
 
  

2020 

 

ДОКЛАД                                                                   
ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА РАДИО- И 

ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ                            
10 – 17 ЮЛИ 2020 

 



 

  

ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА РАДИО- И 
ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ 10 – 17 ЮЛИ 2020 

2 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 
 

1. УВОД 
 

2. ПРОГРАМИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА МЕДИЙНИ УСЛУГИ:  
 
2.1 РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕ ПО СПАЗВАНЕ НА ЧЛ. 6, АЛ. 3, Т. 6 ОТ ЗАКОНА 

ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА В НОВИНИ И ПРЕДАВАНИЯТА „ПРЕДИ ВСИЧКИ”, 
„НЕДЕЛЯ 150” В ПРОГРАМА ХОРИЗОНТ НА БНР 
 

2.2 РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕ ПО СПАЗВАНЕ НА ЧЛ. 6, АЛ. 3, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА 
РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА В ПРЕДАВАНИЯТА „ПО СВЕТА И У НАС”, „СУТРЕШЕН 
БЛОК”,  „ОЩЕ ОТ ДЕНЯ”, „ПАНОРАМА”, „РЕФЕРЕНДУМ” В ПРОГРАМА БНТ1 НА 
БНТ  

 
3. ПРОГРАМИ ТЪРГОВСКИ ДОСТАВЧИЦИ НА МЕДИЙНИ УСЛУГИ: 

 
3.1 РЕЗУЛТАТИ ОТ ФОКУСИРАН МОНИТОРИНГ В ПРОГРАМА БТВ  

 
3.2 РЕЗУЛТАТИ ОТ ФОКУСИРАН МОНИТОРИНГ В ПРОГРАМА НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ 

 
3.3 РЕЗУЛТАТИ ОТ ФОКУСИРАН МОНИТОРИНГ В ПРОГРАМА ДАРИК РАДИО 

БЪЛГАРИЯ 
 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  

ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА РАДИО- И 
ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ 10 – 17 ЮЛИ 2020 

3 

 

УВОД 
 
 Развитието на демократичния процес е немислимо без свободни и отговорни 
медии, които реализират гражданското право на информация и мнение.  

Радио- и телевизионното отразяване на важните събития и теми е необходимо за 
демократичния диалог в обществото. Представянето на различни позиции и мнения е 
гаранция за създаването на плуралистична медийна среда и защита на гражданското 
общество.  

Настоящият доклад отразява резултатите от мониторинг на радио- и 
телевизионно съдържание, посветено на актуалните граждански протести в България и 
разпространено в няколко програми на обществени и търговски доставчици на медийни 
услуги в периода 10-17 юли 2020 година. Наблюдението продължава и за следващия 
седмичен период 18-24 юли 2020 година. Методиката на надзора за обществените и за 
търговските доставчици е различна, предвид по-високите изисквания към програмите 
на Българското национално радио (БНР) и Българската национална телевизия (БНТ), 
описани в чл. 6, ал. 3, т. 6 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ). Обществените медии, 
които осъществяват своята дейност с помощта на публичен ресурс и които са призвани 
да спазват принципа на плурализъм на гледните точки като основополагащ за 
обективното и справедливо представяне на различните граждански интереси, играят 
важна роля за спокойното развитие на демократичния диалог в българското общество. 
 За втори път през 2020 година Съветът за електронни медии (СЕМ) наблюдава 
двете основни политематични програми ХОРИЗОНТ и БНТ1 за спазване на разпоредбата 
на чл. 6, ал. 3, т. 6 от ЗРТ: „да отразяват различни идеи и убеждения в обществото 
чрез плурализъм на гледните точки във всяко от новинарските и актуално-
публицистични предавания с политическа и икономическа тематика”. Първият 
мониторинг на ХОРИЗОНТ и БНТ1 е реализиран през януари 2020 г. При настоящото 
наблюдение се прилага същата методика на наблюдение, като в допълнение се отчита 
темата за гражданските протести като обем от общо излъченото съдържание.  

Нормативните основания при избора на методиката за наблюдението  сочат, че 
фокусът на внимание е обусловено да падне върху предаванията с новинарски и с 
актуално-публицистични характеристики, които са обособени програми елементи, 
различаващи се от другите предавания със своите съдържание, структура, времетраене, 
позициониране в програмната схема, периодичност, жанрови характеристики, 
драматургия, журналистически екип и организация на работа  и т.н.  Относно различието 
на идеите и убежденията в обществото, методиката избира за свой обективен критерий 
публичната позиция на активните участници в комуникативните единици, които са 
носителите на идейните или партийни убеждения – дали те са овластени граждани (от 
законодателна, изпълнителна, президентска, съдебна, местна, европейски власти) или 
са представители на гражданското общество (НПО, професионални и синдикални 
сдружения, граждански инициативи, експерти, академични и културни среди, граждани 
и т.н.). При отчитането на партийната принадлежност на участниците в предаванията и 
комуникативните единици (аудио- и аудио-визуалното съдържание с глас на 
съответната личност и в кадър като образ), методиката сочи партийността на народните 
представители като парламентарно представени политически сили и на партийните 
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функционери на извънпарламентарно представените политически формации, предвид 
яснотата в публичното пространство относно партийната принадлежност на 
представителите на изпълнителната власт  (коалиция ГЕРБ-ОП). Гражданските протести 
в България от юли 2020 г. имат антиправителствен характер, като изразяват също така и 
искане за оставка на главния прокурор Иван Гешев и за промяна в основния закон на 
държавата.  
 Методиката на фокусираното наблюдение на програмите на търговските 
доставчици на медийни услуги по темата за гражданските протести за периода 10-17 
юли 2020 г. обхваща следните програми: БТВ на доставчика БТВ Медиа Груп ЕАД, НОВА 
ТЕЛЕВИЗИЯ на доставчика Нова Броудкастинг Груп ЕООД и ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ на 
Дарик Радио АД.  
 Директното отразяване на всяко гражданско недоволство крие риск за медиите, 
които предават на живо събитията от площадите и улиците, защото в аудио- и аудио-
визуалното съдържание попадат и думи, лозунги, жестове, изразяващи крайно 
недоволство и критика, граничещи с език на омразата и внушаващи нетърпимост. 
Емоционалният градус на гражданското вълнение (вербално противопоставяне, 
показването на някои нецензурни жестове, обидни надписи на импровизирани плакати, 
както и кадрите с полицейско насилие, сблъсъци и действия на агресивни провокатори 
и др. ) влиза без монтаж или редакционна обработка в медийното съдържание, което 
свидетелства за актуалните настроения и политическа култура в обществото.  

Мониторингът отчита като положителна тенденция във всички наблюдавани 
програми на обществени и търговски доставчици, усилията на журналистическите екипи 
да фокусират вниманието на аудиторията върху призивите за ненасилие, толерантност, 
единство, мирно изразяване на гражданските позиции и цивилизовано отстояване на 
критични възгледи. Констатирано е излъчването на редица комуникативни единици, 
които показват желанието за сътрудничество и разбирателство между протестиращи и 
органите на реда, за избягването на сблъсъци и насилие, за противодействието на 
провокации (протестиращи подаряват рози на жени в полицейски униформи; 
граждански вериги, разделящи полицията от агресивни младежи; общо изпълнение на 
националния химн едновременно от симпатизанти на различни партии и т.н. ). 
Наблюдението отчита, че чрез отговорното отразяване на гражданските протести се 
засилва ролята на електронните медии като медиатори в полза на разумния 
политически диалог и гражданско разбирателство.    

Предвид опитите за посегателство срещу някои журналистически екипи, които 
отразяват на терен гражданските протести, СЕМ изрази позиция на 14 юли 2020 г. с 
Декларация в защита на свободните и отговорни медии, в която се казва, че всяко 
посегателство срещу журналисти или възпрепятстването на тяхната работа е 
посегателство срещу постиженията на демокрацията. СЕМ призова политиците и 
обществениците да бъдат отговорни в публичното говорене по отношение на работата 
на журналистите и медиите. 
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РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕ 
ПО СПАЗВАНЕ НА ЧЛ. 6, АЛ. 3, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА 

В ПРОГРАМА ХОРИЗОНТ НА БНР 
В ИНФОРМАЦИОННИТЕ БЮЛЕТИНИ В 7, 12, И 19 ЧАСА; 

В ПРЕДАВАНИЯТА „ПРЕДИ ВСИЧКИ”, „НЕДЕЛЯ 150”, 
ИЗВЪНРЕДНИ ПРЕДАВАНИЯ 

ЗА ПЕРИОДА 10 – 17 ЮЛИ 2020 ГОДИНА 
 

Обществените доставчици на медийни услуги Българското национално радио 
(БНР) и Българската национална телевизия (БНТ) като национални обществени 
доставчици на медийни услуги, съответно радиоуслуги и аудио-визуални услуги, са 
натоварени с обществената мисия да отразяват различни идеи и убеждения в 
обществото чрез плурализъм на гледните точки във всяко от новинарските и актуално-
публицистични предавания с политическа и икономическа тематика, съгласно чл.6, ал. 
3, т. 6 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ).  

Осъщественото наблюдение в периода 10-17 юли 2020 г. има за цел да установи 
дали законовата разпоредба за плурализъм на възгледи и позиции в политическото и 
икономическото съдържание на програма ХОРИЗОНТ на БНР се спазва, като 
фокусираният мониторинг обхваща следните програми елементи: обзорните 
информационни бюлетини за деня в 7, 12 и 19 ч.; сутрешното предаване „Преди всички” 
с кратки новини; седмичния обзор „Неделя 150”, както и извънредни предавания с 
директни включвания. Предвид летния период на провеждането на мониторинга, някои 
предавания в ХОРИЗОНТ с актуално-публицистична насоченост са преформатирани, 
други не се излъчват, а трети са с увеличена продължителност, което предопредели 
обхвата на наблюдението.  

