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Abstract This article presents suggestions for overcoming some deficiencies within the 
system of media regulation in Bulgaria and for enhancing the system of media professional 
self-regulation through developing the mechanisms of regulated self-regulation. This 
research offers arguments in favor of the potential benefits from assigning media oversight 
practices to the responsibilities of the national ombudsman. The characteristics of the 
ombudsman institution could be considered as a good foundation for expanding its 
authority, which might also include protection of citizens in cases of human rights violation 
by the media.
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В ерата на информационното общество, особено в сферата на 
комуникациите, настъпват огромни промени, които налагат редефиниране 
на отношенията между държавни, обществени и частни институции. 
Неимоверно разширяващите се възможности за разпространение на 
информация след приватизационните, дерегулационните и глобали-
зационните процеси и засилената употреба на дигиталните технологии 
провокират кризисни ситуации във всеки един сектор, обвързан с 
професионалното опериране с информация (журналистика, пиар, 
реклама, кино и пр.). Осезаемо чувствителна към настъпилите промени се 
оказва журналистиката. Поставена в конкуренцията на множество други 
легитимни и нелегитимни източници на информация, тя губи почва под 
краката си и изневерява на традиционните си ценности. Примерите, сочещи 
криза в професията и новинарския бизнес, са многобройни: българското 
информационно пространство изобилства от пропаганда вместо новини 
(вж. напр. изданията на „Нова българска медийна група”, „Труд”, „Дума”, 
редица онлайн медии като Блиц, ПИК, Епицентър, a-specto; pogled.info и 
пр.); Брекзит, изборите в САЩ, мигрантите в Европа и множество други 
теми довеждат до почти апокалиптична картина при отразяването им, що 
се отнася до нарушаване на всякакви журналистически стандарти; фейк 
новините заливат не само социалните медии, но и класическите; българските 
медии охотно разрешават намесата на политически, силови, корпоративни 
и по принцип властови институции от всякакъв тип в редакционната 
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си политика. Арсеналът от коригиращи механизми, предоставен от 
регулативни и саморегулативни норми и органи, се оказва безпомощен за 
справяне със ситуацията. Очевидно е, че се налага промяна в поведението 
на професионалистите, на индустрията, на начините, по които се управлява 
системата. 

Основната теза, развита в настоящия работа, се основава на 
идеята, че системата на регулирана саморегулация може да бъде добър 
вариант за решаване на редица въпроси, свързани с кризата, в която 
се намират българските медии. Нито регулацията, осъществявана от 
държавата, нито саморегулацията, прилагана от медийните институции и 
журналистическото съсловие, успяват да се справят с все по-задълбочаващите 
се проблеми в тази социална сфера. Проучването съдържа предложения за 
преодоляване на някои недостатъци в системата на медийна регулация в 
България и укрепване на системата на професионална саморегулация на 
медиите чрез развиване на механизмите на регулирана саморегулация. 
Проучването представя аргументи за възможните ползи от включването 
в юрисдикцията на националния омбудсман на практики по надзор 
върху медийната сфера. Същностните за институцията на омбудсмана 
характеристики – парламентарно създаден орган, защитаващ правата и 
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 включването му 
в процесите на регулиране в медийния дискурс и да се формира още един 
център на отчетност и отговорност за медиите, които са призвани да служат 
на свободата на словото, а оттам да защитават и правото на аудиторията за 
пълноценно информиране.

За целите на проучването се коментират явленията корегулация, 
регулирана саморегулация, както и основанията за включването на 
националния омбудсман в регулаторните практики по отношение на 
медиите.

Корегулацията
Саморегулацията се реализира в автономни социални системи, 

които следват свои вътрешни правила, напр. икономика, право, образо-
вание, медии, наука и пр. Тя има за цел да подчини тези системи на 
определени норми, които да ги направят по-чувствителни и по-отговорни 
към получателите на техните продукти и услуги, т.е. да намери балансът 
между егоистичните интереси на съответната индустрия и обществения 
интерес.

Саморегулацията на българските медии и на медиите въобще е 
критикувана за липса на прозрачност, отчетност, както и за отсъствието 
на ефективност и особено на възможност за налагане на санкции, които 
да действат като принуда върху медийните работници. Саморегулаторните 
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органи като етически комисии, съвети, медийни омбудсмани не са в 
състояние да наложат правилата си, особено що се отнася до комерсиалните 
организации, които не се съобразяват с предявените към тях претенции 
от страна на саморегулиращия орган, нито се чувстват задължени да 
спазват етически кодекси, тъй като рейтингът се оказва много по-мощен 
фактор, т.е. логиката на бизнес модела винаги доминира над доброволните 
рестрикции от определени негативни практики. Слабата ефикасност на 
саморегулиращите механизми и инструментариум влече след себе си 
множество последици, свързани с упадък на качеството на журналистиката. 
Това довежда до загуба на доверие от страна на аудиторията, съответно до 
отлив от традиционните медии, до загуба на финанси поради невъзможност 
да се привличат рекламодатели, на които не може да се продаде голяма 
аудитория, и кръгът се затваря, като се предлага още по-некачествен 
журналистически продукт. 

Саморегулацията е безсилна и пред идеологическите залитания на 
новинарските организации, които, обслужвайки определена ценностна 
система или властова идеология, са склонни да загърбят етическите си 
принципи, а доброволността на споделянето им освобождава от носене 
на отговорност (Dennis 1995; Campbell 1999; Corn-Revere 1998; Nikolova 2013; 
Haraszti 2008 и мн. др.). 

Програма за сравнително медийно право и политики към Окс-
фордския университет през 2004 г. финализира тригодишно изследване 
за саморегулацията, финансирано от ЕК. Целта е да се проучат 
саморгулиращите кодекси за поведение сред членовете на Европейския 
съюз, като се наблюдават интернет медии – от филми, игри и дигитална 
телевизия до мобилни комуникации. Крайните изводи са следните: 

Независимо от оптимистичната обща картина на активната 
саморегулация, се наблюдават важни детайли: 
•	 Най-успешните саморегулативни дейности са там, където има ключови 

законодателни основи, напр. по отношение на жалби за незаконно 
съдържание. Където целите на публичната политика са по-неясни и 
е трудно да се изгради консенсус, напр. по отношение на доверието в 
интернет съдържание и по отношение на защита на децата/на обидно 
съдържание саморегулацията е по-неуспешна.

•	 Множество наръчници за работа не се познават достатъчно от тези, които 
са страна по тях.

•	 Има значителни проблеми с множество съществуващи саморегулаторни 
модели включително: недостатъчна прозрачност и отчетност в процеса 
на изготвяне на кодексите; липса на яснота и прозрачност за ключови 
процеси, напр. категоризиране на материала, процедури за обновяване и 
ревизия на кодексите. Има общ проблем, свързан с липсата на постоянно 
финансиране на саморегулиращи инициативи.

•	 Много е трудно да се оцени влиянието на саморегулацията върху 
потребителите и възприемането й от тяхна страна. Повечето изследвания 
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на нагласите в интернет посочват, че има постоянно или затихващо 
доверие в съдържанието на интернет по принцип, но в същото време се 
наблюдава силна връзка по отношение на доверието към някои марки 
(DM Report 2004).

Регулацията, определяна като командно-контролна заради факта, че 
е „пряка регулация на дадена индустрия или дейност чрез законодателство, 
като държавата определя какво е разрешено и незаконно” (McManus 2009), 
също е критикувана, защото не се съобразява с интересите на засегнатите 
от нея институции. Затова те са склонни да й се противопоставят, като я 
заобиколят, и определено не предпочитат сътрудничеството с държавата, 
независимо дали е в интерес на гражданите. Регулаторният модел се 
свързва с тромавост на реакциите, когато трябва да се действа предпазващо, 
изпреварващо, а задължителното обвързване със закона не позволява 
подобно поведение; с невъзможност на правителството да контролира 
всички социални сектори; с липса на гъвкавост; с множество разходи; с 
разпростираща се глобализация, която изисква наднационална законова 
рамка и дадена индустрия може да бъде възпрепятствана от националните 
закони, валидни в дадената сфера; с отдалечаване от отговорност на 
основните й носители (Campbell 1999;  McQuail  1992;  Schulz, Held 2002).

Освен това системата за медийна регулация винаги е подозирана и 
упреквана, че се движи на границата с нежеланото цензуриране на медийните 
институции и намесата на държавата там, където професионалните 
интереси и правила би трябвало да са достатъчни за уреждане на медийния 
сектор. Границите на свободата, налагани с механизмите на правната 
принуда, винаги са провокирали неодобрение и съпротива.

Преценявайки несъвършенствата на командната регулация, както и 
проблемите, свързани със саморегулацията, изследователите, практиците 
и редица държавни и наддържавни структури, свързани с процеса на 
управление, започват да разглеждат регулирането на медиите като 
тристранен процес, включващ медийната система, държавата и обществото 
като облагодетелствана от процеса на регулация страна. Медиите като 
самостоятелен и специфичен дискурс имат собствени регулативни системи 
(саморегулация), които регулаторът (държавата) трябва да приеме или 
да се съобрази с тях, за да се говори за ефективна регулация в полза на 
гражданството. Така се стига до идеята за държавни  и недържавни форми  
на регулация и до налагането на трета форма за уреждане на медийните 
операции, която традиционно се обозначава като корегулация1, и 
прилагането й се препоръчва, когато се проблематизират фундаментални 
права или основни политически избори.
1 Тук самият термин няма да се коментира. Наблюдава се голям брой обозначения на явлението. 
Съществуват терминологични разлики в различните научни центрове, занимаващи се с проблема. 
Налице са разминавания в назоваването между европейската и американската традиция, но  в крайна 
сметка всички обозначения са синонимни назовавания на варианти или аспекти на един и същ процес 
(вж. напр.  Schulz, Held  2002; Kleinsteuber  2004 и др.).
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Освен ефект от недобре работещите системи на регулация и 
саморегулация, които се мислят по-скоро като конкуриращи се системи 
или като алтернатива една на друга, корегулацията може да се възприема 
като „прагматичен отговор на очевидната ситуация, че регулаторната 
рамка трябва бързо да се адаптира и непрекъснато да се оптимизира, за да 
съхрани релевантността и ефективността в бързоразвиващите се пазари” 
(Marsden 2005).  В тази насока разсъждават и В. Шулц и Т. Хелд, според 
които държавите трябва да преосмислят регулаторните си практики под 
натиска на нови реалности – глобализация, маркетизация, дерегулация, 
медийна конвергенция, приватизация, цифровизация, дигитализация, 
и съответно да се насочат към други начини на управление (Schulz, Held 
2002), т.е. новият модел на комуникация, наложен от всички тези процеси, 
изисква и нов модел на регулация.
 Отчитайки посочените промени, редица структури като Европейската 
комисия, Европейския съвет, отделни правителства възлагат проучването 
на практиките на регулация в рамките на Европейския съюз, както и по 
света, на изследователски центрове с цел да се започне изграждането на 
ефективно работещи системи на управление.  

