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Резюме: Предмет  на  статията  е  възможен  модел  на  превръщането  на

журналистиката в регулирана професия чрез специален закон, както и предимствата и

недостатъците  на  такъв  модел.  Регулирането  на  журналистическата  професия  е

анализирано  на  фона  на  уредбата  на  други  професии  в  България  и  съвременното

развитие на медиите. 
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Summary: The subject of the article is a possible model for the transformation of

journalism into a regulated profession through a special law, as well as the advantages and

disadvantages  of  such  a  model.  The  regulation  of  the  journalistic  profession  has  been

analyzed against the background of the regulation of other professions in Bulgaria and the

contemporary development of the media.
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Увод

В  България  има  професии,  които  се  окачествяват  и  назовават  „регулирани”

професии.  Такива  са  лекарите,  зъболекарите,  частните  (регистрирани)  одитори,

частните  съдебни  изпълнители,  нотариусите,  адвокатите.  Понятието  „регулирани

професии”  се  свързва  с  наличие  на  специален  закон,  който  урежда  статуса  на

професионалната общност. За лекарите и зъболекарите това е Законът за съсловните

организации  на  лекарите  и  лекарите  по  дентална  медицина  от  1998  г.,  за  частните

одитори  -  Законът  за  независимия  финансов  одит  от  2016 г.,  за  частните  съдебни

изпълнители   това  е  Законът  за  частните  съдебни  изпълнители  от  2005  г.,  за

нотариусите  -  Законът  за  нотариусите  и  нотариалната  дейност  от    1996  г.,  за

19
СПИСАНИЕ „ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ“  БР.1/2019



Валери Димитров 

адвокатите – Законът за адвокатурата от 2004 г. В основата на всички тези закони стои

идеята за самоорганизиращата се и самоуправляващата се професионална общност.

Самоуправлението  на  професионалната  общност  е  в  рамката,  очертана  от

специалния  закон.  Самоуправлението  означава  и  това,  че  професионалната  общност

може да създава правила,  т.е.  да се саморегулира,  както и да упражнява контрол за

спазването  на  тези  правила  (самоконтрол),  включително  и  да  налага  санкции  при

нарушения.

Актуалност на проблема

Независимо  от  спецификите  на  отделните  регулирани  професии,  във  всички

изброени  закони  има  общи  характерни  черти,  които  очертават  един  сравнително

типизиран  модел  на  нормативна  уредба.  Систематичният  и  обобщен  анализ  на

разпоредбите на изброените нормативни  актове откроява следните характеристики на

този модел:

1. Изключителност  на  професията,  изградена  на  принципа  на

задължителното  членство  в  професионалната  общност,  организирана  като  „клуб”.

Членството  в  клуба  е  условие,  за  да  се  упражнява  законно  регулираната  дейност.

Клубът  обхваща  всички  упражняващи  съответната  регулирана  професия.  Няма

конкурентни клубове. 

2. Членството  е  свързано  с  ценз,  с  кръг  от  образователни  и  стажови

изисквания.  Например,  за  лекарите,  нотариусите  и  адвокатите  е  задължително

съответното  медицинско  или  юридическо  образование.  Налице  е  и  изискване  за

професионален стаж. Често приемането в клуба е свързано и с изпит /при адвокатите,

одиторите, нотариусите, частните изпълнители/.

3. Членството  в  професионалния  клуб  е  свързано  със  създаване  и

поддържане  на  изчерпателен  публичен  регистър  на  членовете  на  професионалната

общност  (гилдията,  съсловието).  Създаването  на  този  регистър  обикновено  е

задължение на изпълнителния орган на самоуправляващата се общност. Вписването в

регистъра  е  условие  за  упражняване  на  професията,  съответно  за  придобиване  на

професионална правоспособност, а отписването от регистъра (например в резултат на

санкция)  означава  загуба  на  професионално  качество  и  забрана  за  извършване  на

регулираната дейност.
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4. Членовете  на  гилдията  са  обвързани  от  спазването  на  професионални

вътрешнообщностни  правила.  Тези  правила  се  създават  от  органите  на  гилдията  и

обикновено включват и етичен кодекс. Така гилдията се саморегулира.

