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Настоящият доклад отразява резултатите от наблюдението, свързано с гарантиране на правото 

на информация от всички области на социалния живот, на плурализма на мнения в новинарските и 
актуално-публицистичните предавания с политическа и икономическа насоченост в програма 
ХОРИЗОНТ на Българското национално радио. 

В публичното пространство медийният плурализъм се описва като катализатор на 
демократичното участие на гражданите. Съветът на Европа подчертава три аспекта на такова участие: 
първо, индивидите би трябвало да имат достъп до плуралистични медии, съдържание и информация; 
второ, обществените доставчици на медийни услуги би трябвало да дават възможност на различни 
групи и интереси в обществото да се изказват; трето, плурализмът и демокрацията би трябвало да бъдат 
подкрепени чрез разнообразни и автономни независими медии на национално, регионално и местно 
равнище. 

Медиите са функционално диференцирани от другите системи в рамките на обществото. 
Тенденцията към диференциация е движена от икономически фактори и комерсиализация. Медийният 
плурализъм най-добре би бил реализиран чрез доминиране на вътрешен плурализъм,  постигнат в 
отделната медийна организация или нейна структурна единица. Индикатор за постигането му би било 
предлагането на универсална услуга, неутралност и фокусиране към перспективата на „средния 
избирател” или обикновения гражданин. Вътрешен плурализъм би могъл да бъде постигнат и чрез 
саморегулация – чрез изграждане на вътрешни структури за отговорност при планиране и контрол на 
медийното съдържание. 

Прието е да се говори за два вида плурализъм: вътрешен (съдържателен) и външен (структурен). 
Съвременната медийна политика съдържа като приоритет развитието и укрепването както на 
съдържателния, така и на структурния медиен плурализъм. Търсят се решения за регулирането на 
медийната среда, така че да се защити публичния интерес за повече своевременна и качествена 
информация. 

Във връзка с настоящия мониторинг Съветът за електронни медии (СЕМ) одобри методиката за 
реализиране на наблюдението за спазване на изискванията на чл. 6, ал. 3, т. 6 от Закона за радиото и 
телевизията (ЗРТ) в програма ХОРИЗОНТ на БНР. Критериите, въз основа на които беше извършен 
мониторингът, са както следва: 

1. Присъствие на теми от всички области на социалния живот, включително информация за 
малцинствени групи и хора в неравностойно социално положение. Баланс на институционална  
– събитийна информация;  

2. Присъствие в програмите на парламентарни и извънпарламентарни политически субекти; 
3. Присъствие на синдикати и професионални сдружения, неправителствени организации и 

структури на гражданското общество. 
Параметрите в наблюдението класифицират участниците спрямо техните позиции – дали са част 

от държавната власт (Министерски съвет, Народно събрание, Съдебна власт, Местна власт), експерти 
или са говорители на граждански формации. Предварителната подготовка на наблюдението включва 
изготвяне на методика и тестване на работните карти. Резултатите, отразени в докладите на 
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служителите в „Специализирана администрация“, са обобщени и графично представени във финален 
доклад. 

Целта на мониторинга е да установи дали в обзорните информационни емисии и актуално-
публицистичните предавания „Преди всички”, „12+3”, „Нещо повече”, „Събота 150” и „Неделя 150” в 
програма ХОРИЗОНТ присъстват различни идеи и убеждения в обществото, различни гледни точки във 
всяко от новинарските и актуално-публицистичните предавания с политическа и икономическа 
тематика.  

Периодът на наблюдението е тримесечен (от 01 юли 2019 г. до 26 септември 2019 г.), като 
наблюдаваните предавания са: централните информационни емисии на програма „Хоризонт” – 07.00 
ч., 12.00 ч. и 19.00 ч. и актуалните публицистични предавания „Преди всички”, „12+3”, „Нещо повече”, 
„Събота 150”, „Неделя 150”. 

По реализирането на този мониторинг работиха шестима служители в дирекция 
„Специализирана администрация”, които депозираха докладите си за резултатите от наблюдението, 
както и работните карти, удостоверяващи фактите и констатациите.  