 През ноември 2001 г. създадената през 2000 г. Менделкерн група за по-
добра регулация, която има за цел да предложи стратегия за усъвършенстване 
на регулаторната среда в Европа, приключва работата си и препоръките й 
са огласени през 2002 г. в план за действие за по-добро законодателство. 
Докладът предлага корегулацията като „алтернативен регулаторен формат” 
и разглежда корегулацията в контекста на регулацията и отговорността 
на потребителите, като настоява за запазване на върховенството на 
държавното регулиране, докато отговорността остава споделена между 
двете страни – на държавата и съответната индустрия (Mandelkern 2001: 
17). Групата конструира и рамка за корегулация, основаваща се на следните 
критерии, които са приложими към всяка законодателна инициатива по 
проблемите на корегулацията:

•	 Корегулацията трябва да се използва на базата на законодателен акт.
•	 Корегулативните механизми трябва да са в интерес на обществото.
•	 Законодателят трябва да зададе основните аспекти на законотворчеството 

– цели, които се преследват, срокове и механизми за прилагане, начини 
за мониторинг, санкции, необходими за гарантиране на законовата 
обезпеченост на законодателството.

•	 Законодателят решава до каква степен дефинирането и прилагането на 
мерките може да бъде поверено на засегнатите страни, имайки предвид 
експертността.

•	 Принципите на прозрачност на законодателството, приложено към 
корегулиращия механизъм.

•	 Засегнатите страни трябва да са представителни, организирани и 
отговорни пред ЕК, ЕС и Европейския парламент (Mandelkern 2001).
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Европейската комисия и Дирекцията „Информационно общество и 
медии” публикуват проучването на Института Ханс-Бредов към Хамбургския 
университет „Изследване на корегулативните мерки в медийния сектор”. На 
анализ се подлагат както самият термин, така и различните корегулативни 
системи в страните от Европейския съюз и в някои неевропейски държави 
като Австралия, Канада, Малайзия и др. Целта е да се изработи система 
от критерии, които дават възможност на регулатора да постигне добри 
резултати при комбинирането на държавни и недържавни инструменти 
за регулация (MS Report 2006). Според направеното изследване за корегу-
лация може да се говори, ако са удовлетворени следните критерии: 
системата се изгражда, за да постига социални цели; трябва да съществува 
законова връзка между недържавната и държавната регулация, като не е 
задължително първата да бъде уреждана по парламентарен път; държавата 
делегира власт на недържавната регулаторна система; държавата гарантира 
изпълнението на регулаторните цели (MS Report 2006).

Широкото разбиране на корегулацията я представя като “комбини-
ране на недържавна регулация и държавна регулация по такъв начин, че 
недържавната регулация да се съчетае с държавната регулация” (MS 
Report 2006: 35). Корегулацията може да бъде видяна като опит да се 
съвместят практиките на медийната регулация и саморегулация, но тя е 
нещо повече от механична комбинация между формите на регулация и 
саморегулация (вж. Hoffman-Riem 2001; Puppis et al. 2004; Marsden 2005; 
Cholakov 2005; Gerganova 2010). При коментара на категорията се отчита 
фактът, че феноменът корегулация има различни проявления, които зависят 
от използвания инструментариум, от баланса между участващите страни, от 
органите на управление на регулативния процес, от степента на инвазия на 
държавата и съответно на свободата на действие на медийната институция и 
пр. В такъв смисъл се говори за различни типове корегулация. Теоретичните 
конструкти се основават на поредица от признаци, които отчитат начина 
на функциониране на регулиращите процеси в отделните социални сфери 
(вж. напр. Latzer еt al. 2003; Price, Verhulst 2000; Goldberg, Prosser, Verhulst 
1998 и мн. др.). 

Изследователите акцентират върху факта, че този процес се реали-
зира на основата на съвместни действия, коопериране между държава и 
медийна индустрия за постигане на определени цели. Корегулация се 
наблюдава, когато правилата се изграждат, администрират и налагат 
при комбиниране на държавата и индустрията (Freiberg 2010: 101-103). 
Корегулаторният режим може да е по-близко до саморегулаторния, ако 
намесата на държавата е минимална или близка до държавната регулация, 
когато намесата на държавата е значителна. Корегулацията е път между 
саморегулация и държавна регулация и позволява да се заемат предимствата 
на двете страни (Freiberg 2010; Finkelstein 2012).

T. Макгонъгъл, например, редуцира корегулацията до меки форми 
на регулация вместо традиционния доминиран от държавата регулаторен 
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прототип и настоява за коопериране между регулатора и професио-
налистите при изготвянето на правилата за работа (McGonagle 2002: 2). 

Друга част от научените работници интерпретират корегулацията, 
като изрично настояват върху факта, че тя е по-близко до саморегулативен 
процес или е негов вариант. А Е. Ливънс, Дж. Думортие, П. Райън 
отбелязват, че докато в миналото се прави по-категорично разграничение 
между саморегулация и корегулация, то сега двата термина все по-често се 
смесват (Lievens, Dumortier, Ryan 2006: 104).

М. Латцер, Н. Джъст, Ф. Соруейн и П. Соломински предлагат 
следната дефиниция за корегулация: „саморегулация с държавен надзор 
или ратификация от държавата. С други думи това е саморегулация с 
легална база” (Latzer et al. 2003).

М. Пупис и др. в „Саморегулация  и самоорганизация” разглеждат 
корегулацията като специална форма на саморегулация. 

Корегулацията е форма на саморегулация, която е не само съвместима 
със закона, но и се базира на законови регулации. Така корегулацията 
може да се разбира като „сътрудничество в управлението”, при което 
отговорността се разделя между държавни и частни партньори (Puppis et 
al. 2004: 63). 

Авторите защитават идеята, че всяка корегулативна система трябва 
да се основава на законодателни норми. Основната задача на вмешателство 
от страна на държавата е да предпази саморегулиращите се медии от 
фокусиране върху собствените им интереси, докато държавата трябва да 
защитава обществения интерес  (Puppis et al. 2004: 61-65). 

Ефективността на корегулационните механизми се измерва по 
следните белези:

- допринасят ли ползи на потребителите и аудиторията;
- дали установяват ясно разделение на отговорностите между 

корегулиращите органи и регулативния орган;
- достъпни ли са тези механизмите за публиката;
- предлагат ли независимост от заинтересованите страни;
- налице ли е  подходящо финансиране и компетентни екипи;
- създават ли се възможности за участие на всички страни в процеса;
- санкциите  адекватни ли са и могат ли да се прилагат;
- дали начините за регулиране увеличават отчетността и 

прозрачността (Action Plan 2002).

Анализирайки явлението и термина корегулация, Е. Ливънс, Дж. 
Думортие, Р. Райън обобщават теоретичните модели на явлението до 
няколко варианта: двустепенната регулация, консесуален регулативен 
процес, наложена саморегулация, одитна саморегулация  и регулирана 
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саморегулация  (Lievens, Dumortier, Ryan 2006). Двустепенната регулация 
е термин, въведен от М. Прайс и С. Верхулст, с който се обозначава 
комбинация между саморегулация и законови мерки, подходяща най-вече 
в условия на транснационално разпространение и особено по отношение 
на регулацията в съдържанието (Price, Verhulst 2000). К. Пол използва 
назоваването консесуален регулативен процес и му приписва следното 
съдържание: 

консенсус между различни действащи субекти в процеса на регулация, напр. 
юристи, съдии, предприемачи, граждански организации и държавата...В 
този случай корегулацията е преднормативен процес, който се появява в 
подготвителната фаза, предхождаща приемането на регулацията. Подобен 
процес може да усили легитимността и ефикасността на последващата 
регулация особено ако регулаторните органи – държава или някой друг, 
вземат под внимание интересите на всички участвали в предварителния 
регулативен процес и заявили желание да се придържат към постигнатия 
консенсус (цит. по Lievens, Dumortier, Ryan 2006). 

 Д. Голбърг, Т. Просър и С. Верхулст определят наложената 
саморегулация като случай, при който саморегулативните правила се 
договарят между държавата и институцията, като след това се налагат 
чрез инструментариум на държавата (Goldberg, Prosser, Verhulst  1998: 313).  
Я. Айрес и Дж. Брайтуайт описват наложената саморегулация  и от долу 
нагоре, тръгвайки от идеята, че институциите трябва сами да дефинират 
правилата си, които след това да се ратифицират от държавата. Ако не 
бъдат предложени от компанията, то те се налагат от държавна институция 
(Ayres, Braithwaite 1995). 

Одитна саморегулация  е специфичен случай за САЩ и се определя 
като:

делегиране на власт от страна на конгреса или на друго представителство 
към частни саморегулиращи се организации за прилагане и налагане на 
законови или произтичащи от това представителство регулации, като се 
уважават регулираните организации, с възможности за независими дейст-
вия и преразглеждани от страна на представителството (Lievens, Dumortier, 
Ryan 2006: 107).

