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Журналистическата професия е комуникативна професия. Сред основните 

функции на журналиста са да разказва, да обяснява и илюстрира и да прави всичко това 

в пресата, по радиото, по телевизията и в социалните медии. 

Има много начини да се отрази едно събитие или една новина. Всеки журналист 

си има стил на представяне, на писане и изграждане на това, което работи. Медиите не 

са това, което си спомняме в детството. Промените в политическата система доведоха до 

промени и в медиите. Промениха се нагласите, изискванията, потребностите на 

медийната аудитория.  

Регионалните медии играят важна роля за изграждането и съществуването на 

добре информирано гражданско общество. От тях зависи по какъв начин гражданите ще 

научат за процесите в региона, в който живеят, съответно как ще ги оценят и как ще 

реагират на тях. Чрез медиите областните и общински ръководители могат да 

осъществят връзка с избирателите си, да добият реална представа за техните 

потребности и интереси. Колкото по-разнородни са потребностите на хората, живеещи в 

даден регион, толкова и ролята на журналистите е по-сложна. Това изисква от 

регионалните журналисти задълбочено познание и професионално отношение към 



регионалните теми. Добрият журналист трябва добре да познава спецификата на 

региона, трябва да е наясно с нагласите и настроенията на живеещите там.  

Може да се каже, че в журналистиката от 20-ти век има място за различни 

професионални роли, за различни типове журналистически професии. Тогава се 

използват различни подходи, за да се разкаже “историята”, отразявайки спецификата на 

всяка медиа. Един журналист бива “печатар”, “радиочовек” или “телевизионер”, може 

би през целия си професионален живот. 

Дигиталната революция промени това. Издателствата все повече се интегрират 

по вертикален и по хоризонтален принцип: един и същи материал днес може да бъде 

намерен в печатен вариант, в радио или в телевизионно предаване. Информацията 

достига до потребителя, независимо по какъв канал, било то “на живо” или “он деманд” 

по-късно. 

В същото време, изразните средства на журналистиката търпят промени. 

Промени се и достъпаът до журналистическите канали. 

Днес не е необходимо да се инвестират милиони в печатарска или излъчваща 

техника, за да се разпространява журналистическа продукция. Тя може да бъде свалена 

от Интернет, при това безплатно или на сравнително ниска цена да се свалят програмни 

продукти, с помощта на които да се създава текст, аудио- или телевизионни програми, 

които да се разпространяват чрез мрежата до всяка точка на планетата. 

Днес всеки, по всяко време може да публикува всичко в мрежата. Какво тогава 

включва терминът “журналистика”? Каква е ролята на съвременните журналисти в 

постоянно променящата се медийна действителност, където старите икономически 

модели вече не действат и е трудно да бъдат намерени нови източници на приходи за 

медийната индустрия? Дали Интернет е мрежата, където могат да бъдат намерени 

“истории” за какво ли не само чрез кликване на мишката? 

Адаптирани ли са съвременните журналисти към тези нови конвергентни 

условия? Способни ли са да създават съдържание за трите вида медии, да работят 

професионално, да изпълняват репортерския си дълг, да коментират, да разказват и да 

ангажират вниманието на “потребителите” на информация, независимо кой канал за 

информиране те са предпочели? 

Изправени пред тези предизвикателства, днешните журналистите е необходимо 

да притежават редица „нови” умения – концептуални, журналистически, технически, 

организационни умения и умения за проявяване на гъвкавост. 

Потърсихме мнението на журналисти, работещи в регионални меди, по редица 

въпроси, свързани с : 

 независимостта на медията, в която работят, защото работата на медиите 

винаги се свързва със свободата на словото, която не трябва да се ограничава. Според 

кодекса на журналистическа етика те трябва да казват истините такива, каквито са, да 

отразяват свободно фактите. Тази особеност на журналистическата професия се съчетава 

с идеята за плурализма, което предполага морално разнообразие в интерпретиране на 

фактите и обстоятелствата. Щом съществува плурализъм, значи истината не е една, т.е. 

