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МЕДИЙНА СТРАТЕГИЯ 

 на РЗИ – Смолян 
 
Цел на стратегията - канализиране на взаимодействието на РЗИ-
Смолян със средствата за масова информация така, че то да доведе до 
постигане на  максимален резултат за: 
 информиране и повишаване нивото на здравната култура на 

гражданите 
 подобряване  състоянието на общественото здраве 
 утвърждаване на РЗИ-Смолян като отговорна, авторитетна и високо 

професионална институция в областта на опазване и контрол на 
общественото здраве 

 
Целеви групи на медийната стратегията: 
 гражданите, които живеят на територията на област Смолян 
 потребители на административни услуги 
 деца, ученици, млади хора с интерес към здравната тематика 
 педагози и общественици, които имат влияние върху формиране 

здравната култура на гражданите 
 журналисти 
 
Задачи: 
 Да се  подобри информираността и здравната култура на гражданите, 

особено на младите хора 
 Да се подобри разбирането на обществеността за спецификата на 

работата в РЗИ като институция, провеждаща дейности по контрол и 
опазване на общественото здраве 

 Да се облекчи достъпът до обществена инфомация в съответствие със 
съвременните тенденции за прозрачност на работата на органите на 
държавната администрация 

 Да се очертаят основните методи и средства за работа с медиите за 
пълно и обективно отразяване на дейността на РЗИ-Смолян 
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Характеристики на медийната стратегия:  
 Актуалност – основа на стратегията са реални обществени и 

институционални потребности в дадения момент. Съобразена е с 
актуалните тенденциии, изискванията на професионалната етика и 
разпоредбите на закона 

 Диалогичност – стремеж към двупосочност при обмена на 
информация: подчертава се значението на посланията на РЗИ към 
медиите и цялата общественост, но и на обратната връзка 

 Гъвкавост – стратегията е изготвена в съзвучие с динамиката на 
обществените процеси: съдържа както принципни положения, 
регламентиращи комуникационния процес, така и възможност за 
включване на нови послания при евентуални законодателни и други 
съществени промени, които биха могли да се отразят на дейностите 
на РЗИ по опазване и контрол на общественото здраве и на 
взаимодействието между институцията и медиите 

 
Принципи на комуникация на РЗИ с медиите: 
 Яснота, точност, пълнота и достоверност на информацията (подавана 

от страна на РЗИ) 
 Отговорност  
 Стремеж към партньорство с медиите с цел ефективност на 

дейностите по профилактика на болестите и промоция на здравето 
 Етичност, безпристрасност и равнопоставено отношение към 

представителите на различните медии 
 Уважение към професионализма на работещите в медиите 
 
Канали за комуникация със средствата за масова информация: 
1. Преслист (прессъобщение) 
Прессъобщенията са подходящ начин за оповестяване на официална 
информация в кратък срок. Предимството им се състои във 
възможността за своевременно ефективно отразяване на дейността на 
инспекцията. 
Съобщенията до медиите се изготвят по различни информационни 
поводи : 
 дейности по здравен и противоепидемичен контрол  
 дейности по профилактиката на болестите и промоция на здравето 
 статистическа информация 
 инициативи и нововъведения 
 работа по проекти 
 официални срещи и посещения 
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 административни, организационни и процедурни промени в работата
на инспекцията

 дейности при извънредни ситуации
Общи изисквания по съдържанието на прессъобщенията
 Актуалност на темата
 Яснота, пълнота, достъпност на езика на съобщението - да се отговаря

на въпросите: кой, какво, къде, кога, как и защо
 Съобщението трябва да съдържа също лого и информация за

възможностите за обратна връзка: име и координати на конкретен
служител, който може да предостави по-подробни данни и
разяснения.

Методика за изготвянето на прессъобщенията:  
Прессъобщенията се изготвят от сътрудниците на отделите ПБПЗ, на 
които е възложено да осъществяват връзка с медиите. След изготвяне 
текстът на съобщението се предоставя на директора на РЗИ за 
утвърждаване. След съгласуването с административния ръководител 
сътрудникът изпраща съобщението до медиите по факс или електронна 
поща. 
Прессъобщенията за дейността на РЗИ-Смолян се изпращат до 
редакциите на местните средства за масова информация и регионалните 
кореспонденти на националните медии. При проявен интерес на медии 
от други региони е възможно съобщенията да се адресират и до тях. 
За популяризиране на отделни инициативи на РЗИ, новаторски и 
значими не само в регионален, но и в национален мащаб, съобщенията 
се изпращат и до централните медии, които нямат свои регионални 
кореспонденти. Адресати на такива съобщения могат бъдат и 
пресслужбите на други звена в държавните институции, органи на 
местната власт, неправителствени организации, и др. 
Съобщението се оповестява своевременно, съобразено с датата и 
началния час на визираното събитие и крайните срокове за публикуване 
и излъчване в различните медии. 
При интерес от страна на медиите към актуални проблеми или към друга 
информация, свързана с работата на РЗИ-Смолян, те могат да я получат 
от експертите на инспекцията всеки вторник от 10 до 17 часа.  