Регулирана саморегулация

Петият тип се нарича регулирана саморегулация. Създаването 
на термина се приписва на Волфганг Хофман-Рийм. Разглеждайки 
отношенията между държавата и частните организации, той насочва 
вниманието си към ситуация, в която държавата в голяма степен прехвърля 
социалните си отговорности на частния сектор, но в същото време остава 
ангажирана с изпълнението на тези отговорности. Анализирайки връзката 
държава/частен сектор в контекста на регулирането й, той създава термина 
„регулирана саморегулация”. За Волфганг Хофман-Рийм явлението може 
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да се опише като „вид саморегулация с държавна мрежа за сигурност” 
(Hoffman-Riem 1996: 326). След немския учен концептът се използва от 
множество изследователи основно в европейското научно пространство и 
се съотнася както със сферата на медиите, така и с други социални области 
като право, администрация, реклама, професии и пр. (Аyas 2012; Schuppert 
2001; Schulz, Held 2002; Schulz, Held 2006; Latzer et al. 2003; Каyе 2006; Black 
1996). Що се отнася до практическото манифестиране на подобна парадигма, 
Х. Клайнщойбер твърди, че тя се прилага за първи път в Австралия 
(Kleinsteuber 2004: 63).

Идеята за регулираната саморегулация последователно се разработва 
в трудовете на немските изследователи Волфганг Шулц и Торстен Хелд. За 
тях тя е най-подходящата и практична система за управление на медиите 
в информационното общество, защото „описва много прецизно своя обект: 
става дума за инструменти на държавата, които могат да се въведат, за да 
може да се регулира саморегулативният процес” (Schulz, Held 2001: А-5). 
Авторите дефинират регулираната саморегулация като „саморегулация, 
която е поставена в законова рамка или има основа, поставена от закон” 
(Schulz, Held  2002: А-5).

Волфганг Шулц и Торстен Хелд в проучването си „Регулираната 
саморегулация като форма на модерното управление” коментират 
променящите се условия на регулиране, свързани с транснационалната 
комуникативна индустрия, и отчитат невъзможността старият инстру-
ментариум да изпълни ефективно функциите си. Затова си поставят за 
задача да предложат нови средства и механизми за ситуацията, окачествена 
от тях като „регулирана саморегулация”. Двамата учени ограничават 
ролята на правителството до създаването на благоприятна среда, в която 
дейностите на частните корпорации могат да бъдат насочени за постигане 
на  държавните цели. Според двамата автори битуват три типа регулативни 
положения, които могат да се нарекат съответно командно-контролна 
регулация, саморегулация и регулирана саморегулация. Третата носи 
белезите на другите два типа и притежава достатъчно добри обяснителни 
възможности, за да демонстрира как влиянието на правителство може 
да допринесе за саморегулаторния процес (Schulz, Held 2002: А-8). В 
разработките си, посветени на регулираната саморегулация, те развиват 
концепцията, че държавата не може вече да е единствен регулатор, а има 
необходимост от споделено управление, което да включва частния сектор и 
заинтересовани групи. За да функционира адекватно, феноменът регулирана 
саморегулация трябва да притежава следните елементи: определяне на 
специфични функции на саморегулацията; установяване на отношения 
между институциите в регулативния процес; структуриране по-скоро 
на процеса на саморегулация, отколкото на съдържанието; използване 
на креативни начинания; обмисляне на санкции; задължителна оценка 
през определен период от време; участие на публиката чрез споделяне на 
мнения, а също така и като контролиращ орган (Schulz, Held 2002: А-29-32). 
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При установяването и прилагането на съвместни инициативи може да се 
използва инструментариум с нормативен и прескриптивен характер, който 
да ускорява и задълбочава сомоконтролиращите практики: създаването 
на кодекси за работа; приписването на правомощия на регулатора да 
изисква наличието на кодекс;  уреждането на законови пълномощия за 
реакция на регулатора при проваляне на кодексите; наличие на преходни 
и заключителни разпоредби; въвеждането на възможни санкции; 
гарантирането на права на специални групи; начини за осигуряване на 
публичност; извличане на ползи от жалбите на консуматорите, т.е. да 
се откриват нарушения на кодексите; държавните органи да събират, 
осигуряват и предлагат информация на трети страни (Schulz, Held 2002: 
А-32-34). Може да се обобщи, че държавата трябва да развие и да предложи 
различни техники по отношение на процесите на саморегулация в следните 
аспекти: създаване на структурни гаранции; изграждане на законова 
рамка; стимулиране на процесите по саморегулация; създаване и подкрепа 
на надзорни органи; модериране и наблюдение (Schulz, Held 2002: А-34). 

В процеса на интеракция между частните и държавните 
институции, участващи в процеса на регулираната саморегулация, важна 
роля имат: начинът, по който се дефинират задачите; структурирането на 
саморегулиращите органи (членове, процедури); наличието на преходни 
и заключителни разпоредби; оценяване; предвиждане на ефективни 
санкции; връзка с държавната регулация; осигуряване на коопериране 
между представители на властта и саморегулиращите органи; осигуряване 
на държавната регулация на втора линия като „защитна мрежа”. Тези 
форми се основават на децентрализирано знание и се регулират от актьори, 
задължени да гарантират изпълнението на набора от цели. В такъв смисъл 
регулацията на саморегулацията се състои от две нива на държавна 
регулация - първо, законово уреждане и, второ, регулиращ орган (правила, 
порядък), упражняващ директно влияние върху саморегулаторния процес 
(Schulz, Held 2002: А-12). 

В. Шулц и Т. Хелд правят заключенията си на базата на емпирично 
изследване на ситуацията в Австралия. Изводите им, че прилагането 
на регулираната саморегулация води до най-добрите резултати, не са 
категорични. Ефективността на регулираната саморегулация се обвързва 
с поставените цели и със специалното внимание, което трябва да се 
отдели на детайлите в специализираните области, напр. устройството на 
индустрията; съществуващите групи по интереси; органите, които могат 
да дефинират държавния интерес в областта; професионалната култура  
(Schulz, Held 2002: А-37).

В обобщение може да се каже, че регулираната саморегулация 
предлага много повече демократични гаранции, отколкото саморегулацията. 
Този тип саморегулация най-адекватно манифестира двете страни на 
философията на регулаторния процес – контрол и защита на определени 
свободи – свободата на изразяване и свободния обмен на информация. 
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Медийната система като отделен социален сектор със собствен порядък 
активно участва в регулативната динамика чрез саморегулиращи 
инструменти, които й позволяват да надзирава собствената си дейност по 
продуциране, разпространение и рецепция на новинарски продукти. От 
друга страна, чрез използването на този инструментариум тя защитава, 
първо, себе си от девиации и, второ, публиката от нерегламентирани 
практики на информиране. Намесата на държавата е гаранция, че се 
защитава свободата на изразяване чрез кодифицирането й в законови 
текстове, също така, че се закриля общественият, а не частният интерес и 
още нещо, държавата, предлагайки свой набор от нормативни документи 
и органи за регулация, ревизира, инспектира, проверява медийните 
организации, но може и да ги санкционира ефективно. Аудиторията се 
въвлича в саморегулативния процес, за да изпълнява контролни функции по 
отношение на медиите, като сезира и медиите, и държавата в качеството им 
на регулиращи инстанции за нарушения в журналистическите и медийните 
практики. Включването й в регулирането на саморегулацията я превръща 
и в обект на защита от страна на държавата, уредила правото на достъп 
до публичност и на пълноценно информиране в конституцията и в редица 
законови и подзаконови актове. Така всяка една от засегнатите страни в 
новинарския обмен намира своето място в надзора на журналистическата 
работа, а, от друга страна, феноменът регулирана саморегулация защитава 
определени права, свързани със свободата на изразяване и правото да 
бъдеш информиран. 

„Защитната мрежа”, която държавата може да предложи, се 
конституира от две равнища, както беше посочено по-горе – закони и 
органи. В настоящата работа се развива идеята, че в набора от органи 
може да се включи и националният омбудсман. Неговата фигура е пряко 
обвързана със застъпничество за правата и свободите на гражданите. 
С поставянето на медийната саморегулация в нов контекст, този на 
регулираната саморегулация и обвързването й с надзорническите 
функции на националния омбудсман в качеството му на защитник на 
правата и свободите на хората, тя вече не е само доброволно въвеждане 
на професионални стандарти с цел защита на свободата на словото. 
Саморегулацията на медийната система дори не е просто продължение 
и допълнение на правната регулация, а част от една по-обща съвместна 
регулация в защита на потребителите на медийни услуги.

Медийната регулирана саморегулация и националният 
омбудсман

От описанието на регулираната саморегулация става ясно, че 
прилагането й изисква включването в корегулаторните органи на 
представители на държавата, медийните институции и потребителите. 
Освен това тя обхваща и ясно разписани в закон процедури за 
разпределение на задачите между регулаторния и саморегулаторния 
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орган и възможностите за цялостна координация на регулаторния процес 
от страна на органа по споделената регулация. Подобен механизъм не би 
следвало да доведе до цензура от страна на държавата, а всъщност създава 
допълнителни възможности за ограничаване на цензурата от страна на 
медийната институция спрямо отделните журналисти. Гаранция затова 
е включването на държавата (с нейните възможности за властническа 
принуда) в процеса. В   изследване    на    Асоциацията    на    европейските 
журналисти  за  свободата  на  професионалистите  се  представят следните  
данни:  най-често  срещаният  тип  натиск  според журналистите (близо 
70%) е индиректният натиск отвън, упражняван от работодатели и 
собственици, услужливо защитаващи интересите на приближени до тях 
политически и икономически субекти. На директен натиск от страна на 
политици, рекламодатели и представители на различни икономически 
кръгове са подлагани малко над 30% от анкетираните. Относно натиска 
вътре в редакциите, над 60% от участниците в проучването посочват, че 
той е честа практика на техните ресорни или главни редактори, а други 
30% дори нямат нужда от намеса и напомняне какво могат да отразяват – те 
просто редовно се самоцензурират (АЕJ Survey 2013).