Методиката на мониторинга отчита участието на различни представители на 
държавните власти и на гражданското общество -  законодателна власт, изпълнителна 
власт, президентска институция, съдебна власт, местна власт, европейски институции, 
граждански формации, експерти, отделни граждани. Конкретен повод за провеждането 
на мониторинга за отразяването на многообразието на гласове и различни мнения в 
радиосъдържанието на ХОРИЗОНТ е динамичната обществено-политическа ситуация на 
граждански протести и институционални напрежения в страната от началото на юли 
2020 година.  

Програма ХОРИЗОНТ на БНР реализира редица извънредни директни предавания 
на изявления и брифинги на представители на държавните институции. На 10 юли 2020 
г. от 8:49 до 9:34 ч. излъчва директно извънреден брифинг от МС с изявление на 
министър-председателя Бойко Борисов по актуални теми, свързани с НСО и 
отношенията на правителството с президента на Република България.  Между 11 и 13 ч. 
на същия ден,  се излъчва парламентарен контрол. От 14:13 ч. репортер информира за 
течащо изявление на главния прокурор Иван Гешев. След 20 минути по-късно в 
радиопрограмата е включена на живо пресконференция от МС, в която участват 
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министър-председателят, министърът на отбраната, министърът на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията, министърът на вътрешните работи. В 20 
ч. отново е излъчен директно брифинг от МС, на който премиерът Борисов информира 
за приемането на България в „чакалнята” на еврозоната.  

На 15 юли 2020 г. ХОРИЗОНТ излъчва Обръщението към народа на президента на 
Република България Румен Радев. На 16 юли 2020 г. в 9:46 ч. в директно включване от 
МС, програма ХОРИЗОНТ излъчва на живо изявленията на представителите на 
управляващите от ГЕРБ и ОП след проведения коалиционен съвет. Председателят на 
НФСБ В. Симеонов и лидерът на ГЕРБ и премиер Б. Борисов информират за срещата.   

 
1. Новинарски предавания: 

Обзорни информационни бюлетини в 7:00, 12:00 и 19:00 часа, както и новините 8:00, 
8:30, 10:00, 10:30 ч. в рамките на сутрешното предаване „Преди всички” по дни от 
седмичния за периода 10-17.07.20 г.  
 
Новините в ХОРИЗОНТ на 10.07.2020 г.:  
Наблюдението отчита съдържанието на новините в 7:00, 8:00, 8:30, 10:00, 10:30, 12:00, 
19:00 часа:  
Обем новини за протестите – 1117 секунди, други новини – 2240 секунди. 
По-важни теми извън протестите: пандемията с Ковид-19, присъединяването на 
България и Хърватия към т.н. чакалня на еврозоната, нова процедура за председател на 
КЕВР в НС, проектозакон за НСО, повдигане на обвинение от прокуратурата към 
президентски съветници Пламен Узунов и Илия Милушев.    
 

 
 
Общо комуникативни единици в новините – 32 броя, комуникативни единици за 
протестите 10 броя. 
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Брой участия/присъствие на представители на институции – 17 броя: законодателна 
власт /НС/ - 6; изпълнителна власт /МС/ - 6, президентска институция – 2; съдебна власт 
– 3. 

 
 
Брой участия/присъствие на представители на гражданското общество – 11 общо: 
експерти – 3; представители на „Системата ни убива” – 3; граждани – 5. 
Брой участия/присъствие на представители на политически партии – 7: ГЕРБ – 5; БСП-2. 
 
Новините в ХОРИЗОНТ на 11.07.2020 г. 
Наблюдението отчита съдържанието на новините в 7:00, 12:00, 19:00 часа:  
Обем новини за протестите –  1487 секунди, други новини –  447 секунди. 
По-важни теми извън протестите: конференция на Градската организация на БСП в 
София; Ковид 19; Присъединяване на България към валутно-финансовия съюз; Сърбия – 
протести срещу мерките за Ковид 19; Храм-музей „Св.София” в Истанбул, Турция, става 
действаща джамия; в Полша – балотаж на президентски избори.  
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Общо комуникативни единици в новините –  25 броя, комуникативни единици за 
протестите 13  броя. 
Брой участия/присъствие на представители на институции – 19 броя: законодателна 
власт /НС/ - 5; изпълнителна власт /МС/ - 9, президентска институция – 3  ; местна власт  
– 1; европейска институция ЕП – 1.  
Брой участия/присъствие на представители на гражданското общество – 9 общо : 
експерти–2 ; граждани –7  . 
 

 
 

Брой участия/присъствие на представители на политически партии –7 общо: ГЕРБ – 2; 
ДПС- 2;БСП-1; ДБ - 2. 
 
Новините в ХОРИЗОНТ на 12.07.2020 г.  
Наблюдението отчита съдържанието на новините в 7:00, 12:00, 19:00 часа:  
Обем новини за протестите – 864 секунди, други новини –  1200 секунди. 
По-важни теми извън протестите: Ковид 19; Сърбия-Косово среща на върха в Брюксел; в 
Полша президентски избори; Испания – местни избори в някои региони; Сърбия - 
протести срещу мерките Ковид19; Заседание на Нац. съвет БСП; АМ Тракия – тежко ПТП 
с ТИР и жертви; кончина на Миряна Башева и Гиргина Тончева, и др.  
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Общо комуникативни единици в новините – 29 броя, комуникативни единици за 
протестите  10 броя. 
Брой участия/присъствие на представители на институции – 9 броя: законодателна власт 
/НС/ - 1 ; изпълнителна власт /МС/ - 5 , президентска институция – 1 ; съдебна власт – 1; 
европейска институция ЕП - 1 . 
Брой участия/присъствие на представители на гражданското общество – 6 общо: 
браншова организация на ресторантьори – 1;  граждани – 5. 
 

 
 

Брой участия/присъствие на представители на политически партии – 10 общо: БСП-8; 
ДПС-1; ДБ-1.  
 
Новините в ХОРИЗОНТ за деня 13.07.2020 г.  
Наблюдението отчита съдържанието на новините в 7:00, 8:00, 8:30, 10:00, 10:30, 12:00, 
19:00 часа за деня 10.07.20 г. /петък/ в програма ХОРИЗОНТ:  
Обем новини за протестите – 1315 секунди, други новини – 1767 секунди. 
По-важни теми извън протестите: Ковид 19; в Полша -  президентски избори; Испания 
местни избори; обща паметна плоча за Нейчо Попов, Стоянка Мутафова и Георги 
Калоянчев; декларация от професионални организации в съдебната система срещу 
исканата от президента оставка на гл.прокурор; АМ Тракия след тежко ПТП;  МОН – 
резултати след 7 клас; Полша президентски избори; ВАП иска от министъра на 
транспорта проверка на документацията и извършеното в пристанището на Росенец; 
прокурорската квота във ВСС в защита на гл.прокурор, огласени записи на разговори на 
президентски съветници; Фабио Панета от борда на ЕЦБ за присъединяването ни към 
Банковия съюз; вицепрезидент Илиана Йотова приветства влизането ни в банковия съюз 
и др.  
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Общо комуникативни единици в новините – 46 броя, комуникативни единици за 
протестите 11 броя. 
Брой участия/присъствие на представители на институции – 8 броя общо: изпълнителна 
власт /МС/ - 2 , съдебна власт – 5; ЕК - 1 . 
Брой участия/присъствие на представители на гражданското общество – 26 общо: 
експерти – 2;Антикорупционен фонд - 1 ; граждани – 23. 
 

 
 
Брой участия/присъствие на представители на политически партии – няма.  
 
Новините в ХОРИЗОНТ на 14.07.2020 г. 
Наблюдението отчита съдържанието на новините в 7:00, 8:00, 8:30, 10:00, 10:30, 12:00, 
19:00 часа:  
Обем новини за протестите – 1081 секунди, други новини –  1747 секунди. 
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По-важни теми извън протестите: Национален съвет за тристранно сътрудничество за 
промени в Кодекса на труда; Оглед на АМ Тракия след тежкото ПТП с ТИР и жертви; 
Ковид 19; Национален празник на Франция; слаба реколта на зърнените култури; оставка 
на Явор Колев от поста в Киберпрестъпност в ГДБОП; преди срещата на лидерите в 
Брюксел; БНБ удължава срок за плащания по кредити; решение на КС по жалба на 
„Обединени родители”; Оттеглен законопроект за промени в ЗРТ; убиецът от Сотиря 
иска обжалване на присъдата си; национален поход „По стъпките на Апостола”, 
ситуацията на Кулата-Промахон и др.  
 

 
 

Общо комуникативни единици в новините – 48 броя, комуникативни единици за 
протестите - 15 броя. 
Брой участия/присъствие на представители на институции – 14 броя: законодателна 
власт /НС/ - 3; изпълнителна власт /МС/ - 8 , съдебна власт – 3 . 
Брой участия/присъствие на представители на гражданското общество – 4 общо : 
браншова организация на зърнопроизводители – 1; граждани – 3. 
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Брой участия/присъствие на представители на политически партии – 3: ГЕРБ – 1; БСП-2. 
 
Новините в ХОРИЗОНТ за деня 15.07.2020 г. 
Наблюдението отчита съдържанието на новините в 7:00, 8:00, 8:30, 10:00, 10:30, 12:00, 
19:00 часа за деня 15.07.20 г. /сряда/ в програма ХОРИЗОНТ:  
Обем новини за протестите – 5000 секунди, други новини – 1226 секунди. 
По-важни теми извън протестите: случаите на Covid-19, Вот на недоверие внесен от БСП; 
ВСС с декларация за върховенство на правото, разделение на властитенормализиране 
на диалога между институциите за пълен неутралитет на съдийската колегия; 
Национален протест н превозвачите на КПП „Дунав мост”; избори в Северна Македония; 
САЩ отмениха плановете за депортиране на чуждестранни студенти; КЕВР без кандидат 
от политическите сили за председател, продължава процедурата по избор  и др.  
 

