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I. Обща характеристика на дисертационния труд 

 1. Актуалност на проблема 

 През 2016 г. учените, работещи върху авторитетния 

Оксфордски речник (Oxford Dictionaries),  обявяват за дума на 

годината обозначението „постистина“ (Post-truth).  Става дума за 

понятие, което означава обстоятелства, „в които обективните 

факти имат по-малко влияние върху оформянето на 

общественото мнение, отколкото емоционалните призиви и 

личните вярвания“. Въпреки че в този смисъл думата е 

използвана за пръв път през 1992 г. в есе на американския 

драматург Стив Тесич, учените от Оксфорд отчитат, че нейната 

употреба е скочила близо 2000% в сравнение с 2015 г. в 

англоезичния свят. Употребява се предимно в политически 

смисъл и е предпочитана от хората в контекста на 

президентските избори в САЩ и референдума за излизане на 

Обединеното кралство от Европейския съюз, който пък роди 

думата „Брекзит“. Според учените „постистина“ се възприема и 

използва като маркер за епоха, в която истината е маловажна или 

незначителна. Продължителните политически кампании за избор 

на президент на САЩ и референдума във Великобритания 

безспорно стимулират световната аудитория да потърси дума, 

която да обозначи спецификите на времето, в което живеем. 

Всъщност става думи за процес, започнал много отдавна. Процес, 

свързан с постепенното нарушаване на баланса между 
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индивидуалните свободи и социалната отговорност. С 

постепенното преминаване от политическите идеи на 

либерализма към неолиберализма през 80-те години на XX век. 

Неолиберализмът аргументира глобализиращите процеси и 

допълнителното отслабване на националната държава. 

Свободното движение на капитали променя икономиката, като 

увеличава дела на финансовите услуги за сметка на 

производителността. Държавните регулатори стават слабо 

ефективни. Според мнозина икономисти този процес е сред 

причините за голямата икономическа криза в края на първото 

десетилетие на XX век. Още тогава става ясно, че световният 

елит няма обяснение за случващото се, а то събужда желание да 

се предефинират понятия като справедливост и солидарност. 

Терминът „превзета държава“ обобщава новите проблеми пред 

старата либерална демокрация, свързани с  върховенството на 

закона, с баланса между властите, ефективността на 

институциите, участието на гражданите в управлението и 

свободата на медиите. Кризата на нарушения баланс между 

свободите и социалната отговорност прозира и в опита да се 

изгради етична позиция по отношение на мигрантската вълна 

към Европа, поредицата терористични актове, агресивните 

идеологически послания на ДАЕШ или хибридните войни в 

интернет. Всичко това постепенно рисува картината на днешния 

свят, в който информацията отново се използва за пропаганда, а 

новите технологии отварят магистрали към публичността за 
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собствените ни несъвършенства, личните страхове и емоции, 

които, от своя страна, се оказват по-силни за оформянето на 

обществено мнение от традиционните медии. Епохата на „пост 

истина“ основателно конструира усещането за цялостен разпад и 

проблем на ценностите, които градят нашата реалност след 

Просвещението. Кризата със свободата на словото, обаче, се 

усеща като разпад на социума, масмедийната сфера или 

реалността изобщо. Или поне на всичко това, което до днес си 

мислехме, че те са. В опита да се анализира случващото се и да се 

проследят следите на упадъка, се стига до изгубеното равновесие 

между индивидуалните човешки права и социалната 

отговорност. Възможно ли е епохата на „постистина“ и 

усещането за тотален крах да е онази повратна точка, в която ще 

сме принудени да преоценим ценностите, които дефинира 

Просвещението, да си зададем отново въпросите за човешките 

права, правата и свободите на другите, свободата на публичното 

слово, върховенството на закона и ограничаването на властта. 

Преди да се откажем от света, който сме създали, може би е 

нужно отново да дефинираме ясно границите на свободите, 

които човек отвоюва от света, за да бъде човек.  

 Очевидно е, че подобно на всички основни човешки 

свободи и свободното слово може да се превърне в заплаха. Да 

предостави пространство за тиранията на лъжата. Да поддържа 

публичния дебат в състояние на неистина. Разговорът за 

границите на свободите е пряко свързан с необходимостта да се 
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намери нов баланс между „всемогъщата държава“ и „всемогъщия 

индивид“, като се започне с укрепване на регулаторните органи 

на държавата.  

 

 2. Основна теза, обект, цел и задачи на изследването 

 

 Настоящото изследване се фокусира около една от 

основните свободи – свободата на словото, практикувана в 

условията на масовите медийни институции в България след 

приемането на Конституцията от 1991 г. Основната теза, която 

защитава изследването, е, че институцията на националния 

омбудсман следва да се възприема като орган, който може и 

трябва да следи за опазването на правата и свободите на 

българските граждани и тогава, когато те могат да бъдат 

застрашени или нарушени в резултат на дейността на 

медиите. Проучването представя аргументи за възможните 

ползи от признаването или предоставянето на националния 

омбудсман на известни функции и на медиен омбудсман. Тезата, 

развита в настоящия дисертационен труд, съдържа предложения 

за преодоляване на някои дефицити в системата на медийна 

регулация в България и укрепване на системата на 

професионална саморегулация на медиите чрез развитие на 

механизмите на ограничена, регулирана саморегулация. 

Същностните за институцията на омбудсмана характеристики – 

парламентарно създаден орган за застъпничество за правата и 
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свободите на гражданите, конституционното му положение, 

което му придава характера на висша форма на граждански 

контрол върху властта и липсата на класически властнически 

правомощия, което го дефинира като „мека власт“, могат да се 

възприемат като добра основа за оздравителния ефект от 

включването му в обществените комуникационни отношения.  

 Обект на настоящото изследване са системите на 

медийната регулация и саморегулация в България, познатите в 

света форми на фигурата на медийния омбудсман и 

конституираната в българската правна система институция на 

националния омбудсман.  

 Целта на настоящото изследване е да се даде отговор 

на въпроса, дали в полето на надзор за застъпничество за правата 

и свободите на гражданите от страна на националния омбудсман 

влиза и дейността на медийните институции. 

 За постигането на тази цел в рамките на изследването се 

решават следните задачи:   

 1. Да се подчертае и изследва връзката между 

индивидуалните права и свободи и конституционализма. 

 2. Да се анализират основната рамка, принципи и цели на 

системите на медийната регулация и саморегулация, черпещи 

основание за съществуването си от Конституцията на Република 

България от 1991 г. 
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 3. Да се коментират различните форми, принципи и цели 

на фигурата на медийния омбудсман, използвани в различни 

медийни системи по света.  

 4. Да се анализират функциите и правния статут на 

националния омбудсман като конституционно регламентиран 

орган. Да се оцени функционалното му положение в цялостната 

система за баланс и възпиране между властите, без да е част от 

нито една от класическите три власти. 

 5. Да се подложат на тълкуване основните текстове в 

Конституцията на Република България, Закона за омбудсмана и 

Правилника за организация и дейността на омбудсмана и да се 

аргументира разбирането за едно по-разширено възприемане на 

институцията на омбудсмана в България извън схващането му 

като орган, осъществяващ надзор над дейността на 

администрацията на национално и общинско ниво. 