Първите стъпки към налагането на регулирана саморегулация в 
България имат своето основание в чл. 44 от Директивата за аудиовизуалните 
медийни услуги на Европейския парламент, приета през март 2010 г.:

Държавите членки в съответствие с различните си правни традиции 
следва да отчетат допълващата роля, която ефективното саморегулиране 
може да играе по отношение на законодателни и съдебни и/или 
административни механизми, и неговия полезен принос към постигането 
на целите на настоящата директива. Въпреки че докато саморегулирането 
може да бъде допълващ метод за изпълнение на определени разпоредби 
от настоящата директива, то не следва да замества задълженията на 
националния законодател. Съвместното регулиране осигурява най-малкото 
„правна връзка“ между саморегулирането и националния законодател в 
съответствие с правните традиции на държавите – членки. Съвместното 
регулиране следва да позволява възможността за намеса на държавата, в 
случай че неговите цели не са постигнати (AMS Directive 2010).   

Това нормативно решение на Европейския парламент следва да се 
приеме като знак за посоката на развитие на системата за професионална 
саморегулация. Именно цитираната директива на Европейския парламент 
става повод за изменението в чл. 76 от ЗРТ от 2010 г. С поправките в ЗРТ 
от 2010 г. в чл. 76, ал. 1 е въведено изискване към електронните медии, 
доставчици на медийни услуги, да изготвят като част от етичния си кодекс 
правила по отношение на търговските съобщения, придружаващи или 
включени в детски предавания за храни и напитки, съдържащи хранителни 
съставки и вещества с хранителен или физиологичен ефект, по-специално 
съдържащи мазнини, трансмастни киселини, сол/натрий и захар, чийто 
прекомерен прием в хранителния режим не е препоръчителен. В случай че 
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доставчиците на медийни услуги са санкционирани от етичните комисии 
на тези две саморегулиращи организации и не изпълнят в срок техни 
решения по силата на чл. 126 от ЗРТ, СЕМ следва да им наложи имуществена 
санкция в размер от 2000 до 5000 лв. Това нормативно предписание е важно 
поради демонстрирания иновативен подход медийната регулация да 
изисква по-нататъшно развитие в системата на медийната саморегулация. 
 С изменението на чл. 76 от ЗРТ от 2010 г. правната връзка между 
регулацията чрез държавен орган и регулацията чрез орган, излъчен от 
самата професионална общност, е направена, въпреки че отново засяга 
единствено доставчиците на медийни услуги по ЗРТ, като извън обхвата 
й са печатните медии и медиите в интернет. Освен това изграденото 
по този начин легално отношение повдига кръг от въпроси. На пръв 
поглед то по някакъв начин фаворизира Фондация „Национален съвет по 
журналистическа етика“ и сдружението с нестопанска цел „Национален 
съвет по саморегулация“ и приетите от тях етични и професионални 
кодекси пред държавата. Не става ясно как ще реагира законът, в 
случай че медийният живот роди друг кодекс и друг саморегулиращ 
се орган, който също се радва на доброволното признание на част от 
професионалната общност. Въпреки че тази правна връзка изглежда като 
стъпка в правилната посока към съвместна регулация, същевременно 
можем да  я оценим и като твърде плах опит. Скромно разписаната 
процедура в този си вид е по-скоро една законова възможност, която 
ще се реализира единствено по желание и след инициатива на някой 
от независимите един от друг органи по регулация и саморегулация. 
Не става ясно дори в какъв срок е допустимо да се стигне до санкция от 
страна на регулатора след неизпълнено от медията решение на органа на 
саморегулация. Към този момент практическите резултати от промените 
в ЗРТ и приложението на тази първа плаха стъпка към сърегулация могат 
да бъдат демонстрирани чрез диалога, провел се по време на редовното 
заседание на СЕМ от 04.05.2016 г. На това заседание СЕМ изслушва отчета 
на Комисията по журналистическа етика за 2015 г. и провежда следната 
кратка дискусия:

Иво Атанасов: Има ли информация в отчета на Съвета за журналистическа 
етика колко жалби към електронни медии са приети за основателни? Ти 
каза, че са общо двадесет и няколко. От тях колко са към електронни медии 
и тези електронни медии дали са отказали да се съобразят със становището 
на Етичната комисия и ние поради това да сме наложили имуществена 
санкция, както е по закон?  
Диляна Кирковска: Няма такава информация.  
Иво Атанасов: Няма такава информация, но тя би била интересна с оглед 
обвързаната компетентност, тъй като при неизпълнение на решението на 
Комисията ние трябва да наложим имуществена санкция (Protokol 2016).

Следователно първата крачка вече е налице. Въпросът е дали 
е възможно в българските условия и чрез методите на регулираната 
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саморегулация да се потърсят пътища за укрепване на самата система на 
медийна саморегулация. Дали е възможно да се погледне на институцията 
на националния омбудсман като ефективна пресечна точка между 
регулацията и саморегулацията.

Натоварването на националния омбудсман и с функции на медиен 
омбудсман в системите на медийна регулация и саморегулация не би било 
възможно без извървяването на съответни стъпки, регламентирането 
на определени процедури и ясно признаване на факта, че принципно 
той следва да носи отговорност във връзка с общия си ангажимент да се 
застъпва за правата и свободите на гражданите. Въпросът се свежда до 
това, че усилията в такава посока биха съхранили положителните ефекти от 
познатите системи и същевременно биха създали ефективен механизъм за 
повече социална отговорност в медийната среда и отчетност на медийните 
институции пред аудиторията (гражданското общество). 

Аргументите за присъствието на националния омбудсман в набора 
от средства за реализация на регулираните практики се търсят в следните 
посоки: усъвършенстване на отчетността на медиите и прилагането на 
друга регулативна парадигма – на регулираната саморегулация. 

И регулацията, и саморегулацията са процеси, свързани с отчетността 
на медиите пред определена институция – държава, общество, аудитория, 
медия и пр. Отчетността съответно разполага със свой инструментариум 
(Bertrand 1997; Bertrand 2003; Bardoel, d’Haenens 2004; Jaehnig, Onyebadi 2011). 
При наложената отвън отчетност основните инструменти са различните 
по тип принуди, манифестирани в законови актове, наредби, правилници, 
договори и пр., които се  уреждат по правов ред. Механизмите за доброволно 
поемане на отговорност от страна на медиите са различни и те обикновено 
са познати като механизми за саморегулация. Трябва да е ясно, че нито един 
от механизмите на медийната отчетност не е достатъчен сам по себе си, 
макар всеки един да има своята стойност. К-Ж. Бертран ги обединява под 
абревиатурата M*A*S (Media Accountability Systems – Медийна система 
за отчетност) и твърди, че тези недържавни средства се използват да 
потвърдят ролята на медиите като източник на публични блага (Bertrand 
2002; Bertrand 2003). Той пише:  

Очаква се М*A*S да постигне целта си, като увеличава компетентността 
на журналистите, като изследва (чрез наблюдение и анализ) какво медиите 
правят и какво – не и като сравнява с това, какво трябва да правят. И преди 
всичко М*A*S дава възможност на медиите да чуят консуматорските гледни 
точки, какво потребителите харесват, не харесват, могат да харесат. Тя 
позволява на медиите да изследват, коригират, обясняват грешките си и 
да се извиняват за тях. M*A*S е смесица от качествен контрол, услуги за 
потребителите и продължаващо обучение, а не само просто саморегулация. 
M*A*S е планирана да увеличава качеството на журналистиката (Bertrand 
2003: 17).  
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К-Ж. Бертран класифицира средствата за отчетност според 
критерия източник на инструментите за отчетност, като ги разпределя 
на вътрешни, външни и кооперативни:

- Вътрешен източник. Източник на средствата за отчитане е про-
фесионалното съсловие или отделната медийна институция и такива 
са етическите кодекси, медийните съвети, медийните омбудсмани, 
публичните изслушвания или социалният одит.

- Външен източник. Критически материали от аматьори или журна-
листи извън съответната медийна институция, напр. такива 
са организациите за наблюдение над медиите, кампаниите за 
повишаване на медийната грамотност на публиката, академическите 
изследвания и критика, журналистическите блогове, коментарите 
от аудиторията, фейсбук групите и други подобни.

- Кооперативен източник. Средствата за отчетност произхождат от 
професионалното съсловие и аудиторията, напр. писма на редактори, 
външни колумнисти, национален омбудсман, съвместни семинари, 
конференции и други подобни (Bertrand 2003: 42-52).

К-Ж. Бертран ясно посочва фигурите на националния омбудсман 
и изобщо на омбудсмана от какъвто да е тип (срв. напр. медиен, банков, 
образователен и пр.) като възможност за кооперативни действия между 
него и медиите. Тази класификация показва и ясното разграничение 
между медийния омбудсман и омбудсмана, като то се развива на базата на 
източника, от който произтича контролната функция.
 Кооперативните източници на механизми за повече отчетност на 
медиите, за които говори Бертран, се основават и на нормативната, и на 
доброволната регулация. В този порядък те би следвало да се възприемат 
като стремеж за повече социална отговорност, тръгнал през възможностите 
на медийната регулация и развил се през идеята за медийна саморегулация.