 
 

Общо комуникативни единици в новините – 62 броя, комуникативни единици за 
протестите  - 25 броя. 
Брой участия/присъствие на представители на институции – 28 броя: законодателна 
власт /НС/ - 11; изпълнителна власт /МС/ - 10, президентска институция – 1; съдебна 
власт – 6. 
Брой участия/присъствие на представители на гражданското общество – 35 : Асоциация 
на автомобилните превозвачи – 1; Организация за закрила на българските граждани 
НПО – 1; граждани – 33. 
 



 

  

ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА РАДИО- И 
ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ 10 – 17 ЮЛИ 2020 

13 

 

 
 
Брой участия/присъствие на представители на политически партии – 17 : ГЕРБ – 5 ; БСП-
6; ДПС – 3; ОП – НФСБ - 3. 
 
Новините в ХОРИЗОНТ за деня 16.07.2020 г. 
Наблюдението отчита съдържанието на новините в 7:00, 8:00, 8:30, 10:00, 10:30, 12:00, 
19:00 часа за деня 16.07.20 г. /четвъртък/ в програма ХОРИЗОНТ:  
Обем новини за протестите – 1900 секунди, други новини – 826 секунди. 
По-важни теми извън протестите: Поискани оставки от трима министри – коалиционните 
партньори от ОП научават от медиите; БСП за поисканите министерски оставки; ДПС за 
поисканите министерски оставки; Ковид 19; в Сев. Македония - предсрочни 
парламентарни избори; ПП Воля иска оставката на президента Р. Радев; Иван Гешев в 
акция на прокуратурата в Шивачево – той отказва да подаде оставка; НС удължава срока 
на ТЕЛК след протест на майките и др.  
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Общо комуникативни единици в новините – 46 броя, комуникативни единици за 
протестите  - 16 броя. 
Брой участия/присъствие на представители на институции –  26 броя: законодателна 
власт /НС/ - 14; изпълнителна власт /МС/ - 7; президентска институция – 1; съдебна власт 
– 4. 
Брой участия/присъствие на представители на гражданското общество – 8: експерти – 2; 
НПО „Институт за дясна политика”– 1; синдикат в полиция – 1; граждани – 4. 
 

 
 

Брой участия/присъствие на представители на политически партии – 17 : ГЕРБ –1 ; БСП-
4; ДПС – 3; НФКБ- 4; ВМРО – 3; ВОЛЯ – 2. 
 
Новините в ХОРИЗОНТ на 17.07.2020 г. 
Наблюдението отчита съдържанието на новините в 7:00, 8:00, 8:30, 10:00, 10:30, 12:00, 
19:00 часа:  
Обем новини за протестите – 743 секунди, други новини – 1675 секунди. 
По-важни теми извън протестите: Ковид 19; премиерът Бойко Борисов ще участва в 
първата присъствена среща в Брюксел за мерките срещу коронакризата и бюджета на ЕС 
до 2027 година; президентът Румен Радев на военно-морското учение „Бриз 2020”; 
приемането на България в чакалнята на еврозоната е механизъм за контрол над 
паричните потоци в страната; Жителите на с. Караисен, община Павликени с протест за 
питейна вода; начало на новата учебна година; териториално-административна 
реформа в Украйна и др.  
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Общо комуникативни единици в новините – 36 броя, комуникативни единици за 
протестите  - 10 броя. 
Брой участия/присъствие на представители на институции – 17 броя: законодателна 
власт /НС/ - 4 ; изпълнителна власт /МС/ - 10; президентска институция – 1; съдебна власт 
– 1; местна власт – 1. 
Брой участия/присъствие на представители на гражданското общество – 13 : експерти – 
2; инициатива „Правосъдие за всеки” – 3 ; граждани – 8. 
 

 
 

Брой участия/присъствие на представители на политически партии – 6 общо : ГЕРБ – 3 ; 
ВОЛЯ – 1; ОП- НФСБ -2. 
 
ИЗВОДИ: За наблюдавания период от една седмица от 10 до 17 юли 2020 г., темата за 
гражданските протести е отразена в новините в ХОРИЗОНТ на БНР (обзорните 
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информационно бюлетини в 7, 12, 19 ч. и новините в рамките на сутрешното предаване 
„Преди всички”) и заема основно място в тях.  В три дни (11, 15 и 16 юли 2020 г.) тя 
надвишава като обем останалите вътрешни и международни теми в общия обем 
радиосъдържание. Мониторингът за спазване на чл. 6, ал. 3, т. 6 от ЗРТ отчита наличие 
на плурализъм на гледните точки в новините на ХОРИЗОНТ за седмицата, като съобразно 
активността за съответния ден на представителите на политическите сили, държавните 
институции и гражданското общество, в съдържанието се отчита тяхно участие. 
Присъствието на парламентарните политически сили е неравномерно в различните дни 
на седмицата, но като цяло за едноседмичен период, се констатира баланс между 
управляващи и парламентарна опозиция. Наблюдението констатира за два дни от 
периода (11 и 12 юли 2020 г.), че от извънпарламентарните партии само един партиен 
субект  („Да, България”/ Обединение „Демократична България”) е отразен и се откроява 
с активност. Общественият доставчик на медийни услуги БНР предоставя на слушателите 
възможност да се запознаят с официалната позиция на държавата по важни въпроси на 
обществения живот, като едновременно с това отразява и обществените настроения, 
свързани с антиправителствени протести и с искания за смяна на главния прокурор и 
цялата политическа система.   
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2. Актуално-публицистични предавания: 
А. Предаването „Преди всички”, което се излъчва в програма ХОРИЗОНТ на БНР 

от понеделник до петък от 06:00 до 10:00 часа /лятна програмна схема от 13 юли 2020 
г. се излъчва от 07:00 до 11:00 ч./ - за периода на наблюдение 10-17 юли 2020 г. има  6 
издания  
 

Водещи на предаването в периода са: Диана Дончева – 2 пъти и по веднъж Лора 
Търколева, Силвия Великова, Веселина Миланова, Таня Милушева.  

Обемът съдържание за гражданските протести, излъчен в предаването „Преди 
всички” е 24175 секунди, като останалите теми са развити в 9685 секунди.  Общият брой 
комуникативни единици (интервюта, репортажи и др.) са 77 броя, от които 69 са 
посветени на протестите. 
По-важни теми извън протестите: Ковид 19; майки от „Системата ни убива” за 
удължаване на ТЕЛК-решенията; раздвижване на туристическия бизнес; проблемите на 
хлебопроизводителите; голям портрет на Левски във Врачанско училище; пътят до 
Гърция и др. 
 

 
 
Брой участия/присъствие на представители на институции – 21 броя: изпълнителна власт 
/ МС/ - 2; законодателна власт /НС/ - 16; съдебна власт – 3. 
Брой участия/присъствие на представители на гражданското общество – 32: НПО – 3; 
експерти – 29 .  
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Брой участия/присъствие на представители на политически партии – 20 : ГЕРБ –3 ; БСП- 
4; НФСБ- 4; ВМРО – 2; ВОЛЯ – 2; ДПС – 4; ДБ – 1.  
 

 
 

Б. Предаването „Неделя 150” се излъчва в програма ХОРИЗОНТ на БНР в неделя 
от 9:30 ч. до 12:00 часа. То е актуално-публицистично, с теми от политиката, 
икономиката, културата и други сфери на публичния живот. Докладът отчита едно 
издание на предаването в рамките на наблюдаваната седмица – на 12 юли 2020, с 
водеща Диана Янкулова.  

 
Обемът съдържание за гражданските протести, излъчен в предаването „Неделя 

150” е 5823 секунди, като останалите теми са развити в 2177 секунди.  
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По-важни теми извън протестите: Ковид 19; приемането на България в т.н. чакалнята на 
еврозоната.  
 

 
 

Брой участия/присъствие на представители на институции – 5 броя: президентство – 1; 
изпълнителна власт / МС/ - 1 ; законодателна власт /НС/ - 2; съдебна власт – 1; . 
Брой участия/присъствие на представители на гражданското общество – 2 експерти.  
 

 
 

Брой участия/присъствие на представители на политически партии – 2 : ГЕРБ – 1 ; БСП- 1 
. 
ИЗВОДИ: За наблюдавания период от една седмица от 10 до 17 юли 2020 г., темата за 
гражданските протести е коментирана в актуално-публицистичните предавания в 
ХОРИЗОНТ на БНР („Преди всички”, „неделя 150”) и заема доминиращо място в 
разговорите.  Мониторингът за спазване на чл. 6, ал. 3, т. 6 от ЗРТ отчита наличие на 
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плурализъм на гледните точки в актуално-публицистичните предавания на ХОРИЗОНТ за 
седмицата, предвид отчетените участия на  представителите на политическите сили, 
държавни институции и гражданското общество. БНР предоставя на слушателите 
възможност да се запознаят с официалната позиция на държавата по важни въпроси на 
обществения живот, като едновременно с това отразява и обществените настроения, 
свързани с антиправителствени протести и с искания за смяна на главния прокурор и на 
политическа система 
 

 
 

 
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕ 

ПО СПАЗВАНЕ НА ЧЛ. 6, АЛ. 3, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА 
В ПРЕДАВАНИЯТА „ПО СВЕТА И У НАС”, „СУТРЕШЕН БЛОК”,  

„ОЩЕ ОТ ДЕНЯ”, „ПАНОРАМА”, „РЕФЕРЕНДУМ” 
В ПРОГРАМА БНТ1  

ЗА ПЕРИОДА 10 – 17 ЮЛИ 2020 ГОДИНА 
 

Обществените доставчици на медийни услуги Българското национално радио 
/БНР/ и Българската национална телевизия /БНТ/ като национални обществени 
доставчици на медийни услуги, съответно радиоуслуги и аудио-визуални услуги, са 
натоварени с обществената мисия да отразяват различни идеи и убеждения в 
обществото чрез плурализъм на гледните точки във всяко от новинарските и актуално-
публицистични предавания с политическа и икономическа тематика (чл. 6, ал. 3, т. 6 от 
Закона за радиото и телевизията).  