 
Нормативни основания за избора на методика на наблюдението: 
 
Методът, по който СЕМ извършва мониторинг на съдържанието на електронните медии, в т.ч. 

на обществените доставчици на медийни услуги БНР и БНТ, е нормативно обусловен от разпоредбите 
на Закона за радиото и телевизията.  
Съгласно чл. 33 от ЗРТ: „Съветът за електронни медии осъществява надзор върху дейността на 
доставчиците на медийни услуги само относно: 
... 
2. спазването на изискванията на чл. 6, ал. 2 и 3 ...” 

Относимата към случая разпоредба е тази на чл. 6, ал. 3, т. 6, която гласи: БНР и БНТ „отразяват 
различните идеи и убеждения в обществото чрез плурализъм на гледните точки във всяко от 
новинарските и актуално-публицистичните предавания с политическа и икономическа тематика.” 

Тази редакция на цитираните законови текстове, но по същество и цялата философия на Закона 
за радиото и телевизията, предполага при мониторинга на медийното съдържание да бъде прилаган 
дескриптивният метод1, доколкото прочитът на цитираните норми ограничава СЕМ до наблюдение и 
констатиране само на това дали предаванията отразяват различните идеи и убеждения в обществото 
чрез плурализъм на гледните точки. Този метод е използван както в настоящото, така и във всички 
останали мониторингови изследвания на СЕМ.   

Резултатите от мониторинга показват, че в обзорните емисии новини и актуално-публицистични 
предавания с политическа (и имплицитно засягана икономическа) тематика за наблюдавания период е 

 
1 Съгласно базовата класификация на Werner Früh, който разделя методите за анализ на медийни съдържания на 

дескриптивен, диагностичен и прогностичен. Вж. Werner Früh, Inhaltsanalyse, Konstanz/München, 2011. М. По-

диверсифицирано при Klaus Merten, Inhaltsanalyse. Einführung in Theorie, Methode und Praxis. Opladen, 1995; 

Kimberly A. Neuendorf, The content analysis guidebook, Cleveland State University, Sage Publications, 2017 и David L. 

Altheide, Qualitative Media Analysis, Arizona State University, Sage Publications, CA. 1996 
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налице плурализъм на гледните точки, както чрез обсъждане на основните теми от съответния период, 
представляващи обществен интерес, така и чрез включване на събеседници, които изразяват 
релевантните мнения – на политически сили, на граждански организации и на експерти.      
 

1. Централните информационни емисии по програма ХОРИЗОНТ на БНР се излъчват всеки ден 
в 07:00, 12:00 и 19:00 часа. 

Централните информационни емисии по програма ХОРИЗОНТ на БНР се излъчват всеки ден в 
07:00, 12:00 и 19:00 часа със средна продължителност от 11 минути. 

В периода от 1 юли 2019 до 26 септември 2019 г. са наблюдавани 256 информационни емисии 
за период от 86 дни. Общото им времетраене за наблюдавания период е 2816 минути. 

В централните информационни емисии са регистрирани 2441 комуникативни единици. 
Мониторингът отчита 1664 комуникативни единици новини от страната и 777 комуникативни 
единици международни новини. 
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В наблюдавания период е регистрирано участието на 1101 представители на институциите, от 
които: 572 представители на Министерския съвет (МС), 137 представители на Народното събрание 
(НС), 91 представители на Президента, 140 представители на Съдебната власт и 161 представители 
на Местната власт. 

 

 
 
Мониторингът регистрира 92 участия на представители на други (институции, граждански сектор 

и др.). 
В периода на наблюдението са регистрирани 224 представители на неправителствения сектор 

(НПО) и граждански сдружения. 
 
От общо регистрираните 1664 комуникативни единици новини от страната е отчетено 

участието на 434 представители на парламентарно представени партии и коалиции.  
▪  ГЕРБ - 135 участия; 
▪ БСП - 126 участия; 
▪ ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - 104 участия;      
▪ ДПС - 40 участия;  
▪ ВОЛЯ - 28 участия; 
▪ Независим депутат – 1 участие. 