Отчетността на медиите е свързана и с друг проблем – 
неравностойното положение на електронните и печатните медии. 
Докато класическите електронни медии са обект и на регулативни, и на 
саморегулативни процеси, то пресата и онлайн изданията остават извън 
този режим. От друга страна, професионалният подход при изграждането 
на системата за саморегулация отказва да подложи на различен статут 
печатните, интернет изданията и електронните медии. За професионалната 
общност всички медии, независимо от формата си, са подвластни на 
журналистическите стандарти за качествен новинарски процес и този 
факт произтича от споделената професионална култура, от споделения 
професионализъм и функциите, които гилдията изпълнява в рамките на 
социума. Професионалната гледна точка определено не може да намери 
основанията, които карат Конституционния съд да прогласи различен 
правен статут спрямо електронните медии. В разсъжденията си по темата в 
българските условия Елиезер Алфандари прибавя и следните наблюдения:
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доколкото разполагат с неограничен ресурс, хартията, което ги отличава от 
електронните медии с техния пък ресурс, ефирните честоти и доколкото са 
реални пазарни субекти (пресмедиите без изключение са частни по статут), 
доста признаци и обстоятелства показват, че те не водят истински пазарен 
живот и бюджетите им се формират и по други канали, някои от които 
неявни, т.е. пазарът и конкуренцията не са станали реални регулативни 
механизми за пресата в България (Аlfandari 2012: 274). 

Различните подходи при професионална саморегулация и 
медийна регулация в България не произтичат от различен правен статут, 
а от професионалните специфики на работещите по редакционното 
съдържание и на тези за рекламата и търговската комуникация. В единия 
случай системата за саморегулация се развива на базата на Етичния кодекс 
на българските медии от 2004 г., а във втория – на Националните етични 
правила за реклама и търговска комуникация в Република България от 
2009 г. 

Както всички други отношения, подложени на регулация, така 
и тези в областта на професионалната саморегулация могат да доведат 
до несъобразено с правилата поведение. Тогава те се превръщат в 
нарушение. Системата на медийната саморегулация се стреми да 
предостави на гражданите, ползватели на медиен продукт, достатъчно 
ясна, безплатна и ефективна защита при подобни нарушения. По този 
начин се цели саморегулацията да изгради и някаква форма на обществен 
контрол, отговорност и отчетност спрямо аудиторията (гражданското 
общество). Тя се стреми да популяризира този допълнителен механизъм 
за премахване на отрицателните ефекти от проявената професионална 
дисфункционалност на медийните институции. Системата функционира 
в условията на равнопоставеност на отделните участници. Доброволният 
принцип е знак за извървяване на определен път на професионализация. 
Той се базира на осъзнатата необходимост от въвеждането на единни 
етични и професионални стандарти. Същевременно това е и едно от най-
големите предизвикателства пред системата на саморегулация. Както 
става ясно, в краткото си историческо съществуване в българските условия 
тази система не гарантира обединение на всички или на по-голямата част 
от медиите около един Етичен кодекс. Рецепцията на вече дебатирани 
и осмислени в западната теория етични и професионални принципи 
е положително явление, но саморегулацията изисква достигането на 
определено ниво на професионално самосъзнание. Това очевидно е процес, 
който журналистическата общност ще трябва да извърви със скоростта, 
определена от нейните особености и специфики. 

Изискването за равноправност на отделните страни в процеса 
поражда и проблеми с легитимността на органите за самоконтрол. 
Първоначално създадените отделни етични комисии за печата и за 
електронните медии постепенно блокират и се стига до промяна в 
правилата за тяхното конструиране. Подобна ситуация предполага 
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желание за отдръпване от системата и води до намаляване на общественото 
доверие към нея. 

Контролът за изпълнение на изискванията на медийната 
саморегулация се осъществява от независими от държавата и специално 
създадени от професионалното съсловие органи за самоконтрол, които 
имат право да отправят препоръки, предупреждения или порицания. 
Това е вторият задължителен елемент от системата за професионална 
саморегулация. В нашите условия този елемент се развива по две линии.  
Фондация „Национален съвет за журналистическа етика“ създава  
Комисия за журналистическа етика, която да следи за спазването на 
Етичния кодекс на българските медии от 2004 г. Сдружение „Национален 
съвет за саморегулация“ пък създава Етична комисия, която да контролира 
спазването на Националните етични правила за реклама и търговска 
комуникация в Република България от 2009 г. Освен вече повдигнатите 
проблеми, свързани с легитимността на органите за професионален 
самоконтрол, системата за саморегулация демонстрира слаба ефек-
тивност по отношение на санкциите. Именно доброволният принцип 
за присъединяване към системата на професионална саморегулация 
предпоставя по-мекия характер на възможните санкции. Въпреки 
първоначално декларираното съгласие повечето медии не се съобразяват 
с правилото да огласяват решенията на етичната комисия, уличаващи ги 
в нарушение на етичните правила. Така меката санкция губи основния 
си ефект за публично показване на нарушителя и стремеж за неговото 
поправяне. Слабият ефект от подобен санкционен механизъм води до 
допълнително сваляне на общественото доверие от него. Това минира 
всякакви възможности за развиването на ефективни процедури, които да 
позволят обществен контрол в работата на медийните институции. 

Оттук може да се направи следната констатация. Професионалната 
саморегулация е общовалидна за всички типове медии, но притежава 
твърде слаб потенциал да се справи с прилагането на професионалните 
норми и налагането на санкции при нарушения на журналистическите 
стандарти.  В случаите, когато журналистическото съсловие не успява с 
целия си инструментариум да отстрани девиациите в професионалното 
поведение, двете инстанции – държава и медийни институции – се 
превръщат в последна инстанция. Държавата няма правата да се намесва 
в работата на печатните медии, а новинарските организации действат по 
силата на собствените си егоистични интереси, които им диктуват  защита 
на редакционната политика, а не на журналистическите принципи. Те 
закрилят саморегулативните практики само ако държавата ги застрашава. 
Регулативният орган за електронни медии СЕМ не успява да действа 
адекватно и ефективно поради принципите, на които е конституиран, 
а освен това интернет медиите са извън неговата юрисдикция. В такъв 
смисъл алтернативата, която се оформя, е или регулация на печатни и 
уеб медии, или избор на регулираща техника, която да включва и двете 
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системи на принципа на регулираната саморегулация. Именно тук може да 
се намеси националният омбудсман.

Следващият теоретичен модел, който може да послужи като база за 
защита на основната теза на разработката, се дефинира като регулирана 
саморегулация. Вече беше подчертано, че този сравнително нов подход 
се възприема като опит да се компенсират слабостите на регулативните 
и саморегулативните механизми. Регулираната саморегулация не отрича 
достъпа на държавните органи (институции) или на представители на 
неправителствения сектор до дейността на медийните институции и 
стимулира активното им участие в медийната среда. За активни субекти 
в този регулиращ механизъм би следвало да се признаят национал-
ните регулаторни органи, органите на саморегулация и аудиторията 
(гражданското общество) в качеството й на трети компонент с „право на 
глас“.

Системата за медийна регулация винаги е подозирана и упреквана, 
че се движи на границата с нежеланото цензуриране на медийните 
институции и намеса на държавата там, където не й е работа. Границите 
на свободата на изразяване, налагани с механизмите на правната принуда, 
винаги носят негативен заряд. От друга страна, доброволният принцип 
и равнопоставеността на субектите в системата на професионалната 
саморегулация и отрязаният достъп на държавата отдавна придават 
илюзорен характер на нейните регулаторни способности. В тази връзка 
регулираната саморегулация представлява по-мека намеса на държавата в 
ролята на посредник или партньор. Участието на държавата пък би създало 
процедурна възможност за ефективното включване на аудиторията 
(гражданското общество) като директен участник и поръчител на медийния 
продукт. Следователно механизмите на регулираната саморегулация 
изискват включването в корегулаторните органи на представители 
на държавата, медийните институции и потребителите. Също така се 
настоява за ясно разписани в закон процедури за разпределение на 
задачите между регулаторния и саморегулаторния орган и възможностите 
за цялостна координация на регулаторния процес от страна на органа по 
мониторинга. Подобен механизъм не би следвало да създава условия за 
налагане на цензура от страна на държавата. По-скоро той проправя пътя 
на допълнителни възможности за ограничаване на цензурата от страна 
на медийната институция спрямо професионалното съсловие и неговите 
представители. Това положение на нещата се гарантира от включването на 
държавата в процеса на регулирана саморегулация с нейните възможности 
за властническа принуда. 
 Анализирайки участието на националния омбудсман в регулаторните 
процеси на медиите според описаните по-горе корегулативни модели, 
като най-щадящ от нормативна гледна точка се оказва подходът на 
„консенсуалния регулативен процес“. Той предполага една сериозна 
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дискусия с широкото участие на журналисти, юристи, публични фигури, 
неправителствени организации, представители на държавни органи и 
националния омбудсман. Този голям дебат може да разреши въпроса 
за ролята на институцията на националния омбудсман по отношение 
на медийната сфера и по пътя на общото съгласие да му позволи да 
предприема повече активности в защита на правата и свободите на хората 
дори без да са необходими допълнителни инициативи за преодоляване на 
нормативната празнота. Подобен дебат може да потърси още по-обхватен 
консенсус между регулаторните органи и органите по саморегулация, които 
да провидят ползата от включването на националния омбудсман в някаква 
обща процедура със съответните координационни функции. Постигането 
на предварително съгласие относно основните характеристики на 
регулаторния процес от всички възможни участници в обществените 
комуникативни отношения е база за обединяване на усилията на актьорите 
в медийната регулация и саморегулация. Именно консенсусните идеи по 
отношение на уреждането на медийните операции стоят в основата на 
провиждането на институцията на националния омбудсман като партньор, 
който ще им помогне да преодолеят собствените си дефицити.
 Друг възможен подход се разкрива чрез модела на наложената 
саморегулация. Същественият въпрос при нея се свежда до това, откъде 
идва инициативата. 