Осъщественото наблюдение в периода 10-17 юли 2020 г. има за цел да установи 
дали законовата разпоредба за плурализъм на възгледи и позиции в политическото и 
икономическо съдържание на програма БНТ1 на БНТ се спазва, като фокусираният 
мониторинг обхваща следните програми елементи: предаванията „По света и у нас” (със 
сутрешни и вечерни емисии, вкл. централната в 20:00 ч. и късната в 22.20/23:00 ч.), „Още 
от деня”, „Референдум”,„Панорама”, извънредни предавания с директни включвания.  

Методиката на наблюдението отчита участието на различни представители на 
държавните власти, както и на гражданското общество - законодателна власт, 
изпълнителна власт, президентска институция, съдебна власт, местна власт, европейски 
институции, граждански формации, експерти и граждани. Конкретен повод за 
провеждането на мониторингът за отразяването на многообразието на гласове и 
различни мнения в телевизионното съдържание на БНТ1 е динамичната обществено-
политическа ситуация на граждански протести и институционални напрежения в 
страната от началото на юли 2020 година. Гражданското недоволство от обществено-
политическото статуквото включва и протести срещу обществения доставчик БНТ, който 
е критикуван за липса на обективност.  
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Програма БНТ1 излъчва редица извънредни предавания/включвания, които са 
пряко свързани с темата за протестните събития и реакцията на политическите сили и 
държавни институции.  

В края на предаването „Сутрешен блок” на 10 юли 2020 г. от 8:49 до 9:34 ч. БНТ1 
излъчи директно 45 минути извънреден брифинг от МС с изявление на министър-
председателя Бойко Борисов по актуални теми, свързани с НСО и отношенията на 
правителството с президента на Република България. Същият ден от 14:20 ч. до 15:05 ч. 
БНТ1 излъчва с жестомимичен превод директно извънредния брифинг от МС, с 
участието на премиера Б. Борисов, силовия вицепремиер Кр. Каракачанов, вътрешния 
министър Мл.Маринов, транспортния министър Р. Желязков. Следва на живо 
репортерски разказ и кадри от Съдебната палата с изявлението на главния прокурор 
Иван Гешев срещу натиск от страна на президентската институция.  

На 10 юли 2020 г. в „Още от деня” е осъществено пряко включване от протеста 
пред президентството с изявлението на държавния глава Румен Радев. Малко по-късно 
в предаването на живо от митинг пред МС в подкрепа на правителството е включен в 
ефир и зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ Красимир Ципов, който говори за 
политическите престрелки и войната между институциите; 

На 10 юли в „По света и у нас” от 20:00 ч. е излъчен извънреден брифинг на 
министър-председателя Бойко Борисов и шефа на БНБ Димитър Радев за приемането на 
България в чакалнята на еврозоната. След това на живо от митинга в подкрепа на 
правителството е показано изявление на премиера Бойко Борисов. Протестът се следи в 
реално време – следват преки репортерски свидетелства в емисията. В 21:40 е излъчено 
видео обръщение – декларация на ГЕРБ. Живото предаване на събитията в рамките на 
„По света и у нас” продължава до 22 ч. Поради тази причина излъчването на „Панорама” 
е преместено по-късно от обичайното време – предаването се излъчва от 22:03 до 23:00 
ч., когато започва късната емисия на „По света и у нас”. 

На 11 юли 2020 г. от 8:09 ч. до 8:40 ч. БНТ1 директно излъчи за 31 минути брифинга 
на ПП ГЕРБ от партийната централа, в който участват Цветомир Паунов, областен 
координатор на ГЕРБ, Тома Биков, народен представител, Деница Сачева - министър на 
труда и социалната политика, Томислав Дончев – вицепремиер.    

На 11.07.2020 г. в „По света и у нас” в 22:30 ч. БНТ1 излъчва изявление на Бойко 
Борисов. След това в 22:44 ч. в рамките на емисията, БНТ1 осъществява пряко включване 
от протеста. 

На 12.07.20 г. в емисията „По света и у нас” от 10:03 ч., БНТ1 излъчва на живо от 
„Позитано” 20 изявлението на председателя на БСП Корнелия Нинова по повод на 
правителствената позиция от предходния ден относно протеста.  

На 14.07.2020 г. от 22:36 – 22:49 ч. е излъчена извънредна емисия новини „По 
света и у нас” с пряко включване на репортери от протеста в София, където 
напрежението ескалира след хвърлени бомбички и кутии с червена боя пред сградата 
на Народното събрание на площад „Независимост”. 

На 15 юли 2020 г. предаването „Лято с БНТ” е прекъснато в 10:38 ч. за директно 
включване от заседанието на МС и БНТ1 излъчва на живо с жестомимичен превод до 
10:58 ч. в обем от 20 минути изказването на премиера по повод на протестите. В 10:59 
до 11.02 часа БНТ1 включи от парламента репортаж за дебатите в пленарна зала, като 
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показа откъси от изказванията на Т. Биков от ГЕРБ, В. Жаблянов от БСП и В. Марешки от 
Воля по повод на внасянето от БСП на вот на недоверие към кабинета на Б. Борисов.  

Извънредна емисия новини от 15:00 ч. до 15:17 ч. е включена в БНТ1 на 15 юли 
2020 г. От 15:00 ч. до 15:06 ч. БНТ1 излъчи на живо обръщението към нацията на 
президента на Република България Румен Радев, който поиска оставка на 
правителството и на главния прокурор. След това в извънредната емисия „По света и у 
нас” са включени репортажи от брифинга на МВР по повод на провокации и прояви на 
агресия по време на вечерния протест от предходния ден, както и от събитията и 
напрежението в парк Росенец, където полицията възпрепятства представители на ДБ да 
достигнат брега и да реализират „масово ходене на плаж”, докато симпатизанти и 
членове на ДПС гостуват в лятната резиденция на почетния председател на ДПС Ахмед 
Доган. Същият ден, от 16:36 ч. до 16:57 ч., БНТ1 излъчва поредна извънредна емисия 
новини, в която директно в рамките на 17 минути се предава брифингът от МС на трима 
министри – на вицепремиерите Т. Дончев и Кр. Каракачанов и на социалния министър 
Д. Сачева, даден в отговор на президентското обръщение към нацията. След това 
следват две комуникативни единици - едната представя позицията на Иван Гешев, 
разпространена в туитър относно исканата му оставка от президента Румен Радев, а 
другата представлява репортаж за събитията в парк Росенец.   

На 15.07.2020 г. емисията новини в 18:00 ч. е прекъсната в 18:05 ч. за директно 
излъчване на Обръщение към народа на президента Румен Радев (наличие на надпис: 
„БНТ излъчва обръщението съгласно чл. 52 от ЗРТ”). 

На 16 юли 2020 г. предаването „Лято с БНТ” е прекъснато в 9:46 ч. за директно 
включване от МС като БНТ1 излъчва на живо до 10:01ч. изявленията на представителите 
на управляващите от ГЕРБ и ОП след проведения коалиционен съвет. Председателят на 
НФСБ В. Симеонов и лидерът на ГЕРБ и премиер Б. Борисов информират за срещата, на 
която е решено обсъждането на исканите министерски оставки (три оставки – на 
министрите на вътрешните работи, на финансите и на икономиката) да се реализира 
след преодоляването на вота на недоверие в парламента.    
 

1. Новинарското предаване „По света и у нас” – включени са данни от кратките 
емисии новини в рамките на Сутрешен блок – в 6:00, 6:30, 7:00, 8:00 ч. /делнични дни/, 
както и централната емисия в 20 ч. и късната емисия в 22.20/23 ч. Емпиричният материал 
е отчетен на база дневно програмно време, както е записано в индивидуалната 
лицензия на програма БНТ1.  

 
Предаването „По света и у нас” на 10.07.20 г.  

Обемът съдържание за гражданските протести, излъчен в предаването 6868 е 
секунди, като останалите теми са развити в 2495 секунди.  Общият брой комуникативни 
единици - 41 броя, от които 18 са посветени на протестите. 

По-важни теми извън протестите: влизане в чакалнята на еврозоната, Ковид 19 
криза, демонстрации в Сърбия и Гърция.  
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Брой участия/присъствие на представители на институции – 14 броя: изпълнителна власт 
/ МС/ - 7 ; законодателна власт /НС/ - 2; президентство – 3; други /БНБ/ – 1; ЕК – 1. 
Брой участия/присъствие на представители на гражданското общество – 10: граждани от 
протеста – 10.  

 
 
Брой участия/присъствие на представители на политически партии – 2: ГЕРБ – 1; БСП- 1.  
 
Предаването „По света и у нас” на 11.07.20 г. 

Обемът съдържание за гражданските протести, излъчен в предаването е 1735 
секунди, като останалите теми са развити в 65 секунди. Общият брой комуникативни 
единици - 26 броя, от които 22  са посветени на протестите. 

По-важни теми извън протестите: влизане в чакалнята на еврозоната, правила за 
влизане в Гърция, реакция срещу превръщането в джамия на храм „Света София”. 
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Брой участия/присъствие на представители на институции – 28 броя: законодателна 
власт /НС/ - 4; изпълнителна власт / МС/ - 17; президентство – 2; местна власт – 2; 
европейски институции ЕП и ЕК – 3. 
Брой участия/присъствие на представители на гражданското общество – 23 общо: 
експерти – 1; граждани - 22 .  
 