всяка гледна точка има право. В медиите обаче нещата не винаги стоят така и това води 

до «изчезване» на истината и манипулацията е част от фактите, измислицата – от 

реалностите, медийните конструкции – от извънмедийната ситуация. От казаното следва 

въпросът каква е цената на независимостта, защото според днешната конюктура 

оцеляването на независимите медии е възможно само ако те се ползват с доверието на 

своите читатели (според главната редакторка на "Народна воля" Светлана Калинкина). 
 преобладаващите фактори на зависимост - неимоверният ресурс за 

влияние върху общественото мнение, който медиите имат и чисто корпоративният 

модел на управление на този ресурс, се превръщат в самостоятелен властови център, 



действащ по силата на собствените си икономически интереси. Все повече се забелязва 

т.нар. дефицит на истина. Засилва се убеждението, че всичко по-сложно и по-трудно за 

обясняване отсъства. Част от това усещане се дължи на убеждението, че нещо 

съзнателно се премълчава по причини извън самата медия. И това се дължи на 

факторите на зависимост - политически, административни, икономически. Това особено 

важи за регионалните медии от гледна точка на границите, в които те действат. 

Връзката между медии и власт е и една от причините за деформацията на 

медийния текст. Другата част за неточност идва от самия медиен език. Възможността за 

манипулиране на общественото мнение, напр. чрез целенасоченото прокарване на 

внушения, чрез пренареждане на приоритети и акценти, на практика представлява 

опасност за самото право на обективна и достоверна информация.  

 ниво на достъп до информация  - наличието на закон за достъп до 

обществена информация намира своето практическо приложение и в работата на 

медиите, тъй като регламентира достъп до информацията, свързана с властта, с 

дейността на институциите и по-важните събития от обществения живот. Поради това, 

вече 12 години, журналистите са сред най-активно търсещите информация. 

Непосредствено след приемането си през 2000 г. ЗДОИ бе посрещнат по-скоро със 

скептицизъм от страна на журналистите – най-вече заради предвидените срокове за 

предоставяне на информацията, а също и заради предвидената в него процедура за 

подаване на писмено заявление. И това е разбираемо - обикновено работещите в медиите 

предпочитат бърз отговор на зададените си въпроси, защото информацията е нужна „тук 

и сега“ и няма време за чакане. Често е напълно неоправдано да се пишат заявления, да 

се завеждат в регистрите и да се чака отговор в продължение на две седмици на не 

особено сложни въпроси – като например каква е заплатата на премиера и на 

министрите; колко дела се водят срещу дадена институция, броя на настанените в 

домове деца; кога ще започне изплащането на помощи за отоплителния сезон и др. 

Постепенно началното недоверие относно практическото приложение на ЗДОИ в 

журналистическата работа отпадна и в последните години се наблюдава засилен интерес 

от страна на журналисти и медии към използване на процедурите на ЗДОИ, за да 

получат достъп до документи, необходими за журналистически разследвания, 

разкриващи най-често корупционни практики и злоупотреби на властимащите.  

 ниво на техническа осигуреност - новите технологии променят изцяло 

медийните форми и самата същност на медиите. От тази гледна точка нивото на 

техническа осигуреност на медиите е особенно важно за обезпечаване нуждите на 

журналистите и доброто качество на медийните материали. 

  влиянието на PR-а върху обществените функции на медията - развитието 

на PR-а през последните десетилетия постепенното доведе до размиването на така 

важната за добрата информираност на обществото граница между журналистиката и 

връзките с обществеността. В зависимост от интересите на заинтересованата от 

естеството на изнасяната информация страна, противоречията между „официалните“ 

данни за редица съвременни, широко отразени от медиите събития, могат да достигат 

абсурдни величини. В резултат на това голяма част от работещите в сферата на 

журналистиката «изневеряват» на изследователската природа на професията си и се 

задоволяват с ролята да систематизират и препредават повърхностна и предварително 

обработена информация. Анализаторският елемент постепенно отстъпва на заден план и 

медиите се превръщат във взаимно конкуриращи се за вниманието на рекламодателите и 

лишени от мисия и принципи публични платформи. Журналистиката, в т.ч. и 

регионалната става бизнес и като всеки бизнес се стреми към печалба.  

 практикуване на скрита реклама - рекламата е комуникация, при която 

медиите се използват срещу съответното заплащане за публикуването на текстове, 

изображения и послания в изгода на определен комуникатор. Рекламата в медиите е 



(всъщност, би трябвало да бъде) лесно разпознаваема като такава. Именно нейната 

отличимост и недвусмисленото й отделяне от редакционното съдържание е един от 

основните принципи на работата на медиите – демократичността и свободата на словото 

изисква тя да бъде ясно разграничена. Това се постига по различни начини, с 

използването на определени визуални и акустични средства. Принципът на разделението 

между редакционно и рекламно съдържание е предписан от различни закони, 

професионални и етични кодекси и поддържа автономността на медиите и доверието 

към тях. Това е пряко свързано и с гарантирането на правата на потребителите, на които 

трябва да бъде осигурена възможност ясно да разграничават журналистическите 

материали от публикуваните или излъчени реклами. 