- Възможно е изпитващата системни проблеми структура на саморе-
гулацията да потърси включването на националния омбудсман 
по собствена инициатива – в качеството на институция, даваща 
стабилност, легитимност на взетите от саморегулаторния орган 
решения и ефективност на санкцията, като прогласява решенията 
за нарушаване на етичните и професионалните правила от 
определена медийна институция. Може да се предположи, че 
подобно включване на националния омбудсман в системата на 
професионална саморегулация ще позволи и създаването на 
допълнителни форми за повишаване на обществения контрол, за 
повече отчетност и привличане на аудиторията (гражданското 
общество). Допълнителен позитив при този подход е, че той 
изглежда по-стабилен от подхода на предварителния консенсус, а, от 
друга страна, също е щадящ откъм необходимостта от нормативни 
решения. Може да се предвиди, че вследствие на инициативата 
на професионалната общност и на естестве-ните за нея принципи 
на доброволност и равнопоставеност националният омбудсман 
(държавен орган) е поканен да поеме определени отговорности в 
системата за професионална саморегулация. 

- В рамките на този теоретичен модел е възможно държавата да по-
желае да укрепи системата на професионална саморегулация на 
българските медии, включвайки в нея институцията на националния 
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омбудсман чрез съответните промени в законодателството. В об-
ществените комуникативни отношения държавата е особен субект, 
който следва да създаде гаранции за правилното им функциониране. 
Институцията на омбудсмана изглежда подходяща да поеме повече 
отговорност в защита на тези отношения на основанието, че пуб-
личният защитник е призван да действа от името на гражданското 
общество с общия ангажимент да се застъпва за правата и свободите 
на гражданите. Този подход осигурява най-голяма стабилност от 
всички разгледани дотук. Той предоставя законови гаранции и 
нормативно поставя институцията на омбудсмана в пресечната 
точка на медийната регулация и саморегулация. 
Съществуващият досега и разгледан по-горе в текста опит за 

съвместна регулация в българската медийна среда е най-близо до 
теоретичния модел на „регулираната саморегулация“. Същественото 
при този подход е, че законът се отнася с уважение и признание към 
изградената система за професионална саморегулация, но си запазва 
последната дума за намеса на регулаторния орган, който да предаде 
стабилност на взетите от съсловието решения. Всъщност практиката 
вече познава подобни кооперативни модели, например споменавания 
(няколко пъти) в настоящото изследване шведски опит, който илюстрира 
възможната процедура за кооперативни действия между един регулаторен 
и един саморегулаторен орган. Подобен модел с плюсовете и минусите му 
е описан и от В. Шулц и Т. Хелд (Schulz, Held 2002). В книгата „Медиите и 
властта“ Елиезер Алфандари описва процедурата чрез следното движение 
на жалбата на гражданите. Оплакванията се приемат от националния 
омбудсман, който следва да провери дали съответната медийна институция 
е склонна на помирителна процедура, съгласявайки се да публикува 
доброволно отговор или опровержение. В случай че медията не е склонна 
и не са изтекли повече от три месеца от извършването на нарушението и 
след преценка на основателността на жалбата, омбудсманът е длъжен да я 
препрати на Прессъвета. Саморегулаторният орган извършва преценка през 
призмата на журналистическата етика и характера на увреждането и взема 
решение, което се препраща на медията. Когато медията е с голям тираж, 
нарушението се възприема като квалифицирано и се налага санкция под 
формата на парична глоба. По-леките случаи се разглеждат самостоятелно 
от омбудсмана, като последният има право на доклад, но не и да налага 
санкции. Предписанията в този доклад също могат да се обжалват пред 
Прессъвета (Аlfandari 2000: 87).

Положителните страни в този подход са много. Така се предоставя 
стабилност и в двете регулационни системи. Създава се процедура, която 
използва регулативните възможности на правото и морала. Съхранява се 
автономността и независимостта на двете системи и същевременно е налице 
стремеж към използването на положителните им ефекти. Въпреки това 
промените в Закона за радиото и телевизията от 2010 г. могат да се окачествят 
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единствено като първи и колеблив знак за регулация от подобен тип. 
Слабите страни на въведения досега подход на регулирана саморегулация в 
българската медийна среда се свързват с факта, че продължава разделението 
между печатните и интернет изданията и електронните медии, като се 
създава правна връзка между регулаторните системи единствено спрямо 
електронните медии. Проблематичен е подходът, при който държавата 
(чрез включването в закона) фаворизира една или друга неправителствена 
организация, поставила си за цел да изгражда система за професионална 
саморегулация. Не става ясно как и кога ще реагира законът, в случай че 
медийният живот роди друг етичен кодекс и друг саморегулиращ се орган, 
извън познатите днес – Фондация „Национален съвет по журналисти-
ческа етика“ и сдружението с нестопанска цел „Национален съвет по 
саморегулация“. Освен това скромно разписаната процедура в този си вид 
е по-скоро една правна възможност, която ще се реализира единствено по 
желание и след инициатива на някой от независимите един от друг органи 
по регулация и саморегулация. Това пък, от своя страна, може да доведе 
до нежелание за сътрудничество или до прехвърляне на отговорността 
между едната и другата регулаторни системи. Не става ясно дори в какъв 
срок е допустимо да се стигне до санкция от страна на регулатора след 
неизпълнено от медията решение на органа на саморегулация. Към този 
момент практическите резултати от промените в ЗРТ и приложението 
на тази първа инициатива към съвместна регулация са демонстрирани в 
цитирания по-напред текст от редовното заседание на СЕМ от 04.05.2016 г. 
На това заседание СЕМ изслушва отчета на Комисията по журналистическа 
етика за 2015 г., но не получава информация за санкционирани за неетично 
и непрофесионално поведение електронни медии, които не са изпълнили 
предписанията на органа по саморегулация. Следователно на регулатора 
не са представени никакви основания за намеса, а запазената за закона 
„последна дума“ няма защо да бъде изречена. 

В случай че държавата продължи с прокарването в медийната си 
политика на модела на повече регулирана саморегулация, развитите по-горе 
въпроси следва да намерят своя отговор. Приобщаването на институцията 
на националния омбудсман в процеса предоставя възможните решения. 
Подобно на цитирания в изложението шведски модел, националният 
омбудсман може да включи в полето на надзор печатните и интернет 
изданията на основание на това, че системата за саморегулация не 
ги изключва от обсега на преценка за етичност и професионализъм. 
Институцията на националния омбудсман може да менажира и работи 
с различните професионални организации за самоконтрол, като им 
предоставя институционален авторитет, легитимност и ефективност на 
санкциите. В тази система на регулирана саморегулация 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 
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реакция на системите и налагането на ефективни санкции на медийните 
институции в разумни срокове.

Насърчаването на опитите за съвместно развитие и обвързване на 
системите на медийната регулация и саморегулация се случва и на ниво 
Европейски съюз. През 2013 г. е публикуван доклад на Групата на високо 
равнище по проблемите на плурализма и свободата на медиите в Европа. 
Тази група е съставена по инициатива на Европейския съюз с мандат да 
предложи набор от препоръки относно спазването, защитата, подкрепата и 
разширяването на плурализма и свободата на медиите в страните членки. В 
началото експертите посочват, че:

Групата на високо равнище приема, че свободните и плуралистични 
медии са от основно значение за европейската демокрация. В настоящия 
момент обаче съществуват много предизвикателства, които биха могли 
да ограничат журналистическата свобода или да намалят плурализма 
било чрез политическо влияние, прекомерен икономически натиск, чрез 
променящия се медиен пейзаж, който поражда и нови бизнес модели, или 
поради появата на новите медии.  В същото време неприемливото поведение 
на някои журналисти, които се появиха напоследък, също би могло да 
подкопае доверието в сектора и като последица от това – дългосрочната 
му жизнеспособност. Групата на високо равнище съзнава, че главната 
отговорност за запазването на медийната свобода и плурализма е на 
държавите членки (HLG Report 2013). 

Докладът съдържа повече от 30 препоръки, свързани с развитието на 
вътрешното законодателство на страните членки, общото законодателство 
в Съюза, ограниченията на концентрациите на медийна собственост, 
повишаването на медийната образованост на гражданите на ЕС и мерките за 
засилен граждански контрол с оглед опазването на плурализма. Особената 
важност на темата според работещите по доклада експерти се определя 
от връзката между медийната свобода, плурализма и демокрацията в 
Европейския съюз и по-широките задължения на Съюза относно тези 
основни права в сравнение с другите, закрепени в Хартата на основните 
права. Следователно отново се стига до границата на основното право на 
изразяване на мнение. Очевидно е и разбирането, че правната регулация 
е обоснована и необходима, за да се поддържа балансът и да се съхранява 
социалната тъкан. На базата на този доклад Европейската комисия стартира 
обществени консултации относно обхвата и компетенциите на Европейския 
съюз за защита на свободата на медиите, съответните роли на публичните 
власти и саморегулирането или защитата на журналистическите източници 
в Европа. Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия, 
заявява: 

В ЕС сме изправени пред заплахи за нашите основни свободи, като 
например плурализма и свободата на медиите в цяла Европа. Групата на 
високо равнище изпрати ясен сигнал, че е необходимо да предприемем 
действия за гарантиране на плурализма и свободата на медийните си услуги 
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в бъдеще. Медийният плурализъм е важна част от демокрацията и затова 
ви призовавам да изразите своите виждания във връзка с горепосочените 
консултации (Digital Agenda 2013). 