5. Гилдията  чрез  своите  органи  контролира  спазването  на  правилата  и

упражнява  дисциплинарна  власт  върху  всеки  свой  член.  Така  гилдията  се

самоконтролира.

6. Членовете на професионалната общност имат правото и задължението да

поддържат  професионалната  си  квалификация.  Гилдията  по  правило  създава  и

организира форми и центрове за обучение.

7. Професионалната общност се самоиздържа за сметка на встъпителни и

редовни годишни вноски от членовете си.

8. Общността  се  самоорганизира  и  самоуправлява  чрез  избрани  от  нея

органи. Те обичайно включват общо събрание (при множество членове – делегатско

събрание),  висш  изпълнителен  орган,  контролен  орган,  отговарящ  за  бюджетно-

финансовите  въпроси  и  дисциплинарен  орган,  обичайно  натоварен  и  с  контрола  за

спазване специалния закон, но и на етичния кодекс и на другите клубни правила. При

многобройни членове, разпръснати на територията на страната, се създават и местни

подразделения  на  гилдията  и  съответни  органи.  Всички  тези  органи упражняват  не

държавна, а гилдийна, съсловна власт. Тази власт обаче има сериозна тежест, тъй като

се упражнява от органи на изключителен клуб. 

9. Мандатът да се упражнява гилдийна власт поначало произтича от волята

на членовете  на  професионалната  общност  в  рамката  на  специалния  закон,  а  не  от

делегиране на власт от държавни органи.   

10.  Дисциплинарните  санкции  се  свеждат  до  глоби  и  временно  или

постоянно лишаване от право да се упражнява професията.

11.  Упражняването  на  гилдийната  контролна  и  дисциплинарна  власт  е

обвързано от прилагането на развити процедури, съдържащи се в специалния закон и в

клубните  правила.  Те  целят  ограничаване  и  предотвратяване  на  рисковете  от

злоупотреба  с  тази власт.  Засегнатите  членове  имат право на  защита,  включващо и

съдебно обжалване на актовете на гилдийните органи (например при отказ от вписване

в регистъра, при лишаване от правоспособност и отписване от регистъра и т.н.).

12.  Самоуправлението,  съответно  саморегулирането  и  самоконтрола  на

професионалната  общност  често  се  съчетава  с  държавно  регулиране  и  надзор.

Държавното  регулиране  и  надзор  се  осъществява  от  специализиран  орган  с
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административни  правомощия.  При  нотариусите  и  съдебните  изпълнители  това  е

министърът  на  правосъдието,  при  лекарите  и  зъболекарите  –  министърът  на

здравеопазването, при одиторите – специализираната Комисия за публичен надзор над

регистрираните одитори. При адвокатите обаче няма държавно регулиране и надзор.

Очевидно  законодателят  е  преценил,  че  не  е  уместно  (има  и  конституционни

съображения за  това)  да  подчини  членовете  на  адвокатурата  на  министъра  на

правосъдието или на друг административен орган. Това отклонение от типичния модел

на законова регламентация на регулираните професии поставя адвокатската общност в

уникално и привилегировано положение в сравнение с другите съсловия.

Поставя се въпросът може ли журналистическата професия да придобие статуса

на регулирана професия върху основата на специален закон. Не виждам пречки за това,

напротив има сериозни аргументи в подкрепа на подобно решение.

На  първо  място,  безспорно  най-подходящият  модел,  който  може  да  се

възприеме,  е  този  на  законовата  уредба  на  адвокатурата.  Естеството  на

журналистическата професия и конституционната му опора (свободата на словото) е

несъвместимо,  по  мое  мнение,  с  държавно  регулиране  и  надзор  чрез  специален

административен орган. Затова тук може да се заимстват принципните положения на

уредбата от Закона за адвокатурата.  