В световен мащаб обаче така нареченият product placement (скрита реклама) в медиите 

(особено във филмовите продукции) демонстрира впечатляващ ръст. Специалистите 

обясняват възхода на скритата реклама с отегчението на зрителите от стандартните 

клипове. Причината е, че с началото на рекламните паузи хората все по-често посягат 

към дистанционното и търсят утеха за прекъснатия филм или предаване чрез прескачане 

по каналите. Те не се дразнят обаче, когато любимият им тв водещ пие минерална вода 

на известен производител. Търсенето на все по-голяма ефективност на изхарчените 

средства за реклама е причината да се потърси този метод, който ненатрапчиво успява да 

каже всичко онова, от което продуктът има нужда като послание към потребителя.  

 удовлетвореност от условията на професионален растеж – този аспект от 

проучването е свързан с възможностите за израстване в кариерата. За съжаление 

наблюдения в регионални медии сочат не особено големи възможности за кариерно 

израстване, поради факта, че регионалните медии са малки и в тях работят ограничен 

брой журналисти.  
 удовлетвореност от заплащане на журналистическия труд, защото това 

води до повишаване на мотивация за работа. Известен е обаче фактът, че заплащането на 

журналистическия труд е относително високо само за централните печатни и 

електронните национални медии. Водещите професионалисти, работещи за тях, 

получават неколкратно повече от средния доход за страната. Съвсем друга е картината в 

малките местни станции и печатни издания, където журналистите получават доста ниски 

възнаграждения. Не са рядкост и случаи, в които собствениците подчиняват 

журналистите на собствените си желания и интереси – факт, водещ до чести промени на 

работното място, отлив на квалифицирани журналисти от професията и чести 

преминавания към други професии, най-вече към PR. 

 

Методика на проучването 

Проучването е направено сред журналисти, които работят в медийни 

институции. 

Групата изследвани лица включва 49 регионални журналисти, работещи за 

печатни медии, радиото или телевизията и в информационни сайтове. Не се прави 

разлика между журналистите, работещи на трудови договори и тези на свободна 

професия. Предварителните условия, свързани с реципиентите, са професионалният 

опит и работата за най-малко една регионална медия, без значение дали е преса, радио, 

телевизия или информационен сайт. 

 

Предизвикателството да си регионален журналист 

Започнахме анкетата с въпроса доколко е независима медията, за която работи 

журналистът. Над 70% от анкетираните смятат, че медията е напълно или до голяма 

степен независима в информирането на гражданите и във формирането на общественно 

мнение. Едва 7% смятат, че политиката на редакцията се определяя «отвън». (Фиг. № 1) 



Кои фактори на зависимост преобладават?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура № 1 

 

Потърсихме съдържателната структура на зависимостта, доколкото съществува. 

Преобладават икономическите интереси (49%), следвани от идеологията на редакцията 

(35%) и вкусовете на публиката (33%). Политическата конюнктура е на четвърто място с 

23%. (Фиг. № 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура № 2 

 

Когато пишеш новина или правиш проблемен репортаж за регионална медия в 

населеното място, където живееш и работиш, се срещаш и сблъскваш с много познати 

хора, които трябва да застанат пред микрофона/камерата и да коментират.  

Предизвикателството се оказва в това, че ако си обективен и напишеш новината 

така, че да „настъпиш някого по мазола”, следващия път рискуваш от тази институция 

да не получиш информация. Друг проблем, е, че масово институциите отказват да дават 

информация, която касае региона и препращат екипите в министерствата, което си е 

истинско предизвикателство за един регионален журналист. Затова запитахме 

анкетираните дали получават желаната информация от институциите и с цената на 

какво. Само 9% имат пълен достъп до желаната от тях информация. Също толкова са 

журналистите, които не получават желаната информация от съответните институции. 