 
 
Брой участия/присъствие на представители на политически партии – 10: ГЕРБ – 1; БСП- 1; 
ДПС – 4; ДБ – 4.  
 
Предаването „По света и у нас” на 12.07.20 г.  

Обемът съдържание за гражданските протести, излъчен в предаването е 1302 
секунди, като останалите теми са развити в 2118 секунди. Общият брой комуникативни 
единици - 39 броя, от които 15 са посветени на протестите. 
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По-важни теми извън протестите: тежка катастрофа на АМ Тракия, Ковид 19, летния 
туризъм, Ахмед Доган и Д. Пеевски се отказват от охрана на НСО.  
 

 
 
Брой участия/присъствие на представители на институции –12 броя: законодателна 
власт /НС/-3; изпълнителна власт/МС/-8; местна власт – 1.  
Брой участия/присъствие на представители на гражданското общество – 19 общо: 
граждани – 17; Българска асоциация на заведенията - 2 .  
 
 

 
 

Брой участия/присъствие на представители на политически партии –2 : ГЕРБ –1 ; БСП-1.  
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Предаването „По света и у нас” на 13.07.20  
Обемът съдържание за гражданските протести, излъчен в предаването е 1493 

секунди, като останалите теми са развити в 2653 секунди. Общият брой комуникативни 
единици - 67 броя, от които 19 са посветени на протестите. 
По-важни теми извън протестите: разследване на катастрофата на АМ Тракия, Ковид 19, 
избори в Полша. 
 

 
 
Брой участия/присъствие на представители на институции –15 броя: законодателна 
власт /НС/ -1; изпълнителна власт /МС/ - 9; съдебна власт – 1; европейски институции - 4 
. Брой участия/присъствие на представители на гражданското общество – 24 общо: 
експерти – 3; граждани - 21 .  
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Брой участия/присъствие на представители на политически партии – 7: ГЕРБ –1 ; БСП- 1; 
партия „Достойнството на един народ”/ ДЕН - 2 ; ДБ –3 .  
Предаването „По света и у нас” на 14.07.20  
/ БНТ1 излъчва извънредна емисия в 22:36 до 22:49 ч./ 

Обемът съдържание за гражданските протести, излъчен в предаването е 3336 
секунди, като останалите теми са развити в 2504 секунди. Общият брой комуникативни 
единици - 56 броя, от които 23 са посветени на протестите. 
По-важни теми извън протестите: Ковид 19, бъдещето на храм „Св. София” в Истанбул, 
Американското посолство с позиция за простите, Франция има национален празник,  
 

 
 
Брой участия/присъствие на представители на институции –11 броя: законодателна 
власт /НС/ - 2; изпълнителна власт /МС/-6; местна власт –1 ; европейски институции - 1. 
Други – СЗО – 1.  
Брой участия/присъствие на представители на гражданското общество –31 общо: 
експерти –5 ; граждани – 24; Сдружение на шофьорите - 2 .  
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Брой участия/присъствие на представители на политически партии – 2: БСП- 2.  
 
Предаването „По света и у нас” на 15.07.20  

Обемът съдържание за гражданските протести, излъчен в предаването е 4258 
секунди, като останалите теми са развити в 1675 секунди. Общият брой комуникативни 
единици - 69  броя, от които 32 са посветени на протестите. 
По-важни теми извън протестите: Ковид 19, ДНСК спира строеж на Божков, американски 
санкции за „Турски поток”. 
 

 
 

Брой участия/присъствие на представители на институции – 19 броя: законодателна 
власт /НС/ - 7; изпълнителна власт /МС/- 10; президентство – 1; съдебна власт – 1. 
Брой участия/присъствие на представители на гражданското общество – 17 общо: 
експерти – 4; граждани - 13 .  
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Брой участия/присъствие на представители на политически партии – 8: ГЕРБ – 1 ; БСП- 2; 
ДПС – 1; ВОЛЯ-1; НФСБ – 1; ДБ –2.  
 
Предаването „По света и у нас” на 16.07.20  

Обемът съдържание за гражданските протести, излъчен в предаването е 3768 
секунди, като останалите теми са развити в 1348 секунди. Общият брой комуникативни 
единици -52 броя, от които 24 са посветени на протестите. 
По-важни теми извън протестите: поискани три министерски оставки, Ковид 19, 
Балкански поток и американските санкции, избори в Северна Македония, протести в 
Москва. 
 

 
 

Брой участия/присъствие на представители на институции – 21 броя: законодателна 
власт /НС/ - 8; изпълнителна власт /МС/- 10; президентство – 1; съдебна власт – 3. 
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Брой участия/присъствие на представители на гражданското общество – 4 общо: 
експерти – 1 ; граждани - 3 .  
 

 
 

Брой участия/присъствие на представители на политически партии – 8: ГЕРБ – 2; БСП- 2; 
ДПС –2 ; ВМРО -2.  
 
Предаването „По света и у нас” на 17.07.20 

Обемът съдържание за гражданските протести, излъчен в предаването е 16845 
секунди, като останалите теми са развити в 3010 секунди.  Общият брой комуникативни 
единици - 53  броя, от които 17 са посветени на протестите. 
По-важни теми извън протестите: Ковид 19, БСП за машинното гласуване, учебната 
година започва присъствено. 
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Брой участия/присъствие на представители на институции – 14 броя: законодателна 
власт /НС/ -5; изпълнителна власт /МС/-7; съдебна власт – 2. 
Брой участия/присъствие на представители на гражданското общество 9 общо: експерти 
– 9.  

 

 
 
Брой участия/присъствие на представители на политически партии – 5: ГЕРБ – 2; БСП- 1; 
НФСБ – 2.  
 
ИЗВОДИ: За наблюдавания период от една седмица, от 10 до 17 юли 2020 г., темата за 
гражданските протести е отразена в новинарското предаване „По света и у нас” в БНТ1 
(новини в рамките на „Сутрешен блок” в 6:03, 6:30, 7:00, 8:00, централна емисия в 20:00 
и късна в 23:00 ч.) и заема централно място в него.  В пет дни от периода (10, 11, 15, 16 
и 17 юли 2020 г.) тя доминира и надвишава като обем останалите вътрешни и 
международни теми в общия обем телевизионно съдържание. Мониторингът за 
спазване на чл. 6, ал. 3, т. 6 от ЗРТ отчита наличие на плурализъм на гледните точки в 
новините „По света и у нас” на БНТ1 за седмицата, като съобразно активността за 
съответния ден на представителите на политическите сили, държавни институции и 
гражданското общество, в съдържанието се отчита тяхно участие. В същото време, 
наблюдението констатира разпространението на голям обем директни предавания, в 
които се изразяват възгледите на изпълнителната власт и съответните партийни субекти 
ГЕРБ и ОП, както и обем съдържание, представящо официалните обръщения, изявления 
и призиви сред протестиращите граждани на държавния глава.  Представянето на 
парламентарните политически сили е неравномерно в различните дни на седмицата, 
като наблюдението констатира за три дни от периода (11, 13 и 15 юли 2020 г.), че от 
извънпарламентарните партии само два партийни субекта („Да, България”/ 
Обединение„Демократична България” и „Достойнството на един народ”/ДЕН) са 
отразени и се открояват с активност. Общественият доставчик на медийни услуги БНТ 
предоставя на зрителите възможност да се запознаят с официалната позиция на 
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държавата по важни въпроси на обществения живот, като едновременно с това отразява 
и обществените настроения, свързани с антиправителствени протести и с искания за 
смяна на главния прокурор и цялата политическа система.   
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2. Актуално-публицистичните предавания на БНТ1 за едноседмичен период: 

 
А. Предаването „Сутрешен блок” се излъчва от понеделник до петък от 06:00 до 

9:00 часа, като се прекъсва от кратки емисии новини в 6:03, 6:30, 7:00, 8:00 ч.   
 
Обемът съдържание за гражданските протести, излъчен в предаването е 19579 

секунди, като останалите теми са развити в 24354 секунди.  
По-важни теми извън протестите: Ковид 19, пътуването до Гърция, НСО, действията на 
прокуратурата и др. 
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Брой участия/присъствие на представители на институции – 67 броя: законодателна 
власт /НС/ - 25; изпълнителна власт /МС/ - 30; президентство – 3; местна власт – 3; 
европейски институции ЕП – 1; съдебна власт – 4; чужд дипломат - 1 . 
Брой участия/присъствие на представители на гражданското общество – 61 общо: 
експерти –22 ; професионални сдружения – 5; НПО- 1; граждани - 33 .  
 

 
 
Брой представители на политически партии – 29 общо: БСП – 10; ГЕРБ - 6; НФСБ- 4; ВОЛЯ 
– 2; ДПС – 2; ДБ- 2; ВМРО- 1; ДЕН – 1; СДС – 1. 
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Б. Предаването „Още от деня” в програма БНТ1 се излъчва всеки делничен ден 

от 18.20 до 19:00 ч., като в четвъртък изданието е по-кратко - 15 минути. В 
наблюдавания период 10-17 юли 2020 г. водещи са Аделина Радева - 1 път, Евгения 
Атанасова – Танева – 5 пъти. Излъчени в периода 6 броя издания.  

Обемът съдържание за гражданските протести, излъчен в предаването е 9175 
секунди, като останалите теми са развити в 4034 секунди. Общият брой комуникативни 
единици - 20 броя, от които 14 са посветени на протестите. 
По-важни теми извън протестите: Ковид 19; отношения между България и Гърция, 
реформи в съдебната власт, музиката по време на пандемия.  
 

 
 

Брой участия/присъствие на представители на институции – 3 броя: президентство – 2; 
чужд дипломат - 1.  
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Брой участия/присъствие на представители на гражданското общество – 10: 
професионални сдружения – 2; експерти – 7; гражданин – 1. 
 

