавните институции; 

– Подпомагане на журналистическите разследвания от правителството и от сектора по 

сигурност (МВР, ДАНС и специалните служби)  и засилване на обмена на информация 

между тях; 

– Създаване на „горещи телефони“ както в силите за сигурност и така и в самите медии; 

– Отпускане на повече средства от медиите за разследващите журналисти и работа в 

екип, тоест увеличаване на броя им, за да може работата им да е по-ефективна както в 

другите страни, ако изобщо имат намерение да предоставят качествен продукт, а не да 

търсят сензация, да правят псевдоразследвания и т.н; 

– Преподаване в повече университети на предмет „Разследваща журналистика”; 

- Организиране на семинари и дискусии за разследващата журналистика в България, с 

представители на съдебната власт, какъвто бе иницииран от Асоциацията на 

европейските журналисти след материал на Калоян Стоев от вестник „Труд“ за 

нарушения на обществени поръчки в правосъдното министерство. На дискусията бе 
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поканен и главният прокурор Сотир Цацаров, за да даде обяснение, защо при 

определени нарушения се действа светкавично, а при други не
13

. 

– Отпускане на повече средства за семинари, обучения на български журналисти  по 

възможни различни програми, от неправителствени организации т.н.; 

– Добре би било и да се въведат европейските критерии за прозрачност върху 

собствеността на медиите. Собствеността на медиите да бъде разкривана 

регламентирано със закон, а не както в момента да не се знае кой стои зад медиите, 

които непрекъснато се появяват; 

 

                                                                

                                                             Приноси: 

 

 

1. За първи път в българската теоретична мисъл е направено системно, дълготрайно 

изследване, базирано на научна методология за телевизионната разследваща 

журналистика. 

2. Систематизирани са ясно основните теми на разследване, дефицитите в общественото 

развитие, които трябва да се преодолеят. 

3. Анализирани са жанровата специфика и начините, по който са реализирани темите: 

словото, звуковата среда, невербалната комуникация, монтажът - методите, чрез които 

тематиката е представена професионално чрез аудиовизуалната изразност. 

4. Направено е сравнение на професионалните подходи на водещи представители на 

разследващата журналистика. 

5. Представена е високата реакция на аудиторията и високата инертност на 

институциите към  поставените проблеми. 

  6.  На базата  на направения анализ се очертават и прогнози за бъдещото развитие на    

разследващата журанлистика.                                                      

                                                           
13

 Топновини бг, Асоциацията на европейските журналисти кани мистериозния Калоян Стоев на дискусия // 

topnovini.bg, 10 юли 2015, http://sofia.topnovini.bg, [available 21.08.2015]. 
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