 6. Да се изследват отношенията на националния 

омбудсман (в лицето на тримата досегашни титуляри, 

изпълнявали тези правомощия) и българските медийни 

институции и да се анализират причините за констатираната 

пасивност от навлизането в това социално поле. 

 7. Да се представят аргументи за защита на тезата, че 

дейността на медийните институции може да се разглежда като 

част от юрисдикцията на националния омбудсман по логиката на 

правото, предоставено му от закона, да се намесва винаги когато 

правата на гражданите се нарушават от субекти, реализиращи 
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обществени услуги, предназначени за задоволяване на 

определени обществени потребности.  

 

 3. Методология на изследването  

 

 Методологията на настоящото изследване до голяма 

степен се предопределя и от неговия интердисциплинарен 

характер. Основната цел и поставените във връзка с нейното 

изпълнение задачи изиска използването на методи, познати на 

общата правна теория, конституционното право, общата 

журналистическа теория и социологията. Сравнителноправният 

анализ дава възможности да се изследва връзката между 

свободата на словото и конституционализма в правните системи 

по света и в България. Методите на юридическия позитивизъм 

служат като основа за разкриване на случващото се при сблъсъка 

между индивидуалните права и свободи и универсалните 

концепции за модерните държави на територията на 

конституционализма. Нормативният анализ е широко използван 

за тълкуване на „комуникационните права“ според 

Конституцията на Република България и последвалите след това 

нормативни продължения, оформящи системата на медийната 

регулация на законодателно ниво. С помощта на нормативния 

анализ е аргументирана и тезата за по-широкото надзорно поле 

на правомощията на националния омбудсман включващо и 

дейността на медийните институции. Функционалният анализ 



12 

 

разкрива ролята на конституционно уредения институт на 

националния омбудсман в цялостната система на баланс и 

възпиране между властите, без да е част от нито една от 

класическите три власти. Системите на медийна саморегулация и 

регулация, както и представянето на различните форми на 

фигурата на „медиен омбудсман“ се коментират предимно от 

гледна точка на общата теория на журналистиката, социологията 

и теорията на конституционализма.  

 Актуалността и проблематичните полета на основната 

теза на изследването налагат включването и на резултати от 

проведено анкетно проучване. Целта на проучването е да се 

демонстрират различни гледни точки относно основната теза, 

която може да се развие в по-нататъшни изследвания, както и да 

стане основа за обществен и професионален дебат за ролята на 

националния омбудсман в системата на една бъдеща регулирана 

саморегулация на българските медии.  

 

 II. Съдържание на дисертационния труд 

  

 В структурно отношение настоящият дисертационен труд 

се състои от увод, три основни глави, които съдържат отделни 

раздели, заключение и едно приложение, представящо 

отговорите на отзовалите се на проведеното анкетно проучване, 

свързано с основната теза на дисертацията.  
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 1. Увод 

 

 В увода е обоснована актуалността на темата, очертан е 

предметът на изследването, поставени са основните задачи, 

посочени са методите, които са използвани за тяхното 

реализиране и е формулирана основната теза. 

 

 2. Първа глава 

 

 В първа глава, озаглавена  „Регулация и саморегулация 

на българската медийна система”, се съдържа общ преглед на 

системите за медийна регулация и саморегулация в България. 

Този преглед цели да разкрие основанията за изграждането на 

точно такива регулаторни механизми, да представи принципите, 

по които те функционират и да поясни ефективността на 

регулаторните практики (вж. напр. Огнянова 2015; Чолаков 2005; 

Николова 2004;  Георгиева, Николова 2003; Маккуайл 2003; 

Хофман-Райм 1996; Денис 1995; Кембъл 1999; Николова 2013; и 

др.). Също така в тази част на работата е коментирана 

историческата обвързаност между свободата на словото и 

конституционализма (Насоки 2014; Александър 2005; Бейкър 

1989; Баренд 2005; Фис 1996; Муун 2000 и др.).  

 Конституционализмът търси начини да гарантира чрез 

правния ред основните права и свободи, формирани през 

Просвещението. Върховенството на закона изисква баланс между 
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индивидуалните и социалните аспекти на човешкото битие. 

Възприемането на свободите като ценности от най-висш порядък 

понякога води до неприемливия извод за тяхната абсолютна 

безграничност. В противовес на това чрез методите на 

юридическия позитивизъм може ясно да се очертае случващото 

се на естествените, индивидуални човешки права и свободи в 

сблъсъка с универсалните концепции за суверенитета и нацията 

на територията на конституцията. Въпросът за свободата на 

словото, нейното упражняване и ограничаване е въпрос и на 

конституционното право (Вълчев 1995). 

 Обвързаността на свободата на словото с 

конституционализма изгражда конституционната рамка на 

системата на медийната регулация и следващите от нея 

нормативни продължения в законодателството на страната. В 

този раздел се излага нормативен анализ на чл. 39, чл.40 и чл. 41 

от Конституцията на Република България и основополагащото за 

последващата медийна регулация тълкувателно решение на 

Конституционния съд № 7 от 1996 г., където съдът също 

анализира въпросните текстове и ги определя като основни 

„комуникационни права“. Представени са и нормативните 

продължения на регулацията, следващи от конституционната 

рамка и съставящи българското медийно право основно като 

раздел от общото административно право. В края на раздела са 

изложени някои изводи и обобщения относно отчетени дефицити 

в системата на българската медийна регулация.  
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 Конституционният съд намира, че има достатъчно 

основания от юридически, финансов, технически и технологичен 

характер да обоснове различен конституционно-правен статут 

между печатните и електронните медии. Този тълкувателен 

извод е от съществено значение за последвалата медийна 

регулация на нормативно ниво. 

 Вниманието на Конституционния съд се фокусира също и 

върху общата конституционна забрана за цензура. Съдът 

подчертава, че държавата и нейните органи следва да стоят 

настрани от средствата за масова информация, за да гарантират 

свободното им функциониране. Все пак цензурата се схваща 

предимно като забрана на държавен орган или лица извън 

медийната организация да упражняват предварителен контрол 

над съдържанието на медийния продукт.  

 По отношение на правото да се търси, получава и 

разпространява информация съдът изисква допълнителни 

нормативни процедури и определения. Вследствие на всичко 

това медийната регулация постепенно получава своите 

продължения в българското законодателство, като оформя 

самостоятелен раздел в клона на общото административно право.  

 Въпреки че специализацията на административния 

контрол може да бъде възприета като позитивно явление, следва 

да се отчете и присъствието на известни отрицателни страни. На 

първо място необходимостта от създаване на множество органи 

на административния контрол. Това създава проблем за 
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аудиторията (гражданското общество) да се ориентира в техните 

правомощия и да потърси ефективна защита в резултат на 

незаконосъобразно поведение от страна на медийните 

институции. Фрагментацията на контролните механизми винаги 

увеличава възможностите за прехвърляне на отговорности, което 

също препречва пътя за ефективна правна защита. Всичко това 

води до занижено обществено доверие както спрямо държавата, 

така и спрямо медийните институции и предоставяните от тях 

услуги. Аудиторията (гражданското общество) изглежда 

изолирана от контрола на обществените отношения, а от друга 

страна, те предоставят благо, чийто основен потребител е самата 

тя. Всички членове в изброените по-горе независими от 

държавата регулатори и комисии се назначават от властта. 

