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МЕДИЙНА СТРАТЕГИЯ
ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С МЕДИИТЕ

В РАЙОНЕН СЪД – БЕРКОВИЦА

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ЗАДАЧИ НА СТРАТЕГИЯТА

Приемането на Единна информационно медийна стратегия има за
цел да повиши правната култура на гражданите, да подобри общественото
разбиране за спецификата на работа в съдилищата, като институции
работещи за точното и еднакво прилагане на законите спрямо всички, да
облекчи достъпа до информация от съда съобразно законовите разпоредби
и в съзвучие със съвременните тенденции за прозрачност на
правораздавателния процес, да очертае основните методи и средства за
работа с медиите, за пълното и обективно отразяване на дейността на съда.

ІІ. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА МЕДИЙНАТА СТРАТЕГИЯ

Медийната стратегия е съобразена с разпоредбите на закона и
правилата за професионална етика. Тя гарантира двупосочност при обмена
на информация, подчертава значението, както на посланията отправени от
съдилищата към медиите / и чрез тях към цялата общественост/, така и на
обратната връзка – от средствата за масова информация и гражданите към
съдилищата. Съдържа, както принципни положения регламентиращи
комуникационния процес, така и възможности за включване на нови
послания при евентуални законодателни и други съществени промени,
които биха могли да се отразят на взаимодействието между съдилищата и
медиите.

При осъществяване на правото на достъп до информация е
необходимо да се съблюдават принципите за:

- точност и юридическа издръжливост;
- достоверност и пълнота на информацията;



- отговорност и прозрачност;
- зачитане правата на страните в съдебния процес;
- защита на личната информация;
- етичност, равнопоставеност и безпристрастност към представите-

лите на различни медии;
- уважение към професионализма на работещите в съдилищата;
- уважение към професионализма на работещите в средствата за

масова комуникация.

ІІІ. МЕХАНИЗМИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ

Комуникацията с медиите се осъществява пряко от
административния ръководител на съда или от упълномощен от него
представител. В случай на повишен интерес към развитието на определено
дело, съответният съдия-докладчик може да предостави информация,
съгласувано с председателя на съда.

ПРЕССЪОБЩЕНИЯ:
1. Прессъобщението е едностранно изявление за оповестяване на

официална информация, свързана с дейността на съда, в кратък срок, от
председателя на съда или упълномощен от него представител, чрез
въвеждане в интернет-страницата на съда, изпращане по факс, електронна
поща или телефон до редакциите на съответните медии.

2. Прессъобщенията трябва да бъдат актуални, точни и ясни и да се
предоставят на достъпен за гражданите и медиите език.

3. Съобщения до медиите се изготвят по различни информационни
поводи-разглеждани от съда дела; постановени съдебни актове;
административни и организационни промени в работата на съда; кадрови
промени в съда;инициативи на съда; нововъведения; работа по проекти;
официални срещи и посещения; статистическа информация. Преценката
за това, кои въпроси са от обществен интерес се прави от председателя
на съда.

4. Прессъсобщението за разглежданото дело се изработва от
съдебния администратор на съда въз основа на данните по делото и
законовите разпоредби. Текстът се предоставя на съдията-докладчик по
делото и/или административния ръководител – председателя на съда, за
нанасяне на корекции, включване на пояснения или допълнения, ако това
се налага. Когато се изготвят прессъобщения за събития, които не са
свързани с работата по дела, готовият за оповестяване текст се предоставя
на председателя на съда. След съгласуването с административния
ръководител или със съдията-докладчик, съдебният администратор,
изпраща прессъобщението до медиите и го помества на интернет



страницата на съда. Съобщението се оповестява своевременно, съобразно
определените дати и начален час

5. Съобщенията за кадрови промени включват информация за акта на
ВСС, с който се назначават, преназначават или освобождават съдии;
законовите разпоредби; кратка професионална биография на магистрата.

6. Предоставянето на статистически данни на журналистите е
подходяща форма за популяризиране и онагледяване на резултатите от
дейността на съда. Подробна информация се съдържа в отчетния доклад за
съответната година, който се помества на интернет-страницата на Районен
съд – Берковица. При проявен интерес може да бъде предоставена
информация за:брой постъпили дела за съответния период; брой решени
дела; средностатистическа натовареност на отделния съдия; брой жалби за
бавност.

7. Прессъобщенията за работата на съда по проекти, нововъведения,
участие в семинари, конференции, официални срещи и посещения трябва
да съдържат ключови думи и послания, подчертаващи значимостта на
съответното събитие, с оглед подобряване работата на институцията с
гражданите, професионалното израстване на магистратите и служителите,
перспективи за развитие.

8. Чрез прессъобщения се правят и отговори на негативни
публикации, свързани с дейността на съда, след съгласуване с
председателя.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ
1. Пресконференции се организират и провеждат със съгласието на

председателя на съда, в случай на засилен обществен интерес по
приключило дело, както и при наличие на информационен повод,
като:годишен отчет; важни кадрови промени; участие в проекти; при
възникването на сериозен проблем, свързан с работата на съда.

