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РЕЦЕНЗИЯ ЗА СБОРНИКА 

„ВЪПРОСЪТ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТТА.  

СЪДЕНИТЕ ЖУРНАЛИСТИ В БЪЛГАРИЯ” 

Мария Нейкова 

 

 

REVIEW OF THE EDITED VOLUME 

‘THE QUESTION OF JUSTICE. THE PROSECUTED 

JOURNALISTS IN BULGARIA’ 

Maria Neikova 

 

Резюме: Сборникът „Въпросът за справедливостта. Съдените журналисти в България” 

(Университетското издателство „Св. Климент Охридски“, 2022) с интервюта, статии и 

коментари под съставителството на проф. дсн Снежана Попова и доц. д-р Жана Попова 

е ценен съвременен летопис, който се вписва в попълването на историята на 

българските медии и на журналистиката. 

 

Ключови думи: правосъдие, справедливост, журналистика, колегия. 

Abstract: The edited volume “The Question of Justice. The Prosecuted Journalists in 

Bulgaria” (University Press “St. Kliment Ohridski”, 2022) with interviews, articles and 

commentaries, edited by Prof. Snezhana Popova and Assoc. Prof. Zhana Popova, is a 

valuable contemporary chronicle that fits into the history of Bulgarian media and journalism.  
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Сборникът „Въпросът за справедливостта. 

Съдените журналисти в България” 

(Университетско издателство “Св. Климент 

Охридски”, 2022) е оформен в три части. В 

първата част представителят на 

неправителствения сектор в областта на 

човешките права и председател на БХК 

Красимир Кънев разглежда формалния и 

неформалния контрол, гарантиращ 

свободата на изразяване (включително и в 

международното право), но и допускащ 
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нейното ограничаване за някои цели и в определени случаи. В текста си 

„За формалния и неформалния социален контрол над изразяването“ 

(Кънев, 2022: 9-19) През четири хипотетични ситуации авторът 

представя ограничаването на свободата на изразяване в демократичното 

общество като уравнение с много променливи, което изисква отчитане 

на множество фактори и балансиране на разнообразни интереси.  

Другите два текста в първата част са на преподаватели по 

журналистика и медийни специалисти. В текста „Няколко думи за 

изследването на казусите със съдени журналисти“ (Попова, 2022, с. 20-

28) Жана Попова представя самото изследване. Изложени са 

аргументите за избора на изследвания период, 2007-2020 г. Кратко са 

разгледани промените по отношение на свободата на словото и защитата 

на доброто име, настъпили много преди това и продължили през целия 

изследван период. След като са обобщени изследванията на юристи за 

съдебната практика до 2006 г., Жана Попова извежда два основни 

проблема в съдебния процес: специфичният начин на работа в 

различните съдилища, част от които не  прилагат ЕКПЧ, и размерът на 

глобата, предвидена в НК, която е непосилно висока за заплащане от 

журналисти. 

Както тя посочва, през избора на 58 отразени в медиите случая 

(процеси срещу журналисти за обида и клевета) съставителите се 

опитват да систематизират ефектите върху журналистическата работа 

от съдебния процес като законова форма за търсене на справедливост.  

Съставителите разпределят делата според четири критерия: кой 

съди журналистите; какъв тип е словото, предизвикало усещането за 

клевета и обида; какви други начини за диалог и разрешаване на 

конфликта са търсени по време на процеса; и какви прояви на 

обществена подкрепа и подкрепа в гилдията и медията е имало. 



Рецензии на книги Мария Нейкова. Рецензия за сборника „Въпросът 

за справедливостта. Съдените журналисти в 

България“  

с. 267-272 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 11/2022  

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

 

 

269 

В търсените отговори се открояват начините, бих искала да 

наблегна на това, по които журналистите гледат на своята професия, но 

също така, макар и опосредствано, се изявява общественото отношение 

към журналистическата професия и това доколко съвременното 

българско общество споделя нейните ценности.  