Ако  професионалните  журналисти  се  обединят  около  идеята  да  придобият

статуса  на  регулирана  професия  по  модела, изложен  по-горе,  те  ще  придобият  и

сериозна  институционна  мощ, както  и  влияние,  включително  и  по  отношение  на

медийните собственици. 

Предлаганият модел на самоуправление и самоорганизиране на съсловието на

професионалните журналисти има сериозни предимства. Най-вече това, че по подобие

на  адвокатурата  професионалната  журналистика  се  поставя  върху основите  на

самоорганизирането,  самоуправлението  и  самоиздръжката  без  държавна

административна намеса. Този модел е свързан и с общото предимство на регулираните

професии в смисъл, че те осигуряват чрез  непрекъснато обучение по-високо качество

на  предоставяните  услуги,  висок  професионален  стандарт  за  дейност,  под  който  не

може да се слиза.

Като недостатък на модела на изключителния клуб може да се посочи, че така се

ограничава свободната конкуренция. Има основание за това твърдение, ако се допусне

затварянето на професията, превръщането й в затворен клуб чрез издигане на бариери
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за влизане в гилдията. Обикновено това става под натиска на клики, които успяват да

овладеят  гилдийното  ръководство  и  да  прокарват  користни  интереси  на  принципа:

„Най-много клиенти за началника”.  Безспорно това е сериозен риск (имало е и има

опити за налагане на такива лоши практики, например при адвокатите и при частните

одитори),  но този риск не е  неизбежен и непреодолим. Доброто самоуправление на

професионалната общност изисква клубът да е отворен за всички, които отговарят за

ясни, обективни и проверими за изпълнение критерии и влизането в клуба да може да

се защити по съдебен ред.  А това ще означава  по никакъв  начин да не се допуска

овластяване на гилдийни органи с дискреционна власт, чрез която по свое усмотрение

да  контролират  достъпа  до  професията.  Широкият  достъп  до  професията и

отвореността  на  клуба  са гаранции и  за  това,  че  няма  да  се  наруши и  нормалната

вътрешна  конкуренция  между  работещите  журналисти.  В  този  смисъл

изключителността  и  единствеността  на  гилдийния  клуб  се  балансира  от неговата

откритост и от широкия достъп до професията.

Членството  в  журналистическата  организация  трябва  да  се  основава  не  на

принципа на формално специално образование, а на  професионален стаж за заварените

от  специалния  закон  журналисти,  а  в  бъдеще  и  чрез  изпити  за  новопостъпващите

журналисти без стаж.

Разбира се, заимстването на модела на нормативна уредба на адвокатурата не

може да е буквално. Трябва да се отчита не само сходството между двете професии, но

и  принципните  различия.  Най-вече  трябва  да  се  има  предвид,  че  адвокатите  нямат

работодател, а действат самостоятелно или се обединяват в адвокатски дружества, като

сключват договори с клиентите за адвокатски услуги. За разлика от тях журналистите

работят  по  трудов  или  граждански  договор  в  различни  медии  и  зависят  като

„наемници”  от  медийните  магнати.  Това  различие  не  е  толкова  съществено,  че  да

обезсмисли  прилагането  на  модела  на  самоуправляващата  се  професия  към

журналистите.  Напротив,  организираната  професия  може  успешно  да  защищава

правата  на  членовете  си  в  отношенията  с  медиите  като  работодатели.  Специалният

закон може да предвиди няколко важни положения в отношенията медии работодатели

– журналисти:

1. Медиите, като работодатели, да могат да ползват услугите по трудов или

граждански договор) само на професионални журналисти от публичния регистър.
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2. Организацията на журналистите може да придобие чрез специалния закон

статус на представителна организация на членовете си по смисъла на Кодекса на труда.

Това  ще  бъде  изключително  полезно  особено  за  целите  на  колективното  трудово

договаряне  по  смисъла  на  глава  трета  от  Кодекса  на  труда.  Представителната

организация може да принуди медиите работодатели да водят преговори за колективно

договаряне и да предоставят информация според чл.  52 от същия кодекс.  Това  още

означава  мощ  за  договарянето.  Така  може  да  се  осигури  по-високо  минимално

заплащане на журналистите. 