2. В пресконференциите участват председателят на съда или
упълномощен от него представител.

3. Пресконференциите се водят от председателя на съда или
упълномощен от него представител, който определя и реда на задаване на
въпросите.

4. Темата на пресконференцията се огласява предварително чрез
съобщение до участниците, посочва се точното време и място на
провеждане.

ИНТЕРВЮТА
1. Организирането и провеждането на подобни медийни изяви се

извършва при съблюдаване на наложените от законовите разпоредби
ограничения. Магистратите могат да съдействат за повишаване правната
култура на гражданите, чрез разясняване на принципни юридически



въпроси, като например процесуални срокове, процедури, действащи
закони.

2. Участието на представител на съда в интервюта се извършва след
предварително подготвени и писмено представени въпроси от журналисти,
като преди публикацията интервюираният се запознава с подготвения
текст, уточнява се точната форма и вид на писмения документ.

ДОСТЪП НА ЖУРНАЛИСТИ ДО СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ
1. Журналистите са длъжни да стават при влизането и излизането на

съдебният състав, да изключват мобилните си телефони, да не разговарят
по време на заседанието и да не напускат съдебната зала до излизането на
съдебния състав.

2. Видеозаписи и фотографии в съдебната зала, по време на съдебно
заседание, се правят само с разрешение на председателя на съдебния
състав и със съгласието на страните-участници.

3. Камери и фотоапарати се допускат само в началото на
заседанието, след което в залата остават само желаещите журналисти, без
видео и звуко-оператори и фоторепортери.

4. Правенето на звукозаписи и видеозаписи в съдебната зала по
време на заседанието след определеното от председателя на съдебния
състав време е недопустимо.

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА СЪДА
1. Интернет страницата на Районен съд Берковица е разработена с

цел да осигури бърз достъп до актуалната информация за работата на съда,
осъществява връзка с неограничен брой потребители и съдейства за
повишаване правната култура на гражданите.

2. На страницата могат да бъдат извършвани ежемесечни справки за
насрочени и приключени дела.

3. Публикувани са примерни образци на документи, в отделните
рубрики е организирана информацията за дължими държавни такси,
административна и банкова информация за улеснение на граждани и
юридически лица при контактите им със служителите на съда, посочени са
адреси за кореспонденция.

ДОСТЪП ДО СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА
1. Достъпът следва да бъде предоставен при спазване на ред и

правила на поведение от представителите на медиите с оглед осигуряване
на нормалното протичане на съдебния процес.

2. Журналистите могат да направят справка или да присъстват по
всички дела, освен тези, по които съдът е разпоредил, че делото ще бъде
гледано при закрити врати.



3. Представители на медиите могат да присъстват на откритите
съдебни заседания, като предварително уведомят за това.

4. Справки по дела могат да се правят само след писмено разрешение
от съдията – докладчик и/или председателя на съда.

5. За издаване на разрешение за достъп до конкретно дело се
попълва стандартна бланка по утвърден образец. Бланката се предоставя от
журналиста на деловодителя в съответната канцелария и е основание за
предоставяне на достъп до съответното дело или на част от него.

6. Журналистът се запознава с материалите по делото в
присъствието на съдебния администратор или друг съдебен служител.
Бланките се съхраняват при съдебния администратор.

7. Кратка устна информация по конкретно дело може да се получи
от съответния съдия-докладчик.

8. При заявено желание от страна на медиите и след разрешение от
председателя на съда, в определен ден и час може да се осигури свободен
достъп до залите в съда (когато в тях не се провеждат заседания) и
коридорите на административната сграда. В този случай могат да се
заснемат кадри, които да се използват за онагледяване на материали,
когато репортерите не са били в състояние да присъстват на място при
разглеждане на конкретно дело.

ІV. МЕДИЕН АРХИВ.
Съдебният администратор поддържа архив от публикации в пресата

на регионални и национални медии, засягащи работата на Районен съд –
Берковица

V. ПРОЗРАЧНОСТ В РАБОТАТА НА СЪДА И ПРАВНО
ОГРАМОТЯВАНЕ. ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ.

Организирани посещения за граждани, представители на медии
желаещи да се запознаят по-подробно с работата на институцията, може да
се провеждат в рамките на предварително обявен “Ден на отворените
врати”.

При проявен интерес РС-Берковица може да организира посещение
на ученици (предимно от горната училищна степен) по време на съдебни
заседания.

VІ. РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА
МЕДИЙНАТА СТРАТЕГИЯ.

1. За реализация на заложените в медийната стратегия дейности и
инициативи ще се използват наличните в съда ресурси – професионални
познания и умения на съдии и служители, налична материална база и
информационни технологии.



2. Съвместно с НИП може да се организират регионални семинари
по конкретни теми от приложимите материални закони.

3. По конкретен повод могат да се реализират общи срещи с
районните и окръжните съдилища от областта, представители на местната
администрация и на регионалните структури на централизираната
администрация, както и с адвокатурата.

Настоящите правила влизат в сила от деня на утвърждаването им.