 
От общо регистрираните 1664 комуникативни единици новини от страната е отчетено 

участието на 36 представители на извънпарламентарни партии и коалиции.  
▪ ДБ – 8 участия; 
▪ СДС - 4 участия; 
▪ ДБГ - 1 участия; 
▪ ДСБ - 1 участия; 
▪ АБВ – 2 участия; 
▪ ВОЛТ - 2 участия; 
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▪ БЗНС - 2 участия; 
▪ Десислава Иванчева – 2 участия; 
▪ Мая Манолова – 14 участия. 

 
В наблюдавания период са регистрирани 59 комуникативни единици с участието на синдикати и 

професионални организации: КНСБ – 5, КТ ПОДКРЕПА – 9, ОБЕДИНЕНИЕ ПРОМЯНА – 2, Професионални 
сдружения и организации – 43. 

 
Мониторингът на централните информационни емисии по програма ХОРИЗОНТ на БНР 

регистрира следните теми: 
▪ Политика – 322 пъти; 
▪ Социална политика и здравеопазване – 292 пъти; 
▪ Сигурност – 163 пъти; 
▪ Култура – 116 пъти; 
▪ Икономика – 114 пъти; 
▪ Природни бедствия и инциденти  -  112 пъти; 
▪ Криминални новини – 99 пъти; 
▪ Финанси  – 94 пъти; 
▪ Екология – 72 пъти; 
▪ Съдебна власт – 61 пъти; 
▪ Транспорт и инфраструктура – 57 пъти; 
▪ Други – 42 пъти; 
▪ Корупция – 32 пъти; 
▪ Религия - 23 пъти; 
▪ Образование и наука - 54 пъти; 
▪ Хора в неравностойно положение - 11 пъти. 
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Забележка: На 06.07. и 07.07.2019 г. по технически причини липсват записи на новини. 
 
2. Предаването „Преди всички“ по програма ХОРИЗОНТ на БНР се излъчва от понеделник до 

петък от 06.00 до 10.00 часа. 
В периода от 1 юли 2019 до 26 септември 2019 г. са наблюдавани 62 издания на предаването 

„Преди всички“. От 15 юли 2019 до 6 септември 2019 г. е въведена лятна програмна схема на програма 
ХОРИЗОНТ, съгласно която предаването е с продължителност четири часа – от 07.00 до 11.00 часа. В 
останалото време от наблюдавания период предаването се излъчва от 06.00 до 10.00 часа. 

Мониторингът установи, че предаването има седем водещи за периода - Лора Търколева, 
Силвия Великова, Веселина Миланова, Диана Дончева, Валерия Николова, Таня Милушева и Ирина 
Недева. Лора Търколева е водещ на предаването 12 пъти; Силвия Великова е водещ на предаването 12  
пъти; Веселина Миланова е водещ на предаването 10 пъти; Диана Дончева е водещ на предаването 10  
пъти; Валерия Николова е водещ на предаването 7 пъти; Таня Милушева е водещ на предаването 6 пъти 
и Ирина Недева е водещ на предаването 5 пъти.   

 
В предаването „Преди всички“ е регистрирано участието на 171 представители на институции, 

от които: 50 представители на Министерския съвет (МС), 26 представители на Народното събрание 
(НС), 4 представители на Президента, 9 представители на Съдебната власт, 60 представители на 
Местната власт и 22 представители на Европейските институции (ЕИ).  
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В периода на наблюдението са регистрирани 347 представители на неправителствения сектор 
(НПО), граждански сдружения и експерти. НПО и гражданските сдружения имат 166 представители, а 
участията на експертите са 181. Регистрирано е участието на други (представители на културата, 
изкуството, медиите, гражданския сектор и други държавни институции) – общо 284. 

 

 
 
 

 
 
В наблюдавания период са регистрирани 802-ма участника в 62 издания на предаването „Преди 

всички“, което показва участието средно на 13 човека в предаване с продължителност от четири часа. 
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От общо 802-ма регистрирани участника в предаването, 41 са представители на следните 
политически партии: 

▪ ГЕРБ  - 14 участия; 
▪ БСП - 9 участия; 
▪ ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ  - 5 участия;      
▪ ДПС  - 4 участия;  
▪ СДС - 3 участия; 
▪ ПП Зелено движение - 2 участия; 
▪ ВОЛЯ  - 1 участие; 
▪ ДБГ - 1 участие; 
▪ ДСБ  - 1 участие; 
▪ Политически клуб Екогласност  - 1 участие. 