3. Със  специалния  закон  медиите работодатели  могат  да  се  задължат  да

спазват  етичния  кодекс  на  журналистите,  приет  от  органите  на  професионалната

организация.  Разбира  се,  преди  приемането  на  етичния  кодекс  той  трябва  да  бъде

поставен  на  публично  обсъждане  и  да  бъде  консултиран  именно  с  медиите

работодатели.  Консултиран,  но не съгласуван.  Медийните магнати не могат да имат

право на вето върху етичните правила на журналистите.     

4. Със закона може да се предвиди задължителното участие на гилдията в

различни  форуми  и  органи  с  участието  на  синдикати  и  работодатели,  например  в

Националния  съвет  за  тристранно  сътрудничество  по  Кодекса  на  труда  и  в

Икономическия и социален съвет.

Едно  огромно  практическо  предимство  на  предлагания  тук  модел  е,  че  със

законовото предоставяне на статус на регулирана професия на журналистите всички

бъдещи изменения в законодателството, засягащи професията, неизбежно ще се правят

само  след  консултиране на  съсловието  или  ще  се  подготвят  от  него.  Такава  е

практиката  при  другите  регулирани  професии.  И  това  е  неизбежен  резултат  от

институционната сила на самоуправляващата се професия.

Специалният  закон  ще  бъде  закон  за  правното  положение (статуса)  на

журналистите  като  съсловие.  Поради  това  той  не  засяга  уредбата  на  държавните  и

лицензираните  комерсиални електронни медии по Закона  за  радиото  и  телевизията.

Двата закона имат принципно различен предмет на регулиране. 

В  допълнение  предлагам  следното примерно  съдържание  на  закон  за

журналистите:
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Глава първа „Общи положения”, която освен предмета и обхвата на закона може

да  съдържа  и  легално  определяне  на  професионален  журналист,  съответно  на

професията. 

Глава втора „Придобиване на правоспособност на професионален журналист”.

Тук са изискванията за влизане в професията и уредбата на регистъра.

Глава трета „Права и и задължения на журналистите”  , посветена на   правата и

задълженията, които  произтичат от членството.  

Глава  четвърта   ”Статус,  организация  и  органи”. Тук  ще  бъде  уредбата  на

правното положение на организацията,  като юридическо лице и на качеството  й на

представителна организация на журналистите по смисъла на Кодекса на труда. Тук ще

е  и  уредбата  на  органите  на  гилдията,  начинът  на  формирането  им  и  техните

правомощия:  общо  събрание,  изпълнителен  орган,  контролен  орган,  дисциплинарен

съвет,  съответно  етична  комисия.   Тук  ще  се  уредят  и  правилата,  които  приема

гилдията. Ще бъде отразена уредбата на централните и местните организации и техните

органи  и  отношенията  помежду  им.  Тази  глава трябва  да  съдържа  и  уредбата  на

бюджета и финансите на организацията.

Глава пета” Контрол и санкции” .

Глава шеста ”Отношения с медиите”. Тук трябва да се уредят тези положения, за

които стана въпрос по-горе.

Глава  седма  „Отношения  с  други  органи  и  организации”. В  тази  глава  би

намерило място участието по право в други организации в България и членството в

международни организации.

В  преходните  и  заключителни  разпоредби на  закона  трябва  да  се  уреди

процедурата  по  първоначално  учредяване  на  професионалната  организация:

учредително събрание и изисквания към членовете му, формиране на органи и т.н.

Разбира се, има и ред други въпроси, които трябва да се решат със специалния

закон,  например  членството  на  чуждестранни  журналисти.  Но  това  са  въпроси  и

детайли,  които  могат  да  се  решават  в  процеса  на подготовката  на  такъв  специален

закон.  

