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ВЪВЕДЕНИЕ
В съвременния глобален свят, претоварен от 

високи технологии (high tech) и модерни кому-
никации, без ясна представа за чистия продукт 
на нашето време, наречен „информация“, както и 
неговото постепенното превръщане в оръжие сре-
щу неинформираните и дигитално неграмотните, 

съвсем логично е в научните среди все по-често 
да се говори за медийна сигурност. Това е ново 
понятие, което досега не е формулирано в бъл-
гарската и чуждестранна литература. Медийната 
сигурност не се отнася само до медиите, а засяга 
цялото общество. За гражданите на която и да е 
съвременна държава е важно да получават навре-
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менна, всеобхватна и обективна информация за 
това, което се случва около тях. Само така те могат 
да си изградят ясна картина за реалността, в коя-
то живеят, и да вземат адекватни решения за себе 
си и за своите близки. Организацията на работа в 
медиите, професионалните умения и относителна-
та независимост на техните ръководства, както и 
мъжеството на журналистите да се изправят срещу 
неморалните и нерядко незаконни искания на сил-
ните на деня, са едни от ключовите измерители на 
медийната сигурност. Затова средствата за масова 
информация (СМИ) могат да са както обект на тази 
сигурност, така и неин субект. Как да се изследва 
медийната сигурност – като част от националната 
сигурност или като по-особен случай, в който това 
понятие се употребява в преносен смисъл? 

Политиката за сигурност на Република Бъл-
гария е насочена към създаване на необходимите 
условия и предпоставки за гарантиране на правата 
на човека, националните интереси, ограничаване 
на въздействието от рисковете и заплахите, опти-
мално разпределяне на ресурсите и повишаване 
на сигурността на гражданите. Необходимо е раз-
витие на култура за сигурност и обединяване на 
усилията на всички власти, бизнес, медии и граж-
данско общество в единна система за национал-
на сигурност. Сигурността не е само право, но и 
отговорност на всеки член на обществото.1 Тази 
постановка дава право на медиите недвусмислено 
да бъдат изучавани като елемент от системата за 
национална сигурност и това е отговор на хипоте-
зата, че медийната сигурност е част от национал-
ната сигурност. Най-важният движещ елемент на 
медиите и на журналистиката въобще е журна-
листът: човекът, който събира и разпространява 
информация за обществени явления, тенденции, 
важни теми и хора. В днешното общество журна-
листът е придобил особено място в съзнанието на 
хората: от него се очаква професионализъм в пре-
даването на събития, безусловно придържане към 
истината и спазване на журналистическа етика. 
Журналистическите стандарти обхващат етичните 
принципи и добрите практики в професионалната 
журналистика, и приложим от журналистите Ети-
чен кодекс2, журналистически канон, нещо като 
„кодекс на честта“; те засягат достоверността на 
информацията, нейната точност и обективност – 
вж. Таблица 1. 

Таблица 1. Общоприети професионални 
журналистически принципи

1. Правен аспект по темата за сигурността 
и защита на журналистите

В националната правна уредба има два нор-
мативни акта, в които е спомената професията на 
журналиста. Дадено е определение за противооб-
ществена проява (спортно хулиганство) по смисъ-
ла на Закона за опазване на обществения ред при 
провеждането на спортни мероприятия: проява, 
която не съставлява престъпление по смисъла на 
Наказателния кодекс3 и е извършена в спортния 
обект или в спортната зона преди, по време или 
непосредствено след спортното мероприятие, 
както и на отиване или на връщане от спортния 
обект във връзка със спортното мероприятие, из-
разяваща се в посегателство над състезатели, съ-
дии, полицейски органи или други ангажирани 
с организацията, със сигурността или с безопас-
ността длъжностни лица, както и спрямо меди-
цински лица, журналисти, фоторепортери и опе-
ратори.4 В тази норма е спомената професията на 
журналистите и посегателствата спрямо тях.

Понятието защита на журналисти по смисъла 
на Закон за радиото и телевизията касае позици-
ята, че журналистите и творческите работници, 
сключили договор с доставчици на медийни услу-
ги, не могат да получават инструкции и указания 
за упражняването на тяхната дейност от лица и/
или групи извън органите на управление на дос-
тавчиците на медийни услуги.5 
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1.1. Предложения за конкретни промени в 
законодателството6

Във връзка с инициативата на Съюза на бъл-
гарските журналисти (СБЖ) за защита на жур-
налистическия труд е изработен юридически 
прецизиран текст на следните предложения – вж. 
Таблица 2.