(Фиг. № 3) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура № 3 

 

 

В съвременното високотехнологично общество удовлетвореността от работния 

процес е не само в съдържанието на написаното или излъченото, но и в условията, в 

които се постига това. Затова запитахме журналистите какво е нивото на техническа 

осигуреност на медията, за която работят. За 40% от тях модерните технологии са 

завладели редакциите и студията. Само 20% са недоволни от техническите условия, при 

които работят. (Фиг. № 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура № 4 

 

 PR специалистите и журналистите имат една обща задача – да информират 

обществото – и различни цели. Пиарите задоволяват (в някаква степен) интереса на 

определени публики за целите, мисията, дейността и др. на дадена фирма, институция, 

организация, политическа партия или отделен човек, т.е. те са до известна степен 

зависими от работодателя си. Журналистите би трябвало да информират цялото 

общество напълно обективно и без никакви зависимости, но както видяхме от 

отговорите на първия ни въпрос това не винаги е точно така. Част от информацията си 

журналистите получават от пиарите. Затова ги попитахме доколко пиарът влияе върху 

обществената функция на медията. Преобладаващата част от анкетираните (53%) смятат, 



че това влияние е положително, но една трета са на противоположното мнение. (Фиг. № 

5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура № 5 

 

В не малка част от материалите в печатните и електронните медии може да се 

открие скрита реклама. Разбира се могат да се намерят аргументи в защита и на 

противоположната теза. Дали читателят, слушателят или зрителят трябва да е този, 

който да прецени в каква степен материалът е реклама (а понякога и пиар) или е само 

информация и анализ? Мнението на преобладаващата част от анкетираните журналисти 

(70%) е, че в медията, в която работят, скрита реклама няма или почти няма. Само 12% 

признават за наличието на такава практика. (Фиг. № 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура № 6 

 

Изграждането на журналиста като професионалист изисква практика и условия 

за израстване в професията. Запитахме анкетираните дали са доволни от предоставените 

им условия за професионален растеж. Мненията се разделиха – 53% смятат, че 

разполагат с условия за израстване на работното място, а останалите 47% са на мнение, 

че нямат такива условия. (Фиг. № 7) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура № 7 

 

 

С последния въпрос искахме да разберем доколко „журналист” е призвание и 

доколко само професия. Затова запитахме журналистите дали са удовлетворени от 

заплащането на труда си. Само един от анкетираните (2%) е доволен от заплащането си. 

Почти една трета (28%) са напълно недоволни, а 49% са по-скоро недоволни от 

финансовата оценка на труда си. Отговорите на този въпрос налагат мнението, че 

преобладаващата част от анкетираните възприемат работата си като призвание и 

предизвикателство да отговорят на потребностите на обществото. (Фиг. № 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура № 8 

 

 

Заключение 

 

Ролята на медиите в регулирането на обществения процес е от изключително 

значение. Забързаното и изпълнено със задължения ежедневие на модерния гражданин, 

постепенно доведе до несъзнателното делегиране на процеса на целенасочено лично 

осведомяване към информационните структури на обществото. В този контекст 

регионалните меди и журналисти играят особенно важна роля. 

От представеното изследване на преден план излизат няколко основни аспекта 

по отношение на мястото и ролята на регионалните журналисти, които подпомагат 



процеса всички ние да добиваме представа за най-актуалните проблеми в ежедневието 

на региона, държавата и света като цяло: личната и професионална отговорност на 

журналиста към аудиторията и осъзнаването на собствената роля като обективен 

регистратор и безпристрастен транслатор на факти. 

Личната морална и професионална отговорност се оказва единственият 

критерий, който би възпрял потока от открита или полуприкрита дезинформация, от 

манипулирани данни и тенденциозни внушения. Осмислянето на социалната роля на 

журналиста е също важен елемент от възможностите му за въздействие върху 

информацията, която предава. Съзнанието за собствената си роля той осъществява най-

често като обективен регистратор и безпристрастен транслатор на факти. Но тази роля 

може да бъде още на субективен интерпретатор, външен наблюдател, съучастник в 

събитие, автор на събитие или инициатор.  

При всички тези роли на социален актьор, с различна степен на социална 

активност в събитието, което интерпретира или за което е призван да информира 

обществеността, журналистът, представител на елита в качеството си на личност, може 

да деформира или преведе на собствения си език информационното послание, т. е. да 

упражни информационната си власт над него.  

По същия начин, независимо от избраната роля, журналистът като представител 

на медийната институция властва над информацията със своите специфични 

възможности.  

И като обобщен извод се налага мнението, че ролята на регионалните медии в не 

може да се определи еднопосочно, тя е в зависимост от редица фактори, от създалото се 

положение, от свободата, с която разполагат медиите и множество други. 
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