Освен ясния сигнал за загриженост от страна на Европейския съюз 
докладът на Групата на високо равнище и съдържащите се в него препоръки 
подчертават и отговорността на правителствата и на институциите на Съюза 
относно укрепването на системите на медийна регулация и саморегулация. 
В подкрепа на основната теза на настоящото изследване особено значение 
има и следната препоръка на групата експерти:

Препоръка: Във всички страни от ЕС трябва да се създадат независими 
медийни съвети с политически и културно балансиран състав на членовете, 
който представя и социалното разнообразие. Номинациите трябва да са 
прозрачни, с вградени механизми за контрол и равновесие. Тези органи 
трябва да имат правомощия да разследват оплаквания, в известна степен 
като медиен омбудсман, но те трябва също така да могат да проверяват дали 
медийните организации са публикували кодекси за поведение и са разкрили 
подробности около собствеността на медията, декларациите за конфликт на 
интереси и пр. Медийните съвети трябва да имат реална административна 
власт например да налагат глоби, заповеди за публикуване или излъчване 
на извинение или за лишаване от журналистически статус. Националните 
медийни съвети трябва да следват набор от широко известни в Европа 
норми и върху тях да бъде упражняван надзор от страна на Европейската 
комисия, че дейността им е в съответствие на европейските ценности (HLG 
Report 2013).

Използваният израз „…в известна степен като медиен омбуд-
сман…“ би могъл да се възприема като известно разграничение от 
познатите в историята форми. Препоръката изглежда отчита поло-
жителните функционални черти на омбудсмана, но предписва да му 
бъде предоставена реална административна власт да налага глоби, 
заповеди за публикуване или излъчване на извинение и дори лишаване 
от журналистически статус.

Основания за включването на националния омбудсман в процеса 
на регулираната саморегулация могат да се потърсят в самия му статут, 
уреден от законовите актове, свързани с него – Конституцията, Закона за 
омбудсмана и Правилника за организацията и дейността на омбудсмана. 
Първоначалното решение на законодателя да въведе институцията 
на омбудсмана чрез специален закон през 2003 г. е сравнително бързо 
ревизирано от разбирането, че неговото място всъщност е сред органите, 
уредени в Конституцията. В процеса на подготвяните конституционни 
поправки от 2006 г. първият български омбудсман Гиньо Ганев подкрепя 
конституционната уредба на институцията с аргумента, че и в Португалия, 
Полша и Гърция институцията първоначално е възникнала със закон, а 
впоследствие е издигната на конституционно ниво (Stenographic Logs 2006). 
Този правен статут неминуемо придава нова правна роля, аргументира 



208 Лингвистика / Литературознание / История / Журналистика / Теология

допълнителни функции на институцията. Актът на вписване на омбудсмана 
сред другите най-важни органи в архитектурата на властта в България 
изисква изследването на нововъзникналите полета на взаимодействие и 
въздействие с основните органи на законодателната, изпълнителната и 
съдебната власт. Включването на омбудсмана сред другите най-важни 
органи в архитектурата на властта в България (макар и не като основен 
орган) автоматично му отрежда някаква допълваща роля в балансиращите 
и възспиращи механизми между „трите власти“ (без това да влияе на 
баланса между останалите). В крайна сметка конституционните промени 
от 2006 г. водят до включването на омбудсмана сред останалите държавни 
органи, предвидени в Конституцията на Република България от 1991 г. с 
разпоредбата на чл. 91 „а“ в следната редакция:

Чл.91 „а“ (1) Народното събрание избира омбудсман, който се застъпва за 
правата и свободите на гражданите.
(2) Правомощията и дейността на омбудсмана се уреждат със закон (BG 
Constitution 1991).

Конституционните промени от 2006 г. допълват и кръга от 
изчерпателно изброените в основния закон лица, които имат правото да 
сезират Конституционния съд. В чл. 150 от Конституцията на Република 
България за такива са признати: една пета от народните представители, 
Президентът, Министерският съвет, Върховният касационен съд, Вър-
ховният административен съд и Главният прокурор. Наред с констит-
уционното уреждане на омбудсмана законодателят допълва чл. 150 с нова 
трета алинея в следния смисъл:

(3) Омбудсманът може да сезира Конституционния съд с искане за 
установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават 
права и свободи на гражданите (BG Constitution 1991).

Освен че се нарежда сред най-значимите органи в държавата, 
омбудсманът притежава и достатъчна независимост, за да упражнява 
дейността си. Самостоятелността и независимостта на институцията се 
предполага като задължителна с оглед целите на нейното конституиране. 
В разработката „Институцията омбудсман в Европа и България“ екипът 
на „Център за изследване на демокрацията“, който активно лобира за 
въвеждането на институцията в България, разсъждава така:

Омбудсманът не е нито структура от системата на изпълнителната 
власт, нито вътрешно помощно звено на  парламента, което подпомага 
основните му функции. Той по-скоро се приближава до един трети вид 
избирани от парламента институции, които след избора „заживяват“ 
самостоятелен живот, имат специализирана компетентност, но съхраняват 
подотчетността си на парламента (DS Centre 2005: 94). 

 Изследвайки институцията на омбудсмана и държавната власт 
във фокуса на публичния мениджмънт, Христо Атанасов обосновава 
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независимата и самостоятелна позиция на българския омбудсман чрез 
друг методологичен поглед:

Държавните органи не възникват сами по някакъв извънемпиричен 
път, а обикновено те биват конституирани по определен начин от друг 
държавен орган. Следователно и създаването на институцията омбудсман е 
резултат от активността на някой друг – в случая Народното събрание. Това 
автоматично ни кара да си зададем два въпроса, свързани с описаната по-горе 
мотивационна верига: 1. „Израз на мотивацията на Народното събрание ли 
е създаването на институцията на омбудсмана?“ и 2. „Тази мотивация израз 
ли е на мотивация на държавата като цяло?“. Отговорът и на двата въпроса 
е еднозначен: „Да, израз на държавна мотивация, която е и мотивация на 
легислатурата“. Впоследствие вече създаденият държавен орган, разбира се,  
притежава своя собствена мотивация… (Аtanasov 2012).

Атанасов мотивира активността на омбудсмана във взаимодействието 
му с другите органи на държавната власт, със структурите на гражданското 
общество, международното му сътрудничество и пр. с цел ресурсно 
подсигуряване на институцията, изграждане на административен 
капацитет, промяна на разбиранията в страната спрямо защитата на 
правата на човека и преодоляване на всички форми на посегателства върху 
последните (Аtanasov 2012). 
 С Решение на Народното събрание от 04.09.2012 г. е приет Правилник 
за организацията и дейността на омбудсмана (ПОДО), който конкретизира 
разширителното тълкуване на възможностите за взаимодействие и 
въздействие. С оглед принципите на правото и изискванията на Закона за 
нормативните актове би следвало да се отбележи, че подобно разширяване 
на правомощията, извършено с приемането на правилник, а не с изменения 
и допълнения в специалния закон, изглежда неприемливо, но то все пак 
е извършено от Народното събрание – държавния орган, който според 
Конституцията урежда правомощията и дейността на институцията. В чл. 
9 ясно е разписано, че омбудсманът има право да прави предложения и 
препоръки за промени в нормативната уредба; предоставя становища на 
Народното събрание и на Министерския съвет по законопроекти, които 
се отнасят до защита на правата на човека; сезира Конституционния съд с 
искане за установяване на противоконституционност на закон, с който се 
нарушават права и свободи на гражданите, и предлага на органите по чл. 
150, ал. 1 от Конституцията да сезират Конституционния съд, ако прецени, 
че се налага тълкуване на Конституцията или произнасяне за съответствие 
на сключените от Република България международни договори с 
Конституцията преди ратификацията им, както и за съответствие 
на законите с общопризнатите норми на международното право и с 
международните договори, по които България е страна; публично изразява 
мнение по зачитането на правата и свободите и може да поиска да бъде 
изслушан от Народното събрание. 
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В правилникa е материализирана и възможност да се отправят искания 
за приемане на тълкувателно решение или тълкувателно постановление 
до Върховния касационен съд и/или Върховния административен съд. 
Това правомощие всъщност възпроизвежда вече разширеното поле на 
омбудсмана с включването му сред лицата по чл. 125 от Закона за съдебната 
власт, които могат да се обърнат към върховните съдилища с искане за 
тълкувателни решения (OAO Rules 2012). 

Детайлизираните в Правилника за организацията и дейността 
на омбудсмана правомощия още по-ясно показват възможностите му 
за участие в законодателния процес, взаимодействията с Народното 
събрание, Министерския съвет, Конституционния съд, Върховния 
касационен съд и Върховния административен съд. Тези норми могат да се 
възприемат с продължаващата тенденция във възгледите на законодателя 
за необходимост от едно по-разширено виждане за функциите на 
институцията на омбудсмана. С уговорката, че това би следвало да се 
извърши с изменения и допълнения в специалния закон, разпоредбите 
в правилника разкриват и становището на законодателя за поставяне 
на граница на това разширяване на полето на действие. В чл. 9, ал. 2 от 
ПОДО са дефинирани и ограничения, които посочват, че правомощията 
на омбудсмана не се отнасят до дейността на Народното събрание, 
Президента, Конституционния съд, Висшия съдебен съвет и Сметната 
палата; осъществяването на съдебната власт от съда, прокуратурата и 
следствието; въпросите, свързани с националната сигурност и външната 
политика. Тези ограничения всъщност разграничават конституционно 
уредената институция на омбудсмана от другите основни конституционни 
органи на класическите три власти и друг специализиран и независим 
орган, създаден от парламента, какъвто е сметната палата. Въпреки това 
разграничение между омбудсмана и останалите основни конституционни 
органи изглежда има достатъчно възможности, полета или форми на 
контакт, при които конституционният характер на институцията му дава 
позиция да взаимодейства с висшата власт и да въздейства на нейните 
решения. 

Още преди конституирането на институцията на омбудсмана в 
българската правна система в изследването си „Омбудсманът. Българската 
перспектива. Предложения DE LEGE FERENDA“ Мария Славова аргументира 
тезата си, че макар и лишена от властнически правомощия, институцията 
разполага с „комуникативната власт“:

Тази власт се консолидира върху масив от информация за дейността 
на администрацията, накърняваща правата и законните интереси на 
гражданите. Обобщеният анализ на лошата администрация в докладите 
и становищата на омбудсмана е не просто снимка на проблемните точки 
в отношенията с държавата и публичните институции, а равносметка за 
пътя, който е изминат и който стои пред правовата държава и гражданското 
общество. Прозрачността и публичността са иманентни характеристики на 
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комуникативната власт на омбудсмана, който разчита основно на медийните 
ресурси на съвременното информационно общество. Омбудсманът задава 
дневния ред на диалога между гражданите и организациите от третия 
сектор, от една страна, и администрацията, от друга (Slavova 2002: 68).