 
 

Брой участия/присъствие на представители на политически партии – 4 общо: ГЕРБ – 1 ; 
БСП- 2 ; НФСБ- 1.  
 
 

 
 

В. Предаването „Референдум” в програма БНТ1 се излъчва всеки вторник от 
21:00 до 22:00 ч., с водещ Добрина Чешмеджиева.  

Обемът съдържание за гражданските протести, излъчен в предаването е 3480 
секунди. Общият брой комуникативни единици - 6 броя, от които 6 са посветени на 
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протестите. Брой участия/присъствие на представители на гражданското общество – 
експерти – 4  .  

Г. Предаването „Панорама” в програма БНТ1 се излъчва всеки петък от 21:00 до 
22:00 ч., с водещ Бойко Василев. На 10 юли 2020 г. предаването е излъчено със 
закъснение от 22:03 до 23:00 ч. поради извънредно съдържание в БНТ1, свързано с 
гражданските протести. Наблюдавани са 2 издания – на 10 и 17 юли 2020 година.  

Обемът съдържание за гражданските протести, излъчен в предаването е 5040 
секунди, като останалите теми са развити в 2100 секунди.   

Общият брой комуникативни единици - 11 броя, от които 7 са посветени на 
протестите.  В изданието на 10 юли 2020 г. са излъчени 2 бр. извънредни включвания от 
протеста, където се отчита напрежение и сблъсъци. На 17 юли 2020 г. също има 
извънредно включване от протеста. 
По-важни теми извън протестите: животът на една жена с увреждания; проблеми в 
образованието; 170 години от рождението на Вазов; театърът по време на пандемия. 
 

 
 
Брой участия/присъствие на представители на институции –  1 броя: изпълнителна власт 
/ МС/ - 1. 
Брой участия/присъствие на представители на гражданското общество – 7 общо : 3 
експерти; представители на академичните и културни среди - 3; гражданин – 1.  
 



 

  

ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА РАДИО- И 
ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ 10 – 17 ЮЛИ 2020 

39 

 

 
 
Брой участия/присъствие на представители на политически партии – 1: БСП- 1. 
 
ИЗВОДИ: За наблюдавания период от една седмица от 10 до 17 юли 2020 г., темата за 
гражданските протести е коментирана в актуално-публицистичните предавания в БНТ1 
(„Сутрешен блок”, „Още от деня”, „Референдум”, „Панорама”) и заема централно място 
в телевизионните интервюта. Мониторингът за спазване на чл. 6, ал. 3, т. 6 от ЗРТ отчита 
наличие на плурализъм на гледните точки в актуално-публицистичните предавания на 
БНТ1 за седмицата, предвид отчетените участия на  представителите на политическите 
сили, държавни институции и гражданското общество. БНТ предоставя на зрителите 
възможност да се запознаят с официалната позиция на държавата по важни въпроси на 
обществения живот, като едновременно с това отразява и обществените настроения, 
свързани с антиправителствени протести и с искания за смяна на главния прокурор и на 
политическа система. Наблюдението отчита като особено важно наличието в медийното 
съдържание на експертен коментар на събитията, който ориентира публиката в 
политическите тенденции и текущи процеси.   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА РАДИО- И 
ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ 10 – 17 ЮЛИ 2020 

40 

 

 
 

ПРОГРАМИ НА ТЪРГОВСКИ ДОСТАВЧИЦИ 
 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ФОКУСИРАН МОНИТОРИНГ НА НОВИНАРСКО СЪДЪРЖАНИЕ  
В ПРОГРАМА БТВ ЗА ПЕРИОДА 10-17 ЮЛИ 2020 Г.   

ПО ТЕМАТА ЗА ГРАЖДАНСКИТЕ ПРОТЕСТИ 
 
 Осъщественото фокусирано наблюдение по темата за гражданските протести в 
централните емисии „btv Новините” в 19:00 ч. и късните емисии в програма БТВ на 
търговския доставчик на медийни услуги БТВ Медиа Груп ЕАД за периода 10-17.07.2020 
г. констатира, че протестите са отразени с преки включвания от местата на събитията, с 
репортажи и с извънредни емисии.  
 В централните емисии  „btv Новините” в 19:00 часа протестите са първа новина за 
целия седмичен период, с изключение на два дни – 12 и 13 юли 2020 г., когато като първа 
новина се разпространяват информациите за тежката катастрофа с няколко жертви и 
ранени на автомагистрала „Тракия”.  

В началото и края на „btv Новините” в наблюдавания период се излъчват преки 
включвания от протестите в София. В съдържанието са включени и репортажи от 
протестните действия на гражданите в други градове на страната - Варна, Бургас, 
Пловдив, Благоевград, Хасково, Русе и др, както и в чужбина – в Лондон и Брюксел.  

В програма БТВ са представени позиции и гледни точки на различни институции, 
политици, граждани, като някои от тях представляват преки излъчвания от изявления, 
обръщения, брифинги.  
 „btv Новините” проследяват динамиката на протестните действия – шествия  на 
протестиращите по улиците на София със скандирания с искания за оставки, събирането 
на гражданите пред Народното събрание, Съдебната палата и на Орлов мост. В някои от 
емисиите са излъчени директни репортажи и от събитията в Росенец, където 
симпатизанти и членове на Демократична България организират масово ходене на плаж 
в близост до лятната резиденция на почетния председател на ДПС Ахмед Доган. Заедно 
с тяхната акция, членове на ДПС и най-вече на младежката организация, също се събират 
на това място в отговор на протестните политически действия. БТВ отразява и 
символичното „масово пиене на кафе с Делян Пеевски” на представителите на 
извънпарламентарната опозиция в столицата.  
 В издания на „btv Новините” са включени и кадри от Росенец и София, които 
показват насилствено задържане на граждани за нарушение на обществения ред. В 
емисиите се съдържа информация за разпоредена от МВР проверка дали има 
превишаване на полицейските права.  
 Репортерите на „btv Новините” винаги съобщават за призивите за ненасилие и 
спазване на обществения ред, които идват както от органите на реда, така и от 
протестиращи граждани. Търсят се положителни акценти в напрегната ситуация на 
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политическо противоборство – примери на сътрудничество между полиция и граждани 
срещу проявите на агресия и провокация.    
 Доставчикът БТВ Медиа Груп ЕАД разпространява и голям обем извънредни 
предавания за гражданските протести и съответната реакция на държавните 
институции, партии:  
 

• 10.07.2020 г.  
Извънредна емисия „btv Новините”  (14:30 -15:06 ч.)  
- Излъчен брифинг от Министерски съвет на премиера Бойко Борисов, на министъра  на 
отбраната Красимир Каракачанов, на министъра на транспорта Росен Желязков и на 
министъра на вътрешните работи Младен Маринов. По време на брифинга премиерът 
Бойко Борисов оповестява, че е получено писмо от НСО, изпратено до различни 
институции,  с искане във връзка с пребиваване на охранявано лице  в лесопарк Росенец 
да бъде ограничен достъпът на петстотин метра извън територията на Росенец за 
периода от 10.07. до 15.09.2020 г. (да се пази сушата и водата). 
 
Извънредна емисия „btv Новините”  (20:02 - 22:33 ч.) 
-на живо от Министерски съвет - извънреден брифинг (20:02-20:22 ч.) на Димитър Радев, 
управител на БНБ, на Бойко Борисов, министър-председател на Република България, 
Владислав Горанов, министър на финансите, за присъединяването на България в 
чакалнята на Еврозоната  
-от  20:23 ч. до 20:30 ч. - премиерът при протестиращите- изказване на премиера Бойко 
Борисов пред симпатизантите на ГЕРБ пред Министерски съвет (поздрав към всички за 
приемането на страната в чакалнята на Еврозоната и позиция да няма разделение между 
хората, да са за единство и  че в този ден и управляващи, и опозиция е трябвало да бъдат 
заедно). 
-20:30 до 20:43 ч. – на живо протести в Триъгълника на властта 
-От студиото- 20:43-поздравления от Франкфурт и Брюксел, заявление на Европейската 
централна банка, за приемането в чакалнята на Еврозоната на България и Хърватия  
В 20:44 ч.- на живо включвания от протестите, шествия  на протестиращи по улиците на 
София, пред Народното събрание 
В 20:54 ч. –излъчено повторно изказването на премиера Бойко Борисов пред 
протестиращите 
В 20:55 ч. –пряко включване от площада при президентството с разказ за емоционалното 
протичане на събитията от деня. 
В 20:56 ч. - на живо- от кръстовището при Софийския университет, протестиращите се 
отправят към Орлов мост; чуват се скандирания за оставка. Репортерите на  БТВ са сред 
протестиращите и разказват какво се случва от мястото на събитията. Няма смесване на 
групите от хора. Част от протестиращите се отправят към Орлов мост. Чуват се викове за 
оставка на правителството. Една група от протестиращи минава покрай Софийския 
университет и се насочва към мястото, където са спрели автобусите на симпатизантите 
на ГЕРБ, в опит да възпрепятства тръгването им. Полицаите охраняват автобусите. 
Съобщава се за напрежение с протестиращите. Част от протестиращите, които са на ул. 
„Раковски”, с колела препречват пътя на автобусите. Засилено е полицейското 
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присъствие на всички места, откъдето минават протестиращи граждани. В емисията на 
живо се предават събитията от протеста. Включени са изказвания на граждани, 
участващи в протестите.  
В 21:44 ч.- позиция на Мая Манолова, която участва в протестите с искане за оставка. 
В 21:45 ч. , в 22:17 ч. – излъчено е обръщението на президента Румен Радев пред 
протестиращите 
В 21:46 ч. , в 22:19 ч. -излъчено е обръщението на премиера Бойко Борисов пред 
протестиращите 
В 21:49 ч. –включване от площад пред президентството 
В 21:50 ч.- на живо включване от Росенец с информация за пристигнал автобус от Гърмен 
със симпатизанти на ДПС 
От 21:53 часа до 21:57 часа на живо - позиция на ГЕРБ, излъчена през социалните мрежи, 
представена от Цветомир Паунов, областен координатор на ГЕРБ, в присъствието на 
Деница Сачева, министър на труда и социалната политика, и Томислав Дончев, 
вицепремиер, организаторите на протеста да поемат политическата отговорност. 
В 22:26 ч.-от изявленията на премиера и финансовия министър за приемането  в 
чакалнята в Еврозоната 
До 22:33 часа –преки включвания от протестите  
 
Извънредна емисия „btv Новините”  (22:56 ч. -23:01 ч.) 
-на живо - информация за създало се напрежение пред Министерски съвет и струпване 
на полиция, тъй като протестиращи са хвърляли бутилки и различни предмети. 
 