Отговорността затова или се поделя от Президента, Народното 

събрание и Министерски съвет, или е конкретно поверена на 

изпълнителната власт. Ползвателите на информацията на 

медийните услуги, другата страна в медийното правоотношение, 

е лишена от възможността да участва активно в системата на 

медийната регулация.  

 Следващият раздел на главата разисква медийната 

саморегулация с оглед на конституционализма. Професионалната 

медийна саморегулация представлява система от основните 

етични принципи и професионални стандарти. В основата на 

системата за професионална саморегулация стоят същите 

основни принципи за свободата на словото, възприети в 
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Конституцията (и изрично посочени в Преамбюла на Етичния 

кодекс от 2004 г.). Съществената разлика е в участието или 

неучастието на държавата в метода на регулиране. В единия 

случай той се възприема като правния метод на власт и принуда, 

а в другия случай става дума за доброволно приети 

професионални стандарти между равноправни субекти. Етичните 

принципи, професионалните стандарти и признатият орган на 

саморегулация в съвкупността си съставят системата за 

саморегулация, гарантираща етичните правила за поведение на 

медийните институции. В раздела е представен анализ на 

битуващите етични кодекси в България и дейността на органите 

по саморегулация. Въпреки констатираните недостатъци в 

цялостната система за професионална саморегулация на медиите 

се стига и до извода, че опитите за нейното укрепване не са 

лишени от смисъл. Медийната саморегулация се възприема като 

продължение на правната регулация. Двете системи стъпват на 

едни и същи принципи и имат една и съща цел – да осигурят 

качественото протичане на обществените комуникационни 

отношения (Денис 1995; Кембъл 1999; Корн-Ривер 1998; 

Николова 2013;). Оттук следва и изводът, че вместо да бъдат 

противопоставяни една на друга тези контролни системи могат 

да работят заедно. В научната литература това ново състояние се 

определя като корегулация, проявяваща се в различни форми. 

Корегулацията не отрича достъпа на държавните органи 

(институции) или представители на неправителствения сектор до 
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дейността на медийните институции и стимулира активното им 

участие в медийната среда. За активни субекти в този регулиращ 

механизъм би следвало да се признаят националните регулаторни 

органи, органите на саморегулация и аудиторията (гражданското 

общество) в качеството й на трети компонент с „право на глас“. 

 

 3. Втора глава 

  

 Във втората глава „Медийният омбудсман“ се 

разглежда фигурата на омбудсмана в медиите. Тя е отдавна и 

добре позната по света. Среща се под различни назовавания: 

пресомбудсман, омбудсман за новините, граждански защитник в 

пресата, обществен редактор, представител на гражданите и пр. 

Независимо как е обозначена позицията, тя се съотнася с 

установени практики за връзка между медията и нейните 

потребители, връзка, която се основава на предпоставката, че 

публиката има право да настоява за добра журналистика и 

медиите признават този факт, като отделят собствени ресурси в 

лицето на омбудсмана за реализацията на качествен 

журналистически процес. Важно е да се подчертае всеобщото 

разбиране, че омбудсманът работи в интерес на обществото и 

като посочва грешките на медиите, и като дава гласност на 

публиката.  

 Разгледани са различни аспекти на позицията на 

медийния омбудсман: създаване на ролята на граждански 
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защитник в медиите; основните функции на медийния 

омбудсман, като се подчертава ролята му за повече ефективност 

при отговорността и отчетността на медийните институции; 

идентифицирането на  медийния омбудсман с механизмите за 

саморегулация на новинарските организации; разглеждат се 

изследвания, които го сочат или като инструмент на 

юридическата регулация, или като средство за налагане на 

етическа регулация (Златев 2008; Кембъл 1999; Байдар 2008;  

Николова 2004; Хафез 2001; Маурус 2008).  

 Според повечето изследователи медийният омбудсман е 

независим от държавата, доброволно избран от професионалното 

съсловие орган на саморегулация, който е част от механизмите за 

тяхната отчетност и отговорност пред обществото (Причард 

2000; Немет 2003; Маккуайл 2003; Бертран 2002; Бертран 2003). 

Съществуват обаче и разбирания за подобна фигура като част от 

системата на регулация.  

 К-Ж. Бертран подробно изследва средствата за отчетност 

и ги класифицира в зависимост от следните критерии. Според 

това, кой се включва в процеса, може да се говори за три типа: 

вътрешни, външни и кооперативни. Към първия вид, чийто 

източник са професионалното съсловие или медийната 

институция, спадат етически кодекси, медийни съвети, медийни 

омбудсмани, публични изслушвания, социален одит. Външните 

форми на отчетност включват критически материали от аматьори 

и журналисти извън съответната медия, организации за 
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наблюдение над медиите, кампании за медийна грамотност на 

публиката, академически изследвания и критика, 

журналистически блогове, коментари от аудиторията, фейсбук 

групи и пр. Кооперативните инструменти са плод на общата 

работа между професионалисти и публика, напр. писма до 

редактора, външни колумнисти, национален омбудсман, 

омбудсман, съвместни семинари, конференции и пр (Бертран 

199: 42-52). 

 В тази част на текста се описват и конкретните рутинни 

дейности и практики на медийните омбудсмани. Разглеждат се 

мотивите за свързването му с различни роли: на пиар специалист, 

на защитник на аудиторията, на критик на медиите (Немет, 

Сандърс 1999; Хартунг и др. 1988; Етема, Глейсър 1987; 

Великова, Капралов 2016а; Инджов 2015; Тодоров 2015). 

 Също така в главата се отделя място, посветено на 

проблематизирането на ефективността на медийния омбудсман 

по отношение на саморегулаторните му функции и на причините, 

водещи към залеза на гражданския защитник в новинарските 

организации, които все по-категорично се отказват от услугите 

му.  

 В заключение може да се каже, че медийният омбудсман 

като елемент от саморегулиращата система на средствата за 

масово осведомяване се свързва с оптимистичната идея да 

направи журналистиката и медиите отговорни за качеството на 

продукцията си и да ги накара да дават отчет за действията си; да 
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предостави право на аудиторията за съучастие в процеса на 

събиране на новини, редактиране и разпространение; да служи на 

демократичните процеси, като създава условия за пълноценно 

информиране; да позволи на трите страни – новинарско студио, 

мениджмънт и публика – да участват в реализацията на общи 

цели, свързани с правото на свободно изразяване.  