Според Славова омбудсманът разполага с трибуна и обществено 
влияние и е длъжен да говори винаги, когато установи пороци в работата 
на публичните власти, и да изготвя стратегии за тяхното преодоляване: 

В последните години от развитието на института в световен план 
се наблюдава засилване на стратегическата роля на омбудсмана по 
усъвършенстване на законодателството (Slavova 2002: 72).

В годишните доклади на омбудсмана на Европейския съюз също 
се среща разбиране за нарастващото влияние на институцията спрямо 
органите на класическите три власти и законодателния процес. В статията, 
представяща Европейския омбудсман на официалната интернет страница 
на Европейския парламент, се подчертава:

… че институциите на ЕС следва да сътрудничат изцяло с Европейския 
омбудсман с цел увеличаване на прозрачността и отчетността на Съюза, 
особено чрез изпълнението на неговите препоръки. По-наскоро, в 
резолюция, приета на 25 февруари 2016 г. относно годишния доклад за 
дейността на Европейския омбудсман през 2014 г., Парламентът приветства 
и изцяло подкрепи факта, че Омбудсманът се възползва в по-голяма степен 
от своето правомощие да започва стратегически разследвания по собствена 
инициатива. В нея се посочва, че въпросите, свързани с прозрачността 
(достъп до документи, лобиране, клинични изпитвания), продължават да 
бъдат основният предмет на жалбите, като други основни теми са основните 
права, етичните въпроси, участието на гражданите в процеса на вземане на 
решения в ЕС, финансираните от ЕС проекти и политиката в областта на 
конкуренцията (Evropeyski ombudsman 2017). 

Очевидно в практиката на Европейския съюз се наблюдава 
нарастващ интерес към включването на омбудсмана в законодателния 
процес, като вносителите все по-често търсят неговото становище по 
внесените законопроекти. 

От друга страна, систематически включен в Глава трета – Народно 
събрание в Конституцията на Република България – българският 
омбудсман е органически свързан с най-висшия орган в България. 
Неговите препоръки и предложения за отделни законодателни промени 
могат да бъдат окачествени като „квазизаконодателна инициатива“ по 
подобие на мотивите, съпровождащи едно законодателно вето от страна на 
президента, които могат да бъдат схванати като насоки към законодателния 
орган за нормативни решения. Качеството на конституционен орган и 
органическата връзка с Народното събрание предоставят достатъчно 
форми за взаимодействие, което да оказва и определено въздействие 
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в законодателния процес. Не е необходимо да се привеждат много 
доказателства, че омбудсманът в България разбира и спокойно се възползва 
от този си конституционен статут. В годишния доклад до Народното 
събрание за дейността на институцията през 2015 г. четем:

Възползвайки се от правото си на косвена законодателна инициатива, 
ще внеса 10 промени в законодателството, с които да се забрани арбитражните 
съдилища да се произнасят по потребителски спорове. Истинският проблем 
е тоталното неуважение, пренебрегване и нагло отношение от страна на 
монополните дружества към своите клиенти. Категоричната ми позиция 
е, че компаниите, предоставящи обществени услуги, дължат уважение към 
абонатите, което е несъвместимо с извиването на ръце и предаването им на 
събирачи на дългове2.

В доклад на омбудсмана за периода 20.10.2015 г. – 31.03.2016 г. под 
заглавие „Защита на правата на човека в Република България и приоритети 
в работата на омбудсмана“ също се казва:

Омбудсманът може да прави предложения и препоръки до Министерски 
съвет и Народното събрание, което му дава възможност за квази-
законодателна инициатива в защита на правата и свободите на гражданите 
(Doklad 2016). 

Най-силното доказателство за тезата, че конституционният 
законодател вижда по-широко ролята на институцията, е и допълнителното 
му включване в кръга от лицата, които могат да сезират Конституционния 
съд. Промените в Конституцията от 2006 г. допълват текста на чл.150 с нова 
алинея 3, която дава правомощие на омбудсмана да иска установяване на 
противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи 
на гражданите. Такова правомощие Конституцията предоставя само на 
една пета от народните представители, Президента, Министерския съвет, 
Върховния касационен съд, Върховния административен съд и Главния 
прокурор (с промените в Конституцията от декември 2015 г. към тези субекти 
е включен и Висшият адвокатски съвет). Следователно в изпълнение на 
основните си задължения, да се застъпва за спазването на правата и свободите 
на гражданите, българският омбудсман разполага с контролни механизми 
и спрямо дейността на основния орган на законодателната власт. По данни 
на Конституционния съд за периода 2005 г. – юни 2016 г. омбудсманът се 
е възползвал от това си правомощие общо 20 пъти. В осем от случаите 
съдът е уважил искането на институцията. Неуважените искания са шест 
и отхвърлените също шест. Данните са обобщени и представени в бр. 13 на 
Гражданската инициатива за периодично наблюдение, анализ и оценка на 
състоянието и развитието на правния ред „Юридически барометър“. Този 
анализ показва, че от кръга на оправомощените лица, които разполагат с 
правото да сезират Конституционния съд, омбудсманът се нарежда на второ 
2  http://www.ombudsman.bg/pictures/REPORT%20OMB%202015%D0%B3_.pd
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място по активното му ползване след групите народните представители 
и наред с Върховния касационен съд и Върховния административен съд, 
взети заедно. В посочения период съдът е бил сезиран от група народни 
представители шестдесет и шест пъти, а от омбудсмана - двадесет пъти 
(Legal Barometer 2016:43). 

От казаното дотук можем да заключим, че издигането на 
институцията на омбудсмана на конституционно ниво съществено променя 
нейния правен статут. Образно казано, институцията излиза от списъка 
на множеството административни контролни органи и се нарежда сред 
конституционните органи. Самото й включване в архитектурата на най-
висшата власт променя и отношенията с основните органи на трите власти. 
Нормалният междуинституционален диалог предполага взаимодействие, а 
това отваря нови възможности на омбудсмана за въздействие и му придава 
определена роля в механизмите за баланс и възпиране между властите. 
В допълненото издание на учебника по „Конституционно право“ Емилия 
Друмева подчертава независимата позиция и взаимодействието с другите 
органи на власт като основно предимство на институцията:

Главното предимство на омбудсмана като извънсъдебна гаранция 
за спазване на основните права е неговата независима позиция, от която 
той проверява жалбите на гражданите срещу конкретен орган на власт. 
Ефективността на дейността му и мерките, които може да предприеме, се 
опират на сътрудничеството с другите институции в рамките на правовата 
държава (Drumeva 2008: 785).  

Възприет като висша форма на граждански контрол, избиран от 
парламента и включен в конституцията, българският омбудсман очевидно 
разполага с по-широки правомощия. В развитието на класическия 
механизъм на разделението на властите Янаки Стоилов вижда омбудсмана 
като „решаваща препоръчителна власт“ (Стоилов 2001).  Липсата на 
конкретни властнически правомощия съвсем не означава липса на власт. 
Конституционният статут на институцията дава възможност за отправяне 
на публични оценки и препоръки към най-висшите органи на властта. 

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. 

Друг момент, който прави омбудсманa подходящ орган за 
реализация на регулираната саморегулация, е основната му функция да се 
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застъпва за правата и свободите на гражданите пред администрациите от 
различен вид. Законът за омбудсмана и приетияj по-късно с допълнителни 
разширителни постановки Правилник за организацията и дейността 
на омбудсмана предоставят възможност за интерпретации в посока на 
разширяване на контролните правомощия на омбудсмана. 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 придаде 
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. Дотолкова, доколкото с упражняване на 
правото на свобода на словото също могат да се нарушават права и свободи 
на гражданите, е съвсем уместно дейността на медийните институции да 
попадне в полето на надзор от страна на българския 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, предполага 
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 изданията, 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 естествени проблеми на 
гражданите да се ориентират в средствата си за 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 
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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-значим е фактът, че медийните професионалисти чрез 
системата за саморегулация признават и подчертават необходимостта от 
отчетност спрямо аудиторията и задължението да манифестират 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. На този фон и след разширително 
тълкуване на нормите от Конституцията на Република България и Закона 
за омбудсмана са налице достатъчно аргументи, за да се признае ролята 
на националния омбудсман като надзорен орган и спрямо дейността на 
медийните институции в изпълнение на основния си ангажимент по 
застъпничество за правата и свободите на гражданите. Когато става дума за 
институция, признаването на такава роля следва да се възприема като право 
и същевременно задължение за омбудсмана да интервенира на 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 
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. 
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	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, например да излъчва 
свой представител в Съвета за електронни медии.

Признатите и допълнително предоставени на националния 
омбудсман функции и на медиен  омбудсман обаче не биха изиграли 
комплексен положителен ефект, ако се развият единствено в сферата на 
медийната регулация. Нещо повече, подобен подход заплашва да разпали 
допълнителни конфликти в медийната сфера. Изводите на настоящото 
изследване 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. 
Следователно вместо конкуриращи се, те би следвало да се развиват 
като допълващи се системи, които се опитват в кооперирани действия да 
преодолеят своите дефицити. Теорията и практиката предлагат решение 
в разработването на система за корегулация. При нея регулацията и 
саморегулацията си сътрудничат, като всеки автономно изпълнява своите 
ангажименти, но законът запазва правото си на „последна дума“, т.е. добрият 
вариант може да се назове регулирана саморегулация. 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: 

	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 менажира и 
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 регулирана саморегулация институцията на 
националния омбудсман ще координира и съблюдава движението на 
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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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