Извънредни включвания от протестите в предавания: 
По време на предаването „Тази сутрин” от 08:49 до 09:34 часа  от Министерски съвет е 
излъчено извънредно изявление на премиера Бойко Борисов  по актуални теми за 
обществото, за мира, за важността на етническия мир, за Росенец, за Алепу, за проведен 
Коалиционен съвет. 
В рамките на предаването  „Лице в лице” - включване на живо от протеста пред 
Президентството в София, по време на което е излъчено обръщение на президента към 
протестиращите (от 18:30 до 18:38 часа).  
 

• 11.07.2020 г.  
В предаването  „Тази събота и неделя” на живо е излъчен брифинг в централата на ГЕРБ  
на Цветомир Паунов, областен координатор на ГЕРБ, Тома Биков, Деница Сачева, 
Томислав Дончев ( от 08:09 до 08:38 часа).  
 
Извънредна емисия „btv Новините”  (15:00 - 15:18 ч.) 
-Информация за оповестено във Фейсбук искане на министър-председателя Бойко 
Борисов охраната на Ахмед Доган и Делян Пеевски да бъде свалена 
- Почетният председател на ДПС Ахмед Доган и Делян Пеевски се отказват от охраната 
на НСО.  
- От 15:02 до 15:06 ч.- излъчено е обръщение на президента Румен Радев към народа 
след протестите в София и Росенец.  
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-На живо - репортаж от Росенец - протестиращите са успели да стигнат до плажната 
ивица.  
-В емисията се съдържа информация за 18 арестувани след протестите предната вечер, 
трима полицаи са пострадали. Униформените са били инструктирани да не използват 
сила и помощни средства срещу демонстрантите, по думите на главния секретар на МВР 
Ивайло Иванов. Стартирали са и дисциплинарни проверки срещу полицаи, за които има 
данни, че са превишили правата си. Излъчени са кадри от протестите в София от предния 
ден, както и изявленията на Ивайло Иванов, главен секретар на МВР,  и на пострадали  
полицаи. 
 
По време на предаването „Тази събота и неделя” има преки включвания от Росенец за 
инициативата „масово ходене на охраняем плаж”.  
 
Извънредна емисия „btv Новините”  (16:36 – 17:03 ч.) 
- На живо от Министерски съвет- извънредно изявление на Томислав Дончев, 
вицепремиер, Деница Сачева, министър на труда и социалната политика,  Красимир 
Каракачанов, министър на отбраната,  по повод обръщението на президента и за 
необходимостта от диалог, разум и национална отговорност.  
- Преди час и половина в този ден президентът Румен Радев е направил обръщение  към 
народа и е поискал оставката на правителството и на главния прокурор; излъчено е 
обръщението на президента 
- Позиция на главния прокурор Иван Гешев в Туитър за изявлението на президента срещу 
независимата съдебна власт 
- На живо от Росенец-протестиращите са стигнали до ивицата; излъчен репортаж от 
станали сблъсъци за плажа  с кадри от задържането на Христо Иванов и Иво Мирчев. 
-Включване от площада пред президентството с информация, че се събират хора та за 
протест. 
 
Извънредна емисия „btv Новините”  (22:32-22:52ч. ) 
Премиерът Бойко Борисов за писмото на НСО 
От 22:34 до 22:45 ч.-изявление на министър-председателя Бойко Борисов през Фейсбук 
На живо-поредна вечер на протести  
 

• 12.07.2020 г. 
На живо  по време на предаването „120 минути” е излъчен извънреден брифинг на СДВР 
от 17:19 часа до 17:23 часа - главният секретар на МВР Ивайло Иванов се обръща към 
гражданите в поредния ден на протести да запазят самоообладание, да не се поддават 
на провокации, да са отговорни, да осъществят правото на протест по законен начин, а 
полицаите по време на протестите ще се грижат за сигурността. По време на 
предаването „120 минути” - пряко включване от протеста в центъра на София, като е 
излъчено интервю с проф. Велислав Минеков. В предаването на живо е излъчен 
репортаж от Росенец. В интервю общинският съветник  в Бургас от ГЕРБ Калояна Живкова 
разказва, че ще има нов път и велоалеи за достъп до плажа. 
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• 14.07.2020 г. 
В емисията „btv Новините”  в 12:00 часа на живо е излъчен брифинг на Антон Златанов, 
заместник-директор на СДВР, с информация, че няма ексцесии по време на протестите, 
съобщава за арестуван млад мъж заради счупено стъкло на кола.   
 
Извънредна емисия „btv Новините”  (22:44 –22:49 ч.) 
-На живо- протестите –ден шести- информация, че младежи са се качили на колоните на  
сградата на  бившия Партиен дом и са опънали транспарант „Продава се”, покачва се 
напрежението пред сградата, пристигат още полицаи, които се грижат за сигурността и 
не упражняват сила срещу множеството, организаторите на протеста Арман Бабикян и 
Велислав Минеков застават пред полицаите, за да спре множеството да хвърля бутилки 
и бомбички. Има счупени стъкла по вратата на арката на бившия Партиен дом.  
 

• 15.07.2020 г.  
В предаването „Тази сутрин” – включване на живо от символичен протест - масово пиене 
на кафе с Делян Пеевски.  
В 09:12 часа – пряко включване от парламента – официална позиция на ГЕРБ, 
представена от депутата Тома Биков. В 10:37 часа- пряко включване от заседание на 
Министерски съвет.  
Пряко включване по време на предаването „Лице в лице"- от 18:07 до 18:13 часа е 
излъчено изявление на президента Румен Радев 
 
Извънредна емисия „btv Новините”  ( 20:18 -20:27 ч.) 
- Информация за  поисканите от министър-председателя Бойко Борисов  три оставки на 
министри - на Владислав Горанов, министър на финансите, на Младен Маринов, 
министър на вътрешните работи, на Емил Николов, министър на икономиката 
-На живо –шествие на протестиращите; позиция на един от организаторите В. Минеков 
за това, че премиерът Бойко Борисов е поискал оставките на трима министри; мнения 
на протестиращи 
 

• 16.07.2020 г.  
-По време на предаването „Преди обед” на живо в 09:47 часа са излъчени  изявления на 
Валери Симеонов, Красимир Каракачанов и Бойко Борисов за актуалната ситуация в 
държавата и в София и стабилността на коалицията след Коалиционния съвет на 
управляващата коалиция ГЕРБ - Обединени патриоти.   
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ФОКУСИРАН МОНИТОРИНГ НА НОВИНАРСКО СЪДЪРЖАНИЕ  
В ПРОГРАМА НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА ПЕРИОДА 10-17 ЮЛИ 2020 Г.   

ПО ТЕМАТА ЗА ГРАЖДАНСКИТЕ ПРОТЕСТИ 
 
 Осъщественото фокусирано наблюдение по темата за гражданските протести в 
новинарското съдържание на програма НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ на търговския доставчик на 
медийни услуги Нова Броудкастинг Груп ЕООД, за периода 10-17.07.2020 г. констатира, 
че в предаването „Новините NOVA” събитията са разработени  с преки включвания в 
началото и в края на всяка емисия, както и с предварително подготвени репортажи и 
извънредни предавания. 
 Програма НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ излъчва извънредни емисии новини, посветени на 
гражданското недоволство:  

• на 10 юли 2020 г. /петък/ извънредната емисия започва в 20,33 ч. и продължава 2 
ч. и 8 минути. Протестът е отразен с 3 камери на живо и заснет от три различни 
гледни точки, като след 22 ч. в излъчването се включва още един снимачен екип. 
Репортерите, както и водещите в студиото, през цялото време на предаването 
задават въпроси на участници в протеста. Неколкократно са повторени и 
официалните позиции на органите на властта с призиви за ненасилие; 

• на 11.07. /събота/ са излъчени извънредни късни новини в 22.00 ч. с 
продължителност 10 мин., както и обръщението на министър-председателя 
Бойко Борисов с продължителност 13 минути.  

• на 12.07./неделя/ извънредната емисия новини е с продължителност 6 минути. 
 
 Телевизионното съдържание за протестите заема почти половината време от 

обема новини в НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ. Другата основна  тема, която присъства във всички 
емисии, е пандемията от коронавирус и медицинската ситуация у нас.  
  На 10 юли 2020 г. в социалните мрежи е разпространено видео, от което се вижда 
вербална агресия към екипа на НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ, който отразява блокирането на Орлов 
мост в София. Въпреки проявената към тях отношение, журналистическият екип запазва 
самообладание и професионално продължава да отразява протеста.  
 В програма НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ е констатирано излъчването на извънредни 
предавания:  
 

• 10 юли 2020 г. в 19,59 извънреден брифинг в МС: БЪЛГАРИЯ – в чакалнята на 
еврозоната – левът е с фиксиран курс: 1,95 – България на прага на еврозоната – 
министър-председателя Б. Борисов, гуверньорът на БНБ Димитър Радев обявяват 
решението за влизане на България в чакалнята на еврозоната,  финансовият 
министър Вл. Горанов говори за ползите от това решение и следващите стъпки.  
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Извънредно 2020 Протестът: Ден втори - Президентът при протестиращите, България 
в чакалнята на еврозоната, премиерът също при хората - Новини с Ани Салич и 
Николай Дойнов 

- 20.34  Благой Цицелков на живо.Протести и политически скандали. ГЕРБ и БСП се 
сблъскват на жълтите павета. 