 От една страна, се отчита положителната функция на 

омбудсмана за конкретния журналистически процес, но от друга, 

не може да не се отбележат и недостатъците, които съпътстват 

самата позиция в рамките на регулативните мерки.  Посочените 

изследвания налагат мисленето, че проблемите, които стоят пред 

омбудсмана, произтичат както от динамиката на промените, 

произтичащи от бързо развиващата се комуникационна среда – 

глобализация, дигитализация, преобладаваща комодификация, 

така и от проблематизирането на самите саморегулаторни 

механизми в съвременното състояние на медийната система, 

силно повлияна от пазарни принуди. Начинът на опериране на 

медийния омбудсман, особено в рамките на отделна медия, 

подсказва недотам добрите възможности за удовлетворяване на 

самоконтрол в рамките на съответната новинарска организация. 

Поставен между медията и публиката, гражданският защитник е 

натоварен с очаквания и от двете страни, но зависимостта му от 

конкретната институция предопределя крехката намеса в 

упражняване на саморегулаторните механизми. Автономността, 

задължителна за професията, е трудно достижима, а оттам се 
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понижава и потенциалът за качествено налагане на 

самоконтролиращите мерки на омбудсмана (Етема, Глейсър 

1987; Немет, Сандърс 1999; Дален, Дюз 2006; Тейт 1984; Кени, 

Озкан 2012; Мартин 2009). Всички посочени несъвършенства на 

медийния омбудсман не са повод да се отрича неговата позиция в 

рамките на саморегулаторния инструментариум, а по-скоро 

манифестирането им е апел към преразглеждане на самите 

механизми за самоуправление. Очевидно е, че трябва да се търси 

изход от ситуацията, в която са изпаднали медийните компании, 

а именно на все по-нарастваща безпомощност от страна на всеки 

един от саморегулиращите органи, който се опитва да поддържа 

добрата журналистика. Може би той се намира в кооперирането 

на позитивите на омбудсманската позиция с възможностите на 

държавата.  

 

 3. Трета глава 

 

 Трета глава „Институцията омбудсман и българските 

медии“ е структурирана в три раздела. В първия се представя 

институцията на националния омбудсман – нейното 

конституиране и правомощия. По своята конституционна 

същност омбудсманът в България е парламентарно създаден 

орган, който „се застъпва за правата и свободите на 

гражданите“ (чл. 91 „а“ от КРБ). В най-общ смисъл това го 

превръща в допълнителна форма на контрол от страна на най-
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висшия държавен орган – Народното събрание. В този раздел се 

защитава и тезата за една по-широка социална роля на 

институцията на националния омбудсман от първоначалното му 

разбиране като контролиращ действията на националната и 

общинската администрация орган.  

  Конституционният статут и избирането от страна на 

парламента предоставят роля на омбудсмана и в рамките на 

законодателния процес. Анализът на практическата дейност на 

българския омбудсман показва, че той активно се възползва от 

своите възможности за квазизаконодателна инициатива или 

препоръки към отделни законопроекти. Не на последно място, 

конституционните поправки от 2006 г. директно предоставят на 

омбудсмана правомощието да сезира Конституционния съд. Това 

легитимира позицията му сред ограничения кръг представители 

на основните три власти, които могат да поставят въпроса за 

противоконституционност на закон, с който се нарушават права 

и свободи на гражданите.  

  На нормативно ниво се наблюдават допълнителни 

отклонения от тясното разбиране за приложното поле на контрол 

от страна на омбудсмана и ограничаването на субектите, спрямо 

които той може да въздейства единствено и само до 

администрациите (на държавно и общинско ниво). Законът за 

омбудсмана и приетият по-късно с допълнителни разширителни 

постановки Правилник за организацията и дейността на 
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омбудсмана предоставят възможност за интерпретации в посока 

на разширяване на контролните правомощия на омбудсмана. 

  В заключение може да се обобщи, че ангажиментът по 

застъпничество за правата и свободите на гражданите на 

омбудсмана не би следвало да се стеснява единствено и само до 

надзор над действията на администрацията и нейните 

производни. Това произтича от тълкуването на нормативните 

редакции в специалния Закон за омбудсмана и приетия по-късно 

с допълнителни разширителни постановки Правилник за 

организацията и дейността на омбудсмана. Очевидно е, че 

институцията има правомощия да се застъпва за правата и 

свободите на гражданите и спрямо субекти, които предоставят 

обществени услуги, предназначени за задоволяване на 

обществени потребности независимо дали те са представители на 

публичната сфера, или са субекти на частни физически или 

юридически лица. Макар и лишен от конкретни властнически 

правомощия, в подобни случаи омбудсманът винаги може да 

предаде достатъчно сила на своите предписания към тези лица, 

като се възползва от своята „сигнална функция“ и насочи 

вниманието към тяхната дейност на съответния регулаторен 

орган. Доколкото с упражняване на правото на „свобода на 

словото“ също могат да се нарушават права и свободи на 

гражданите, е съвсем уместен въпросът, дали дейността на 

медийните институции попада в полето на надзор от страна на 



25 

 

българския омбудсман (Ангелова 2002; Добрева 2009; Ефтимова 

2016; Пешева 2015; Стойкова 2008). 

 Следващият раздел изследва натрупаните в годините 

взаимоотношения между институцията на националния 

омбудсман и българските медии. Анализирани са действията на 

досегашните трима титуляри, изпълняващи правомощията на 

национален омбудсман от конституирането на институцията до 

днес. Посочва се пасивността на институцията спрямо дейността 

на медиите и се коментират причините, стоящи в основата на 

възпиращите от намеса действия.  

  На първо място те очевидно са от нормативен характер. 

Факт е, че поне на пръв поглед журналистическата дейност 

изглежда  извън полето на надзор от страна на омбудсмана. 

Медийните институции привидно са извън кръга на лицата, 

спрямо които се простират неговите правомощия. В научната 

литература откриваме и възможните допълнителни аргументи от 

конституционен характер, които могат да оказват възпиращо 

въздействие за омбудсмана да се намесва в дейността на медиите. 

Към нормативните причини, изключващи по-активни действия 

по надзора върху медиите от страна на омбудсмана, може да се 

прибавят и съмнения от възможната проява на цензура от страна 

на държавен орган в противоречие на основния принцип, 

определен в чл. 40, ал. 1 от Конституцията на Република 

България.  
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  Втората причина е следствие от първата, но се свързва 

по-скоро с общото разбиране (на омбудсмана и на медиите) за 

понякога сходната социална роля на двата вида институции. 

Медиите и омбудсманът споделят (понякога) обща социална 

функция – гарантиране на безконфликтния диалог между властта 

и гражданите в името на демократичните ценности, които 

управляват всекидневието ни и осигуряват съхраняването и 

възпроизвеждането на общността. В този смисъл те са коректив 

на управляващите и защитник на хората от рестриктивни и 

дискриминиращи намеси на държавата и елитите в живота на 

индивида. Видимо е взаимното осъзнаване на омбудсмана и 

медиите като съюзници в диалога между властта и гражданите в 

гражданското общество.  

  Обръща се внимание и на факта, че през изминалите 

мандати се наблюдава постоянно надграждане над 

традиционното разбиране за институцията и се разширяват 

нейните правомощия извън тесния възглед, определящ 

омбудсмана като  държавен орган за защита на гражданите 

единствено от действията на административните структури. 

Актуалното фактическо положение на българския омбудсман се 

представя по-скоро като висша форма на граждански контрол и 

като активен посредник в диалога между властта и гражданите. 