Въз основа на принципа на регулираната професия е уредена журналистическата

професия в Италия. Журналистите задължително членуват в специално организирана

професионална  корпорация,  одобрена  от  държавата  –  Ordine  dei  Giornalisti  (ODG),

създадена  със  специален  закон  от  1963  г.  Журналистите  са  три  вида  –

професионалисти,  публицисти  и  практиканти.  Професионалистите  са  журналисти  с
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пълна  заеност  (на  заплата),  публицистите  получават  възнаграждение  за  отделните

публикации,  а  практикантите  са  журналисти,  които  задължително  провеждат  18-

месечно обучение в съответни медии. След обучението практикантите полагат писмен

изпит,  за  да  придобият  статуса  на  професионалисти.  Журналистите  плащат

задължителна  членска  такса  на  корпорацията.  ODG  има  сериозно  влияние  по

отношение на законодателството, засягащо професията, тъй като има законовото право

да съветва министъра на правосъдието,  както и правото да прилага създаден от нея

професионален  кодекс,  задължителен  за  всички  журналисти.  Професионалната

журналистическа корпорация има и социални функции по отношение на членовете си,

тъй като управлява специален фонд за социална закрила на безработни журналисти.  В

самата Италия този модел се критикува като остарял, тъй като той не съществува в

други  страни  членки  на  Европейския  съюз,  в  които  журналистическата  професия  е

подложена на натиска на свободната конкуренция (Conte, 2011).

Заключение

В крайна сметка дали журналистическата професия ще се превърне в регулирана

професия или ще остане професия,  подложена на свободнта пазарна конкуренция,  е

отворен въпрос. В съвременните  условия професията на журналиста е под натиска на

блогъри, инфлуенсъри,  обикновени потребители на мрежата и всякакви участници в

дискусиите, които текат чрез социалните медии. Проблематично е дали затварянето на

журналистите  в  привилегирован  професионален  клуб  би  устояло  на  натиска  на

технологичните  промени  и  други  предизвикателства.  Поначало  изброените  тук

регулирани  професии,  уредени  със  закони,  се  основават  на  изключително

специализирани  познания  (юридически,  медицински,  счетоводно-одиторски).  Такива

познания не са присъщи и задължителни за журналистическата професия. 

Още повече, че влиятелни международни организации за защита на свободата на

изразяване (Article  19) изтъкват  огромното  въздействие  на  Интернет  върху

комуникациите,  което  в  цифровата  епоха  вози  съответно  и  до  преразглеждане  на

понятия като „журналистика“  и „медии“. Мрежата и новите новите форми за общуване

чрез нея размиват границите между професионална и гражданска журналистика, като

на преден план изпъква индивидуалното  право на свобода на  изразяване.  Article  19

защищава позицията, че „вече не е подходящо журналистиката и журналистите да се

дефинират, като се препраща към някакъв утвърден орган за обучение, или чрез връзка

с  новинарско  предприятие, или  професионален  орган“. Точно  обратното.
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Организацията вярва, че „определението за журналистика трябва да е функционално,

т.е. журналистиката е дейност, която може да се упражнява от всеки“. Article 19 стига

логично до извода,  че международноправните норми за  защита  на човешките  права

трябва да защищават и други медийни участници  (блогърите)  така, както защищават

журналистите. В този дух е например и Препоръката на Съвета на Европа за защита на

журналистите и други медийни участници (CM/Rec(2016)4, която разширява обхвата на

засилената  защита  по  отношение  на  журналисти, блогъри,  правозащитници  и  лица,

които сигнализират за извършени престъпления.  Разширената  закрила на медийните

участници  извън  журналистите  се  възприема  и  от  Европейския  съюз  като  част  от

неговата медийна политика (EU Human Rights Guidelines on Freedom of Expression). 

Един закон за професията на журналиста в цифровата среда ще има вероятно

различни  характеристики  от  закон,  който  следва  обичайния  класически

инструментариум за регулиране на тази професия.  Всичко това е все пак въпрос на

дебати и авторът на тези редове се  надява, че може да постави с настоящата статия

тяхното начало. 
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