- 20.39 Наталия Герджикова на живо: Напрежение на жълтите павета 
- 20,41 Благой Цицелков на живо от бул. Дондуков 
- 20,43 Ивомира Пехливанова на живо.Протести на жълтите павета  
- 20,45 Наталия Герджикова на живо. Протести на жълтите павета 
- 20,46 Благой Цицелков на живо. Протести на жълтите павета 
- 20,50 Наталия Герджикова на живо. Протести на жълтите павета 
- 20,53 Реч на президента Радев пред президентството 
- 20,57 Реакция на премиера Борисов 
- 21.00 Благой Цицелков на живо към Орлов мост 
- 21,03 Наталия Герджикова на живо пред НС 
- 21.07 Ивомира Пехливанова на живо около паметника Левски 
- 21,10 Благой Цицелков на живо от блокирания  Орлов мост 
- 21,12 Наталия Герджикова на живо към Орлов мост 
- 21,13 Ивомира Пехливанова на живо по бул.Дондуков 
- 21,15. Б.Борисов: България е в чакалнята на Еврозоната 
- 21,17 Ивомира Пехливанова на живо по бул.Дондуков и Раковски.Напрежение на 

протестите в София  
- 21,20 Благой Цицелков на живо от блокирания  Орлов мост 
- 21,21 Ивомира Пехливанова на живо по бул.Дондуков и Раковски. Напрежение на 

протестите в София 
- 21,23  Наталия Герджикова на живо пред Библиотеката 
- 21,24 Ивомира Пехливанова на живо по бул. Дондуков и Раковски. Напрежение 

на протестите в София 
- 21,31 Благой Цицелков на живо от блокирания Орлов мост 
- 21,33 Ивомира Пехливанова на живо по бул.Дондуков и Раковски. Напрежение на 

протестите в София 
- 21,35 Благой Цицелков на живо от блокирания  Орлов мост 
- 21,36 Наталия Герджикова на живо  
- 21,38 На живо от централата на ГЕРБ.Остро осъждаме подобни актове на 

вандализъм 
- 21,41 На живо по тел. Тома Биков: Хората на президента Радев започнаха 

провокациите 
- 21,47 Реч на президента Радев пред президентството 
- 21,50 Наталия Герджикова на живо пред МС 
- 21,53 Ивомира Пехливанова на живо от протеста пред МС 
- 21,55 Благой Цицелков на живо от протеста 
- 21,57 Наталия Герджикова на живо пред МС 
- 21,59 Ивомира Пехливанова на живо от протеста пред МС 
- 21,59 Наталия Герджикова на живо пред МС 
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- 22,02 Благой Цицелков на живо от протеста 
- 22.04 Стоян Нешев на живо от протеста 
- 22,05 Наталия Герджикова на живо пред МС 
- 22,08 Ивомира Пехливанова на живо от протеста  
- 22,10 Благой Цицелков на живо от протеста 
- 22,11 Наталия Герджикова на живо пред МС 
- 22.12 Стоян Нешев на живо от протеста 
- 22,13 Благой Цицелков на живо от протеста 
- 22.15 Хроника на деня 
- 22,34 Край – 2 ч. 04 мин. 
- 22.48 20.33. Извънредно:Новини с Ани Салич и Николай Дойнов 
- 22,49 Стоян Нешев на живо пред МС. Сблъсъци между протестиращи и полиция – 

4 мин. 

• 11 юли 2020 г. Извънредно :  
22,00 ч. Новини с Христо Калоферов – 10 мин. 

- Добромир Николов на живо пред президентството.Трета поредна вечер на 
протест в София. 

- Президентът Радев: „Изходът е оставка на кабинета и главния прокурор” 
- Министерският съвет: „Президентът иска цялата власт сега и безконтролно” 
- Иван Гешев – реакция с туит 
- Казусът НСО – Пеевски и Доган се отказаха от охрана 
- “Свободно плажуване на Росенец” – напрежение около имота, обитаван от Ахмед 

Доган 
- Безредици и насилие в Белград 

Извънредно :  
22,31 ч.  Обръщение на Премиера  

• 12 юли 2020 г. Извънредно :  
22,00 ч.  Новини с Даниела Тренчева – 6 мин. 

- Тежка катастрофа с 6 жертви на АМ „Тракия” 
- Благой Бекриев на живо от магистралата 
- Четвърти пореден ден на протести в центъра на София. Благой Цицелков на живо  
- Протестите във Варна, Бургас,Пловдив,Габрово и Плевен 
- Пеевски и Доган се отказаха от охраната на НСО 
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ФОКУСИРАН МОНИТОРИНГ НА НОВИНАРСКО СЪДЪРЖАНИЕ 
В ПРОГРАМА ДАРИК РАДИО ЗА ПЕРИОДА 10-17 ЮЛИ 2020 Г. 

ПО ТЕМАТА ЗА ГРАЖДАНСКИТЕ ПРОТЕСТИ 
 
Осъщественото фокусирано наблюдение по темата за гражданските протести в 

новинарското съдържание от 12 и 18 ч. в програма ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ на 
търговския доставчик на медийни услуги Дарик Радио АД за периода 10-17.07.2020 г. 
констатира, че събитията са отразени в емисиите с преки включвания от мястото на 
събитието, както и с предварително подготвени репортажи. 

Емисиите за периода започват с теми от деня, свързани с протестите. Чрез 
кореспондентската си мрежа, медията отразява протестите не само в София, но и в 
другите големи градове – Пловдив, Благоевград, Русе, Бургас, Хасково, Сливен, Плевен. 

Предпочитана форма за отразяване на събитията в ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ е 
радиорепортажът, като в наблюдавания период 10-17 юли 2020 г. са отчетени 58 
излъчени репортажа от протестите в по-големите градове на страната. 

Мониторингът отчита разпространението на изявленията на политици от 
пресконференции или обръщения – 18 броя. Отразена е и позицията на лидери на 
обществено мнение, специалисти, политически анализатори. Наблюдава се плурализъм 
в изказванията, балансирано са застъпени противоположни гледни точки. Има 
разнообразни мнения на граждани, участващи в протестите, относно исканията и 
причините за тяхното недоволство. 

В две от емисиите новини е отразен отзвукът от протестите в европейската преса. 
Основен източник на информация са журналистите, репортерите и 

кореспондентите на ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ. Директни включвания на репортерите от 
протестите има в късните емисии новини. 

Официалните източници на информация са: Президентска институция, 
Министерски съвет / министър-председател, специализирана прокуратура, МВР, 
политически партии. 

Темата за протестите заема между 50 до 70% от общото време на 
информационните емисии новини в ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ, като в емисиите 
присъстват и теми, непряко свързани с протестите. 

Наблюдението не установи излъчване на аудиоматериали, нарушаващи 
разпоредби на ЗРТ. Не е установено присъствие на език на омразата. Представени са 
гледни точки на различни участници в събитията, които са противоположни, но винаги 
аргументирани.  

Темата за протестите е водеща и доминираща в радио новините в 12 и 18 ч. в 
периода 10 – 17 юли 2020 г. в програма ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Настоящото фокусирано наблюдение на политематичните програми на 

обществени и търговски доставчици на медийни услуги реализира екип от десет 
служители на Специализирана администрация на Съвета за електронни медии. 
Мониторингът се осъществява по записи от Интегрираната система за мониторинг и 
продължава по същата методика през следващия седмичен период.  

Наблюдението констатира, че темата за гражданските протести е водеща и 
централна за всички радио- и телевизионни програми в периода, като за някои 
предавания тя е доминираща. Отразяването става с репортажи от мястото на събитията 
и автентична атмосфера от случващото се на площадите и улиците на българските 
градове. Както обществените, така и търговските доставчици разпространяват 
значителни обеми извънредни предавания и включвания, директно излъчват изявления 
и обръщение на представите на държавната власт.  

Мониторингът отчита като положителна тенденция усилията на 
журналистическите екипи да фокусират вниманието на аудиторията върху призивите за 
ненасилие, толерантност, единство, мирно изразяване на гражданските позиции и 
цивилизовано отстояване на критични възгледи в условия на изострящо се политическо 
противопоставяне.  

Резултатите от мониторинга показват, че обществените доставчици БНР и БНТ 
спазват разпоредбата на чл. 6, ал. 3, т. 6 от ЗРТ: „да отразяват различни идеи и 
убеждения в обществото чрез плурализъм на гледните точки във всяко от 
новинарските и актуално-публицистични предавания с политическа и икономическа 
тематика”. Институционалните, експертните и гражданските гледни точки присъстват 
в радио- и телевизионните предавания в ХОРИЗОНТ и БНТ1, като в съдържанието се 
отчитат и множество коментари и анализи от различни политически, партийни и 
неформални идейни перспективи. Експертният прочит на протестните събития 
ориентира публиката в обществено-политическите процеси и тенденции в развитието на 
българската демокрация. БНР и БНТ предоставят на своята публика възможност да се 
запознаят с официалната позиция на държавата по важни въпроси на обществения 
живот, като едновременно с това отразяват и обществените настроения, свързани с 
антиправителствени протести и с искания за смяна на главния прокурор и цялата 
политическа система.   
 

 