Диалог, който се осъществява публично в средата на и чрез 

средствата на масовите медии.  
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 Третият раздел е озаглавен „Институцията омбудсман и 

медийният омбудсман“. В началото на раздела се излагат 

аргументи, че и в сегашния си вид институцията на омбудсмана 

следва да включва в полето си на надзор и дейността на 

медийните институции. Констатираните причини за 

демонстрираното в годините въздържание в тази посока изискват 

дебат и признание на правомощията на националния омбудсман 

и спрямо медийните институции (вж. и Доклад 2013). В текста са 

разгледани различни подходи за включването на националния 

омбудсман в системата на медийната регулация.  

 Въпреки че съществуват достатъчно аргументи и в 

сегашната ситуация на омбудсмана да бъдат признати функции 

спрямо медийната сфера, е далеч по-уместно да се потърсят ясни 

основи на законодателно равнище, за да се гарантира стабилитет 

на обществените комуникационни отношения.  

  Когато става дума за институция, признаването на такава 

роля следва да се възприема като право и същевременно 

задължение за омбудсмана да оперира в медийното поле. От 

друга страна, проучването на натрупаните взаимоотношения 

между националния омбудсман и българските медии разкри 

отчетливо въздържание от намеса в работата на медийните 

институции. Причините са свързани с известната нормативна 

неяснота, притесненията от възможното нарушаване на 

конституционната забрана за цензура и схващането за често 

припокриващата се социална роля на двата типа институции да 
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функционират като коректив на властта в защита на правата и 

свободите на гражданите. Представените доказателства и 

приемливи законодателни подходи за бъдещи законодателни 

инициативи, които могат да включат достатъчно категорично 

институцията на омбудсмана в системата на медийна регулация и 

да преодолеят съществуващите дефицити, могат да 

изкристализират в следните конкретни предложения :  

 Изричното включване на медийните услуги в изброените в § 

1 от Допълнителните разпоредби на Закона за омбудсмана 

сфери, в които могат да се предоставят обществени услуги за 

задоволяване на обществени потребности, определящи 

полето на надзор от страна на омбудсмана. 

 Предоставяне на координационни функции на националния 

омбудсман по отношение на административните 

производства, възникващи между гражданите и съответния 

независим административен орган за контрол. 

 Предоставяне на националния омбудсман на квота при 

конституирането на медийните регулаторни органи. 

Примерно да излъчва член на Съвета за електронни медии. 

 Представените в този раздел предложения могат да се 

окачествят само като приемливи, тъй като наред с 

положителните ефекти от тяхното прилагане се открояват и 

известни опасения. Предоставянето на възможност за вземане на 

решения относно сложния етичен дискурс в журналистическата 
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дейност и медийните операции на един персонален държавен 

орган би поставило средата в положение на заложник на 

персоналните етични разбирания и медийна компетентност на 

титуляря,  изпълняващ функциите на национален омбудсман в 

съответния мандат. Делегирането на някаква координационна 

функция на омбудсмана спрямо дейността на множеството 

специфични административни регулаторни органи пък заплашва 

да претовари институцията и да направи невъзможно 

изпълнението на другите й основни правомощия. От друга 

страна, този подход очевидно изисква много по-мащабна 

законодателна дейност, а това изглежда излишно с оглед на 

позицията, че до подобно състояние може да се стигне и чрез 

повишаване на нивото на административна култура и 

нормалното взаимодействие между отделните институции. И 

накрая, въпреки че съществуват солидни аргументи за включване 

на омбудсмана сред органите, които имат своя квота при 

конституирането на Съвета за електронни медии, подобна 

законодателна промяна също може да се окачестви като просто 

приемлива, основно заради ограничения й положителен ефект. 

Тази мярка ще задълбочи различния регулационен статут между 

печатните и интернет изданията и електронните медии. 

 Укрепването на системата на медийната регулация 

очевидно се нуждае от паралелни мерки и спрямо системата на 

медийната саморегулация. Работата предлага достатъчно 

доказателства, които могат да посочат институцията на 
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българския омбудсман като онова необходимо звено в системата, 

преодоляващо разкрилите се дефицити и в двете регулаторни 

рамки. В настоящия раздел се разглежда и възможността в 

български условия да се оцени ролята на националния 

омбудсман като пресечна точка на системите на медийната 

регулация и саморегулация.  

 

 4. Основни изводи и предложения 

 

 Изводите на проучването се концентрират около 

разбирането, че системите на медийната регулация и 

саморегулация почиват на едни и същи принципи, залегнали в 

Конституцията на Република България, и имат една и съща цел - 

да гарантират социалната отговорност на медийните институции, 

да се развиват като допълващи се системи, които се опитват в 

кооперирани действия да преодолеят своите недостатъци. В тази 

насока теорията и практиката предлагат решение чрез 

разработването на система за корегулация (вж. Хофман-Рийм 

2001, Манделкерн 2001, Марсдън 2005, Чолаков 2005, 

Европейска комисия 2006, Герганова 2010, Михайлова 2013; 

Албареда 2008). При нея регулацията и саморегулацията си 

сътрудничат, като автономно изпълняват своите ангажименти, но 

законът запазва правото си на „последна дума“. Работата 

предлага различни подходи за изграждането на държавна 
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медийна политика в тази насока, която включва и участието на 

националния омбудсман. 

  Институцията на националния омбудсман в България има 

своето място в медийната сфера и дейността на медийните 

институции. По-широката оценка на социалната му роля, дадена 

от Конституцията на Република България и специалния Закон за 

омбудсмана, предполагат активно поведение и в полето на 

медиите с цел ефективно застъпничество за правата и свободите 

на гражданите. Тази роля има подчертани положителни ефекти и 

за медийната система, като създава ефективни процедури за 

повече отчетност и отговорност на медийните институции към 

аудиторията (гражданското общество). Съществуващите системи 

за медийна регулация и саморегулация в България постигат 

положителни резултати, но и ясно разкриват съществени 

дефицити. Медийната регулация се развива с различни темпове 

спрямо електронните медии, от една страна, печатните и 

интернет издания, от друга. Правозащитните функции на 

държавата се разпределят по линия на общия съдебен контрол и 

в по-голяма степен по линия на административното 

правораздаване. Нормативната политика на българската държава 

постепенно оформя медийното право като раздел от клона на 

административното право с отделни специални закони, 

уреждащи специфични обществени отношения. Този подход 

предполага създаване на редица независими административни 

органи за контрол. Фрагментирането на контрола създава 
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естествени проблеми на гражданите да се ориентират в 

средствата си защита, когато правата и свободите им биват 

нарушавани от дейността на медиите. От своя страна пък това 

води до ниско обществено доверие както към медиите, така и 

към способността на държавата да гарантира обществените 

комуникационни отношения. Системата на медийна 

саморегулация в България може да се окачестви като твърде 

млада и развиваща се в една незряла професионална среда. Това 

очевидно създава проблеми, защото по своята същност една 

такава система изисква известно професионално самосъзнание, 

за да може да съществува и да се развива като продължение на 

системата за регулация. Дефицитите на саморегулацията 

започват още на ниво доброволното приемане на единни етични 

постулати и професионални стандарти и преминават през ясните 

проблеми по конституирането на органите на саморегулация в 

условията на равнопоставени субекти от едно професионално 

съсловие. Липсата на доброволно приети от повечето участници 

правила, на легитимност на органите по самоконтрол и слабата 

ефективност на наложените санкции аргументират разбирането 

за илюзорност на резултатите от функционирането на тази 

система. Въпреки това усилията за укрепването на системата за 

професионална саморегулация не изглеждат лишени от смисъл. 