Таблица 2. Предложения за промени в зако-
нодателството

Източник: Официален сайт на Съюза на бъл-
гарските журналисти: https://sbj-bg.eu/

* § 1. В чл. 131 ал. 2 от Наказателния кодекс да 
се допълни по следния начин: след думата „възпи-
тател“ да се добавят думите „или на журналист“.

§ 2. Чл. 148 ал. 1, т. 2 се отменя. (Сегашен 
текст гласи: „За обида, разпространена чрез пе-
чатно произведение или по друг начин, наказа-
нието е глоба от три хиляди до десет хиляди лева 
и обществено порицание).

1.2. Анализ на принципите според Етич-
ния кодекс на българските медии

В сферата на човешките права всеки има ос-
новно право на свобода на изразяване, достъп до 
информация, защита на личното достойнство и 
неприкосновеност на личния живот и право на 
безопасност и сигурност. За постигане на това се 
гарантира правото на медиите да работят без вся-
каква цензура, но за да се балансират тези права, 
медиите имат както свободи, така и отговорности; 
както права, така и задължения. Основната цел е 
уважаване на правото на обществото да получава 
и разпространява достоверна информация, за да 
могат гражданите да играят активна роля в усло-
вията на прозрачна демокрация.7 Медиите при-

знават своята отговорност и уважават тези права, 
което е прокламирано чрез етичните принципи, 
описани в Таблица 3.

Таблица 3. Етични принципи на българските 
медии; Източник: Етичен кодекс на българските 
медии
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2. Капацитет на Академията на МВР да 
обучава за медийна сигурност

 Гарантирането на безопасността на жур-
налистите при тяхната дейност и ефективното 
разследване на нападенията срещу журналисти 
се формира при професионалната подготовка на 
специалисти, осъществявана от Академията на 
МВР.8 Подготовката на държавни служители за 
нуждите на МВР осигурява специално образо-
вание в областта на защитата на сигурността и 
обществения ред. В тази връзка е допирната точ-
ка с журналистите и медиите, които са особени 
представители на обществото, наречени не слу-
чайно „четвърта власт“. Особено внимание тук 
се отделя на обществените медии, които имат 
най-висок капацитет на доверие в обществото и 
представляват твърдата регулация на обществе-
ните отношения. Обучението в Академията на 
МВР е насочен към осигуряване на съдействие 
на журналистите и предоставяне на законната 
свобода на действие, без да се ограничават пра-

ва под прикритие за гарантиране на безопасност 
при възникване на извънредни ситуации. Важно 
е за обществото в правния мир да се регламен-
тира понятието „медийна сигурност“, което да 
се използва при обучението на висшите кадри на 
МВР. Предложението за работно определение за 
медийна сигурност е поддържане на такова със-
тояние на медиите в обществото, журналистите 
в медиите и защита на придобитата информация, 

което в своята съвкупност да съумее да предпа-
зи обществото от вреди и да осигури съпротива 
срещу насилнически действия. Връзката между 
журналистите и полицията като цяло е в обратна  
зависимост, тъй като намаляването на свободата 
на словото е пропорционална на заплахата срещу 
журналисти и оттам върху обществото. От научен 
аспект, медийната сигурност се изучава в дисци-
плината „Медиен мениджмънт“, която обхваща 
основно организирането на медиите и защитата 
на журналистическата информация. Особената 
връзка между журналистите и полицаите се про-
явява при възникване на природни бедствия или 
при извънредни ситуации, когато ролята на поли-
цията е са спасява човешки животи и да опазва 
здравето и имуществото на хората, а журнали-
стите в допълнение на тези действия се включ-
ват за оповестяване в случаи на бедствие или на 
непосредствена заплаха за живота, сигурността и 
здравето на населението или на отделни лица.9 За 
илюстрация е дадено актуалното състояние на ме-