2. Организиране на брифинги и пресконференции
Този комуникативен канал дава възможност за пряк контакт между
работещите в РЗИ-Смолян и представителите на регионални и централни
медии. Пресконференциите се организират и  провеждат от директора на
РЗИ при наличие на информационен повод: годишен отчет, участие в
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реализацията на проекти, съществени законодателни промени, свързани 
с работата на инспекцията, при възникване на сериозен проблем, към 
който обществото и медиите проявяват подчертан интерес. 
Пресконференциите дават възможност желаната информация да 
достигне до широк кръг от обществеността при минимални ресурсни и 
времеви разходи. Това е начин едновременно за всички заинтересовани 
страни да се огласи и разясни позицията на институцията по даден 
въпрос. 

Фактори при организирането на пресконференция: 
 Предварително огласяване – да се извърши достатъчно рано така, че  

всички представители на различните медии да имат възможност да се 
подготвят и отразят събитието. 

 Участници в пресконференцията – компетентни и добре запознати с 
информационния повод 

 Време за провеждане на пресконференцията – по възможност да не 
съвпада по време с други насрочени събития 

 Място на провеждане – съобразено с броя на присъстващите  
журналисти и други участници, както и възможностите за използване 
на звуко- и видеозаписна техника. 

 Предварително подготвени материали (медийни пакети) – спомагат за 
недвусмисленото представяне на позицията на РЗИ по разглеждания 
въпрос и да се създадат условия за пълно и коректно отразяване. В тях 
се съдържа резюме на основните тези, конкретни данни, схеми, 
диаграми, и др. 

 
3. Интервюта и участия в радио- и телевизионни предавания  
Участието в радио- и телевизионни предавания, даването на интервюта и 
други медийни изяви могат да допринесат в голяма степен за 
осъществяването на дейностите на инспекцията, свързани с 
профилактиката на болестите и промоция на здравето, както и за 
изграждане на реалистична обществена представа за институцията. 
Авторитетното присъствие на инспекцията в медийното пространство е 
предпоставка за повишаване на гражданското доверие към работата й. 
Процедура за участие в интервюта: журналистическите въпроси да бъдат 
предварително подготвени и писмено представени. Преди публикацията 
или предаването сътрудникът, даващ интервюто, се запознава с 
подготвения текст или видеоматериал. 
Ред и упълномощаване за даване на информация на медиите: 
 Директорът на инспекцията дава информация по всички въпроси. 
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 Директора на дирекция “НЗБ” дава информация по въпросите на 
инфекциозните заболявания и противо епидемичният контрол. 

 Останалите служители след разрешение на Директора на РЗИ дават 
информация,свързана с областта в която работят.  

Системното проследяване на публикациите в пресата и 
информационния поток в електронните медии спомага за по-пълната 
и точна представа за медийното присъствие на институцията. За тази цел 
сътрудниците, отговарящи за връзката с медиите, поддържат архив от 
публикации в пресата и материали оповестени в новинарските емисии и 
предавания на регионални и национални медии, засягащи работата на 
РЗИ-Смолян.  
 
Процедура при некоректно отразяване на дейността на РЗИ. Отговор 
от страна на РЗИ може да се даде, когато публикацията не съответства на 
реалността и законите, или е отправена необоснована критика и по тази 
причина се създава негативно отношение към отделен служител, 
определен отдел или дирекция, или институцията като цяло. Нужно е да 
се вземе под внимание важна ли е критиката или допуснатата неточност, 
каква вреда е нанесла, каква е ползата от отговор. В интерес на 
институцията е да се възпрепятства всеки опит тя да бъде 
дискредитирана. 
 
 Ресурсно осигуряване реализацията на медийната стратегия 
За реализацията на заложените в медийната стратегия дейности и 
инициативи ще се използват наличните в РЗИ Смолян ресурси -  
професионални познания и умения на служителите, налична материална 
база, информационни технологии. 
Съвместно с неправителствени и други организации РЗИ Смолян може 
да участва в разработването на проекти, с които да се кандидатства пред 
финансиращи институции за осигуряване на необходимите 
допълнителни материални ресурси за осъществяване на медийната 
стратегия. 
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