От съществено значение е фактът, че професионалната гилдия не 

поддържа разделението между дейността, осъществявана чрез 

електронните медии, печатните и интернет изданията. Още по-
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значим е фактът, че медийните професионалисти чрез системата 

за саморегулация признават и подчертават необходимостта от 

отчетност спрямо аудиторията и задължението да поемат 

социална отговорност. В тази връзка тя развива и познава 

различни форми на медиен омбудсман с функции, които налагат 

механизмите на отчетност и отговорност на медийните 

институции.  

  Решение за съвместяване на функциите на медийната 

регулация и саморегулация се търси в система за медийна 

корегулация. При нея регулацията и саморегулацията си 

сътрудничат, като всяка система автономно изпълнява своите 

ангажименти, но законът запазва правото си на „последна дума“, 

т.е. добрият вариант може да се назове регулирана 

саморегулация (Шулц, Хелд 2002, Шулц, Хелд 2004, Шулц, Хелд 

2006; Хофман-Рийм 1996:326; Аяс 2012; Шупърт 2001). С 

изменения в Закона за радиото и телевизията от 2010 г. в 

българското медийно право е направена първа, макар и плаха 

стъпка за въвеждането на подобен тип саморегулация. 

Настоящото изследване предлага различни подходи за 

продължение в тази посока на медийната политика на държавата, 

които включват участието и на националния омбудсман. 

Включването на институцията на омбудсмана в саморегулацията 

на българските медии може да доведе до следните положителни 

ефекти:  
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 Подобно на цитирания в изложението шведски модел 

националният омбудсман може да включи в полето на надзор 

печатните и интернет изданията на основание на факта, че 

системата за саморегулация не ги изключва от обсега на 

преценка за етичност и професионализъм. 

 Институцията на националния омбудсман може да регулира и 

да работи с различните професионални организации за 

самоконтрол, като им предоставя институционален авторитет, 

легитимност и ефективност на санкциите. Професионалното 

съсловие и националният омбудсман ще се чувстват 

ангажирани да разработват общи програми за повишаване на 

медийната грамотност на аудиторията (гражданското 

общество).  

 В тази система на кооперативна регулация институцията на 

националния омбудсман ще координира и съблюдава 

движението на цялата процедура от подаването на жалбата до 

преценките на органите по саморегулация и регулация. 

Процедурата ще гарантира своевременната реакция на 

системите и налагането на ефективни санкции на медийните 

институции в разумни срокове. 

  Съдържащите се в дисертационния труд изследвания, 

проучвания и анализи целят предоставянето на достатъчен 

материал, който да послужи за основа на една сериозна 

обществена дискусия за институцията на омбудсмана и 
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саморегулацията в българските медии. Този дебат следва да 

ангажира голяма част от средите на българските журналисти, 

юристи, публични фигури, неправителствени организации, 

представители на държавните регулаторни органи и националния 

омбудсман.  

  5. Заключение 

  Настоящият дисертационен труд развива тезата, че 

юрисдикцията на институцията на националния омбудсман в 

България може да бъде разширена, като му бъдат признати 

правомощия по застъпничество на правата и свободите на 

гражданите, когато те се нарушават от медийните институции. 

При аргументирането на тази постановка се тръгва от коментара 

на няколко важни предпоставки – свободата на изразяване между 

морала и правото; същност, функции, дефицити на системите на 

регулация и саморегулация; отношението между 

конституционното уреждане на свободата на изразяване и 

регулаторните механизми в сферата на медиите; промени в 

идеите относно начините на регулиране в медийните 

организации.  

  Въпросът за свободата на словото е разгледан в контекста 

на основните свободи, формирани през Просвещението, и в 

рамките на необходимостта от социалната отговорност на 

институциите при тяхното упражняване. Сблъсъкът между 

индивидуалните свободи и универсалните концепции за 
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суверенитета и нацията е представен чрез методите на 

юридическия позитивизъм, който илюстрира случващото се с 

основните човешки права през концепцията за 

конституционализма. При обсъждането на темата се стига до 

извода, че свободата на словото, упражнявана от медийните 

институции, винаги е стояла на вниманието на модерните 

държави, възприели конституционните модели. Създателите на 

конституциите осъзнават значимата социална роля на тази 

основна свобода и я санкционират като норма от най-висш 

правен порядък. Оттук следва и другият извод, че въпросът за 

свободата на словото, нейното упражняване и ограничаване вече 

не е само морален акт. Той се превръща във въпрос и на 

конституционното право. Правото и моралът са равноправни 

социално регулативни механизми относно това отстъпено 

автономно поле, в което медийните институции упражняват 

привилегията на свободно публично слово.  

  В търсенето на достатъчно аргументи за защита на 

основната теза изложението съдържа общ преглед на актуалното 

състояние на регулацията и саморегулацията в българската 

медийна среда. Системата на медийната регулация е разгледана 

през призмата на единната конституционна рамка и на 

следващите от конституцията нормативни продължения на 

законодателно равнище. На базата на направените разсъждения 

се оформят няколко съществени извода, свързани с разбирането, 

че конституционната рамка предоставя основанията, принципите 
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и ограниченията, в които следва да се развива медийната 

регулация. Тя е система от правни норми, чрез която държавата, 

възползвайки се от властническите си правомощия, налага 

предписани правила за поведение, валидни за журналистическата 

гилдия и медийната индустрия. Правото като социално 

регулативен механизъм разполага с възможността да прибегне 

към държавна принуда, за да гарантира пълноценното и 

адекватно протичане на обществените отношения, като ги 

предпази от изкривявания, които да работят за едната или 

другата страна в релацията. Същевременно се обръща внимание 

на факта, че медийната регулация следва да се ползва 

икономично и само в рамките на съдържащите се в 

Конституцията ограничения на комуникационните права. Според 

Конституцията комуникационните права принадлежат на всички 

български граждани, но те би следвало да се приемат и в друг 

аспект – като принадлежащи на дадена институция. Т.е. правото 

на общуване може да се упражнява от дадена институция (в 

случая медийна) като конкретен субект и съответно в този 

смисъл да се включва в правни отношения при прилагането на 

тези права, отнасящи се до отделния гражданин.  