В общия поглед към направените 16 интервюта проличава по-

уязвимото положение на журналистите в регионални медии. 

Особено важен акцент Жана Попова поставя върху това, че 

журналистите не настояват, че работата им е в обществен интерес 

(Попова, 28-43).  

Жана Попова обръща внимание в текста също така, че от 

интервютата ясно проличава, че „дори многократно съдените 

журналисти не отричат смисъла на съдебните процеси за клевета и 

обида”. Но тя откроява една много важна роля, която някои медии 

играят за дискредитирането на професионалното статукво на 

журналистиката: „Жълтите“ медии не съобщават информация за 

загубени дела на последна инстанция. За делото на Кеворкян срещу 

Коритаров, което завършва в полза на Коритаров, след като на първа 

инстанция е загубено от него, след няколко години все още се 

интересуват много малко издания. Към 2020 г. чрез търсачките в 

интернет излизат повече резултати за делото на първа инстанция, когато 

има по-голям интерес. Така търсачките определят коя информация да 

бъде водеща за читателите. За някои от делата дори е трудно в интернет 

изданията да се открие информация завършили ли са и до коя фаза са 

достигнали. Това безвремие и непрекъснато връщане към информацията 

за първа инстанция е налагане на „забрава“ за последното развитие на 

делата и за случаите, когато няма съдебни решения, а делото е 

прекратено”. 
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В текста „Самопреживяване: професията, колегията, 

другарството“ (Попова, 44) Снежана Попова разсъждава върху това 

каква ще е ползата от сборника за студентите и тяхната 

професионализация. Тя също разглежда положението в регионалните 

медии. Попова пише за изчезването от публичността не само на делата 

срещу някои от журналистите, работещи в такива медии, но и на 

социалния проблем, на който определена публикация дава гласност, 

което е „сериозната последица, която засяга далече не само 

журналистите в малките градове”. 

Снежана Попова обобщава събрания в сборника опит с 

констатацията, че „най-важно остава самоуважението на човека, който 

практикува журналистическата професия, защото самата тя не го пази 

от негативни емоции и разочарования”. 

Втората част на сборника включва интервютата с журналисти. Те 

са много подробно представени и анализирани от Снежана Попова и 

Жана Попова в първата част. Тук бих искала само да отбележа, 

че  интервютата добавят щрихи към образите на самите интервюирани 

журналисти, но също така и към образите на споменати от тях колеги.  

Сборникът може да бъде четен и като наръчник за честен подход 

към журналистическата професия и за избягване на съдебни процеси. 

Именно тази скромна, по собствените им думи, задача си поставят в 

третата част юристите Мирослава Тодорова и Калин Калпакчиев: 

техният обзор на приложимото право и съдебната практика „да 

допринесе известна практическа полза за работата на журналистите, 

когато преценяват границата между професионалния си дълг, правната 

защита, която може да изискват насреща, и уважението към чуждата 

репутация и достойнство” (Тодорова, Калпакчиев, 2022: 155-182). 

Техният задълбочен анализ на международната съдебна практиката 

добавя съществени нюанси за разбирането на комплексния характер на 
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стремежа към справедливост с уточнението например, че чл. 10 от 

ЕКПЧ „е приложим не само към информация и идеи, които са 

„благоприятно приети или смятани за безобидни или за израз на 

безразличие, но и към онези, които обиждат, шокират или 

обезпокояват”. 

Двамата юристи завършват обзора с изразеното убеждение, че 

съдебната практика следва да се анализира и обсъжда внимателно както 

от  юристите, така и от журналисти, а дискусиите между двете 

професионални групи по темата за осъждането на журналисти могат да 

бъдат полезни. 

Смятам, че подобно издание ще бъде полезно в редица отношения, 

при това не само за студентите по журналистика (и право), но и за 

всички, практикуващи журналистическата професия.  
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