дийната среда – вж. Фигура 1.
Фигура 1. Карта на проблемните зони на бъл-

гарската медийна среда
Източник: Фондация „Медийна демокра-

ция“: http://www.fmd.bg/

Заключение
Анализът на националната нормативна уредба 

доказа липсата на правна основа за адекватно га-
рантиране на безопасността на журналистите като 
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„служители на първа линия“. Капацитетът на Ака-
демията на МВР позволява да се направи корекция 
на учебните програми с цел по-пълното обхваща-
не на проблема с безопасността на медицинските 
специалисти, журналисти, фоторепортери и опера-
тори, които поради своята професия и призвание 
са най-близо до екстремалните условия по време 
на спортни събития и протести, при бедствия, ава-
рии и извънредни ситуации. Разследващата журна-
листика попада в други измерения, когато засяга 
икономически и личностни интереси на хора, са-
мообявили се над закона и използващи насилие 
за потъпкване на свободата на словото. Върховен-
ството на закона е основен принцип в условията 
на демокрация, който буквално означава подчиня-
ването на закона на всички, от постоянно преби-
ваващите жители и граждани до управляващите, 
вкл. ролята на демократичните медии за опазване 
на обществото и защита на общочовешките права 
и свободи.

Цитирани източници
1. Актуализирана стратегия за национална сигурност 

на Република България. Приета с Решение на НС от 
14.03.2018 г., обн., ДВ, бр. 26 от 23.03.2018 г.

2. Градинаров, Б. и В. Тодоров (съст.) Медиите - между 
пазара и контрола. София: Bisfirm, 2019.

3. Етичен кодекс на българските медии. Национален 
съвет за журналистическа етика. 2006.

4. Закон за Министерството на вътрешните работи. 
Обн., ДВ, бр. 53 от 27.06.2014 г., посл. изм. и доп., 
бр. 58 от 23.07.2019 г.

5. Закон за опазване на обществения ред при 
провеждането на спортни мероприятия. Обн., 
ДВ, бр. 96 от 29.10.2004 г., в сила от 30.11.2004 г., 
посл. изм. и доп., бр. 26 от 22.03.2020 г., в сила от 
22.03.2020 г.

6. Закон за радиото и телевизията. Обн., ДВ, бр. 138 
от 24.11.1998 г.; посл. изм., бр. 100 от 20.12.2019 г., 
в сила от 1.01.2020 г.

7. Наказателен кодекс. Обн., ДВ, бр. 26 от 2.04.1968 г., 
в сила от 1.05.1968 г., посл. изм. и доп., бр. 28 от 
24.03.2020 г., в сила от 24.03.2020 г. до отмяна на 
извънредното положение, обявено с Решение на 
Народното събрание от 13.03.2020 г.

8. Официален сайт на Съюза на българските 
журналисти: https://sbj-bg.eu/

9. Фондация „Медийна демокрация“: http://www.fmd.bg/

1 Актуализирана стратегия за национална сигурност 
на Република България. Приета с Решение на НС от 
14.03.2018 г., обн., ДВ, бр. 26 от 23.03.2018 г. т. 74.

2  Етичен кодекс на българските медии. Национален съвет 
за журналистическа етика. 2006.

3 Наказателен кодекс. Обн., ДВ, бр. 26 от 2.04.1968 г., в 
сила от 1.05.1968 г., посл. изм. и доп., бр. 28 от 24.03.2020 
г., в сила от 24.03.2020 г. до отмяна на извънредното 
положение, обявено с Решение на Народното събрание 
от 13.03.2020 г.

4 Закон за опазване на обществения ред при провеждането 
на спортни мероприятия. Обн., ДВ, бр. 96 от 29.10.2004 
г., в сила от 30.11.2004 г., посл. изм. и доп., бр. 26 от 
22.03.2020 г., в сила от 22.03.2020 г., чл. 21, т. 12.

5 Закон за радиото и телевизията. Обн., ДВ, бр. 138 от 
24.11.1998 г.; посл. изм., бр. 100 от 20.12.2019 г., в сила 
от 1.01.2020 г. чл. 11, ал. 6, т. 2.

6 Официален сайт на Съюза на българските журналисти: 
https://sbj-bg.eu/

7 Градинаров, Б. и В. Тодоров (съст.) Медиите - между 
пазара и контрола. София: Bisfirm, 2019.

8 Закон за Министерството на вътрешните работи. Обн., 
ДВ, бр. 53 от 27.06.2014 г., посл. изм. и доп., бр. 58 от 
23.07.2019 г. чл. 47-49.

9 Закон за радиото и телевизията. Обн., ДВ, бр. 138 от 
24.11.1998 г.; посл. изм., бр. 100 от 20.12.2019 г., в сила 
от 1.01.2020 г. чл. 51.

Абонамент ЗА СПИСАНИЕ  
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

ЧРЕЗ български пощи  
С каталожен номер 1502 

Доби прес  
с каталожен номер 507

https://nacionalna-sigurnost.bg