  Друг съществен извод е свързан с разбирането, че има 

достатъчно основания от юридически, финансов, технически и 

технологичен характер да се обоснове различен 

конституционноправен статут за печатните и за електронните 

медии. Този извод е от значение за последващата медийна 
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регулация на нормативно ниво. Въпреки че съществува и тезата 

за липса на съществени основания за подобно разделяне. Общата 

конституционна забрана за цензура изисква държавата и нейните 

органи да стоят настрани от информационните медии, за да 

гарантират свободното им функциониране. Все пак цензурата се 

възприема предимно като забрана на държавен орган или лица 

извън медийната организация да упражняват предварителен 

контрол над съдържанието на медийния продукт. Вследствие на 

всичко това медийната регулация постепенно получава своите 

продължения в българското законодателство, като оформя 

самостоятелен раздел в клона на общото административно право. 

Този подход води до специализиран контрол в отделни елементи 

от цялостната дейност на една медийна институция. Въпреки че 

специализацията на административния контрол може да бъде 

възприета като позитивно явление, следва да отчетем и известни 

отрицателни страни. На първо място необходимостта от 

създаване на множество органи на административния контрол. 

Това поражда проблем за аудиторията (гражданското общество) 

да се ориентира в техните правомощия и да потърси ефективна 

защита в резултат на незаконосъобразно поведение от страна на 

медийните институции. Фрагментацията на контролните 

механизми винаги увеличава възможностите за прехвърляне на 

отговорности, което също препречва пътя за ефективна правна 

защита. Всичко това води до занижено обществено доверие както 

спрямо държавата, така и спрямо медийните институции и 
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предоставяните от тях услуги, като се стига до отлив на 

аудитория по посока на спекулативни, лъжливи, подозрителни по 

отношение на предоставяната информация източници; до 

формиране на предпоставки за поляризация и разделение в 

обществото заради изолиране в точно определени 

информационни места, отхвърлящи плурализма на мнения.  

  Прегледът на системата на професионална медийна 

саморегулация в България показва, че тя също черпи основания 

за своето съществуване от Конституцията. В това отношение се 

налага изводът, че тя не си поставя за цел да измести закона, а 

по-скоро да го допълни. Начините за реализация на подобен 

проект се изразяват в приемането на допълнителни 

професионални стандарти, които да гарантират етичното 

функциониране на медийната система. Основната цел е да се 

осигури на обществото достъп до достоверна информация, с 

която то да оперира свободно, за да могат гражданите да играят 

активна роля в условията на прозрачна демокрация и да са 

достатъчно пълноценно информирани, за могат да управляват 

всекидневието си.  

  Общият преглед на регулацията и саморегулацията в 

българската медийна среда представя основанието за тяхното 

съществуване, общите принципи и цели, на които те се 

подчиняват, но същевременно се наблюдават и ясно изразени 

недостатъци в тяхното практическо прилагане. За 

неутрализиране на дефицитите в двете системи, уреждащи 
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отговорното функциониране на българските медии, се търсят 

решения по посока на т. нар. регулирана саморегулация, вариант 

на по-разпространения и възприеман като родов термин 

корегулация. При това коопериране системите за регулация и 

саморегулация действат автономно, но държавата си запазва 

правото на „последна дума“ в качеството си по-скоро на 

партньор. Защитавайки интересите на своите граждани, 

държавата създава и възможности за приобщаването им към 

онези колективни субекти, пред които медиите трябва да се 

отчитат и да носят отговорност. При съвместните действия на 

медии, държава и публика съществен става въпросът за избора на 

конкретния инструмент, орган или институция, чрез който да се 

гарантира ефективността на регулираната саморегулация.  

  От изследването на световния опит, функциите и 

практиките на фигурата на медийния омбудсман се стига до 

извода, че като елемент от саморегулиращата система на масови 

медии той се свързва с оптимистичната идея да провокира 

журналистиката и медиите към отговорна журналистика, която 

да чувства задължението, да дават отчет за действията си; да 

включи аудиторията в журналистическия процес; да допринася 

за утвърждаването и развитието на демократичните процеси, 

като създава условия за пълноценно информиране; да осигури 

възможности за общи инициативи на  журналисти, редактори, 

мениджмънт и публика, свързани с правото на свободно 

изразяване. От една страна, се отчита положителната функция на 
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омбудсмана за конкретния журналистически процес, но от друга, 

не може да не се отбележат и недостатъците, които демонстрира 

този саморегулаторен инструмент – слабата независимост от 

управата на дадената медийна организация, реалната възможност 

да подкопае доверието в медията, дефицит на санкции, 

нежеланието за финансиране на критик на институцията. 

Указаните несъвършенства на медийния омбудсман не го 

отричат като проводник на самоконтрола в медийната компания, 

а коментарът и анализът им са насочени към изграждането на 

реални и функциониращи решения за цялостния процес на 

саморегулация.  

  В тази посока се търсят отговори на въпроса дали е 

възможно кооперирането на функциите на медиен омбудсман и 

функциите на националния омбудсман, за да се постигне по-

мащабна ефективност при саморегулацията на медиите. 

Подчертава се, че институцията национален омбудсман 

разполага с далеч по-широка социална роля от първоначалното 

разбиране, според което тя се възприема като контролен орган на 

администрацията на национално и общинско ниво. Представят се 

различни аргументи в полза на идеята, че след включването на 

националния омбудсман в системата от държавни органи, 

уредени с Конституцията, на него може да се гледа като на 

допълнителна част от общия механизъм за баланс и взаимно 

възпиране между гражданите. Защитава се разбирането, че 

подобно на президентската институция и омбудсманската 
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разполага с предоставени изрично или следващи от 

необходимостта за институционално взаимодействие 

възможности за въздействие спрямо разделените власти (вж. и 

Михайлова 2015). На нормативно ниво също се подчертава 

необходимостта от едно по-широко тълкуване на надзорното 

поле на действие на институцията на омбудсмана. От анализа на 

законовите текстове в Закона за омбудсмана и Правилника за 

организация и дейност на омбудсмана се стига до извода, че той 

следва да прилага юрисдикцията си не само спрямо субекти от 

публичната сфера, но и спрямо частни физически или 

юридически лица, които предоставят обществени услуги с цел 

задоволяване на определени обществени потребности. 

Продуктът, получен от работата на медиите, следва да се 

разглежда като обществена услуга с цел задоволяването на 

потребността на обществото да бъде информирано, за да може да 

управлява живота си, да допринася ползи в общия процес на 

демократизация, да съхранява своята социална монолитност.  

  Изследването разглежда възможните пресечни полета 

между националния омбудсман и медийните институции и 

необходимостта да му бъдат признати функции и на медиен 

омбудсман. Доказателства в полза на подобно твърдение се 

извличат на базата на наблюдение на фиксираните в 

уебстраницата на националния омбудсман взаимоотношения 

между омбудсмана и медиите в българското публично 

пространство. Анализът показва, че досегашните трима титуляри 
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на длъжността запазват неутралност спрямо нарушенията на 

гражданските права и свободи в медиите, като причините за 

подобна позиция се търсят както в нормативната основа, която 

урежда обсега им на дейност, така и като следствие от понякога 

сходната социална роля на омбудсмана и медиите. В тази връзка 

са развити аргументи, които биха довели до преодоляване на 

нормативните причини, обосноваващи въздържанието от страна 

на омбудсмана да навлиза в социалното поле на действие на 

медийните институции. От една страна, те се извличат от факта, 

че става дума за две институции, уредени в Конституцията и 

натоварени с определена социална роля и отговорност. 

Коментарът се фокусира върху факта, че когато медиите 

напуснат ролята си на контравласт и започнат да проявяват 

властови функции, е съвсем естествено да бъдат подложени на 

баланс и възпиране от другите власти. Освен това институцията 

на омбудсмана е представена като далеч по-конкурентна да 

изпълни тази задача (от органите на законодателната, 

изпълнителната или съдебната власт) със своите характеристики 

на мека власт, притежаваща правомощия да отправя предписания 

и препоръки.  

          Разширяването на юрисдикцията на националния 

омбудсман и разпростирането й и върху медийната система се 

извежда по тълкувателен път. Следва да се направи уговорката, 

че това разбиране трябва да бъде укрепено с последващи стъпки. 

Разгледани са различни варианти – от провеждането на сериозен 
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обществен и професионален дебат в търсенето на широк 

консенсус през предоставяне на ясни правомощия на омбудсмана 

чрез бъдещи законодателни промени. В крайна сметка 

резултатите от подобни стъпки са оценени като приемливи и 

недостатъчни. Излагат се аргументи, че подобен частичен подход 

не би санирал всички констатирани дефицити в регулацията и 

саморегулацията в България и същевременно може да добави 

нови конфликтни полета. В заключение се предлага развитие на 

медийната политика на държавата в посока към повече 

регулирана саморегулация (корегулация), като се изтъкват 

съществени ползи от евентуалното включване на националния 

омбудсман в кооперираните функции на двата регулаторни 

механизма. Подобно на цитирания в изложението шведски модел 

националният омбудсман може да включи в полето на надзор 

печатните и интернет изданията с основанието, че системата за 

саморегулация не ги изключва от обсега на преценка за етичност 

и професионализъм. Институцията на националния омбудсман 

може да управлява различните професионални организации за 

самоконтрол, като им предоставя институционален авторитет, 

легитимност и ефективност на санкциите. В тази система по 

корегулация институцията на националния омбудсман ще 

координира и съблюдава движението на цялата процедура от 

подаването на жалбата до преценките на органите по 

саморегулация и регулация. Процедурата ще гарантира 
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своевременната реакция на системите и налагането на ефективни 

санкции на медийните институции в разумни срокове. 

 

  

 

6. Приложение  

 

 В хода на настоящото изследване е проведено анкетно 

проучване с цел да се включат допълнителни гледни точки 

относно основната теза. Една от целите на проучването е 

свързана и с усещането, че в българската медийна среда вече са 

се оформили достатъчно проблематични полета, които 

предоставят база за обществен и професионален дебат за 

евентуалната роля на националния омбудсман в системата на 

бъдеща регулирана саморегулация на българските медии. 

Анкетното проучване е базирано на въпросник, съдържащ шест 

еднакви въпроса. Въпросникът е изпратен на повече от двадесет 

специалисти – журналисти, юристи, медийни експерти, хора с 

опит в регулаторните и саморегулаторните медийни органи. 

Отзовалите се на анкетното проучване експерти разширяват 

кръгозора по темата, като излагат различни съображения в 

подкрепа или противовес на основната теза. Без претенции за 

представителност отговорите на това анкетно проучване ясно 

показват експертната оценка за сравнително добре 

функционираща система на медийната регулация, но се посочва 
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и проблемът с различния статут между печатните и електронните 

медии. Другото консенсусно поле се оформя около 

незадоволителната оценка на системата на медийната 

саморегулация, което обаче не се възприема като аргумент за 

професионалната общност да се откаже от опитите за нейното 

укрепване. Любопитни са и отговорите, коментиращи 

допустимостта на намесата на държавата в надзора на дейността 

на медиите и опасността от допускане на нежелана форма на 

цензура. Колкото до възможностите на националния омбудсман 

да се признаят функции или да се предоставят правомощия и на 

медиен омбудсман резултатите от проучването варират от 

категорично отхвърляне на подобна идея през колебливото й 

допускане с изразяването на известни притеснения, но винаги в 

контекста за необходимостта на един засилен обществен контрол 

над медийната среда. Отговорите на извършеното анкетно 

проучване са представени под формата на Приложение в 

настоящия дисертационен труд с идеята, че могат да бъдат 

възприети като надеждна предварителна основа за един 

обществен и професионален дебат.  

  

 

 

 



47 

 

 Приносни моменти на дисертационния труд 

 Научната новост на изследването и неговият научен 

принос се изразяват в проучването на възможните ефекти от 

взаимоотношенията между института на омбудсмана и дейността 

на медийните институции.  

 1. Това е първото в България самостоятелно проучване, 

развиващо тезата, че на институцията на националния омбудсман 

следва да се признаят правомощия по застъпничество за правата 

и свободите на гражданите, когато последните са застрашени или 

нарушени в резултат от дейността на медийните институции.  

 2. Изследването предлага първия анализ на 

съществуващите взаимоотношения между българския омбудсман 

и медиите.  

 3. Разработката аргументира и приписването на по-

широка социална роля на националния омбудсман като част от 

допълнителните механизми, осигуряващи баланс и взаимно 

възпиране между класическите три власти. Разгледани са 

възможностите за неговото влияние върху законодателния 

процес по аналогия на вече изследваното въздействие от страна 

на институцията на президента.    

 4. Дисертацията предлага повод за дискусия, свързана с 

факта, че институцията на омбудсмана изглежда е най-
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подходящият, излъчен от държавата орган, който може да 

регулира автономната територия на действие на медиите, 

използвайки регулаторните способности на правото и морала. 

 Практическо значение на изследването 

 Практическото значение на изследването е свързано с 

неговата актуалност.  Теорията и практиката предлагат решение 

в разработването на система за корегулация. При нея регулацията 

и саморегулацията си сътрудничат, като всяка система автономно 

изпълнява своите ангажименти, но законът запазва правото си на 

„последна дума“, т.е. добрият вариант може да се назове 

регулирана саморегулация. Настоящото изследване предлага 

различни подходи за развитие на медийната политика на 

държавата, които включват участието и на националния 

омбудсман. Включването на институцията на омбудсмана в 

саморегулацията на българските медии може да доведе до 

следните положителни ефекти:  

 Подобно на цитирания в изложението шведски модел 

националният омбудсман може да включи в полето на надзор 

печатните и интернет изданията на основание на факта, че 

системата за саморегулация не ги изключва от обсега на 

преценка за етичност и професионализъм. 

 Институцията на националния омбудсман може да регулира и 

да работи с различните професионални организации за 
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самоконтрол, като им предоставя институционален авторитет, 

легитимност и ефективност на санкциите. Професионалното 

съсловие и националният омбудсман ще се чувстват 

ангажирани да разработват общи програми за повишаване на 

медийната грамотност на аудиторията (гражданското 

общество).  

 В тази система на кооперативна регулация институцията на 

националния омбудсман ще координира и съблюдава 

движението на цялата процедура от подаването на жалбата до 

преценките на органите по саморегулация и регулация. 

Процедурата ще гарантира своевременната реакция на 

системите и налагането на ефективни санкции на медийните 

институции в разумни срокове. 
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