 

 
 

От регистрираните 41 участия на политически партии, 33 са участия на парламентарно 
представените партии, а осем са участията на извънпарламентарните политически партии.  

 
 Наблюдението отчита следното участие на парламентарно представените политически партии: 

▪ ГЕРБ - 14 участия; 
▪ БСП - 9 участия; 
▪ ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - 5 участия; 
▪ ДПС - 4 участия; 
▪ ВОЛЯ - 1 участие. 
 
Наблюдението отчита следното участие на извънпарламентарни политически партии: 
▪ СДС  - 3 участия; 
▪ ПП Зелено движение/ - 2 участия; 
▪ ДБГ - 1 участие;             
▪ ДСБ  - 1 участие; 
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▪ Политически клуб Екогласност - 1 участие. 
 

В наблюдавания период са регистрирани участия на 34 представители на синдикати и 
професионални организации.  

 
Мониторингът установи най-дискутираните теми в предаването: 

▪ Култура и медии -  130 пъти; 
▪ Икономика  - 107 пъти; 
▪ Политика  - 83 пъти; 
▪ Международни теми  - 54 пъти; 
▪ Образование - 52 пъти; 
▪ Екология - 49 пъти; 
▪ Здравеопазване - 46 пъти; 
▪ Съдебна власт - 28 пъти; 
▪ Природни бедствия и инциденти - 26 пъти; 
▪ Местни избори - 25 пъти; 
▪ Социална политика 18 пъти; 
▪ Транспорт и инфраструктура  - 18 пъти; 
▪ Сигурност  - 17 пъти; 
▪ Финанси - 14 пъти; 
▪ История - 13 пъти; 
▪ Хора в неравностойно положение - 12 пъти; 
▪ Законодателство - 10 пъти; 
▪ Криминални теми  - 9 пъти; 
▪ Спорт - 8 пъти; 
▪ Корупция -  6 пъти; 
▪ Благотворителност -  6 пъти; 
▪ Други – 10 пъти (в раздела други са включени теми, които са третирани по-малко от 5 пъти в 

предаването „Преди всички”). 
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Забележка: На 08.07.2019 г. липсва запис на предаването по технически причини. На 13.09.2019 г. в 
06:00:03 часа, при обявяването на осведомителния бюлетин, е спряно излъчването на програма 
ХОРИЗОНТ. 
 

3. Предаването „12+3“ по програма ХОРИЗОНТ на БНР се излъчва от понеделник до четвъртък 
от 12.00 до 15.00 часа. 
 

В периода от 1 юли 2019 до 26 септември 2019 г. са наблюдавани 52 издания на предаването 
„12+3“. От 15 юли 2019 до 9 септември 2019 г. е въведена лятна програмна схема на програма 
ХОРИЗОНТ, съгласно която предаването е с продължителност четири часа – от 12.00 до 16.00 часа. В 
останалото време от наблюдавания период предаването се излъчва от 12.00 до 15.00 часа. 

Мониторингът установи, че предаването има седем водещи за периода -  Даниела Якова, Петър 
Волгин, Снежана Иванова, Даниела Големинова, Людмила Железова, Диана Янкулова, Лъчезар Цветков. 
Даниела Якова е водещ на предаването 11 пъти; Петър Волгин е водещ на предаването 11 пъти; Снежана 
Иванова е водещ на предаването 11 пъти; Даниела Големинова е водещ на предаването 8 пъти; 
Людмила Железова е водещ на предаването 4 пъти; Диана Янкулова е водещ на предаването 4 пъти; 
Лъчезар Цветков е водещ на предаването 3 пъти. 
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В предаването „12+3“ е регистрирано участието на 233 представители на институции, от които: 
61 представители на Министерския съвет (МС), 84 представители на Народното събрание (НС), 5 
представители на Президента, 15 представители на Съдебната власт, 56 представители на Местната 
власт и 12 представители на Европейските институции (ЕИ). 

 

 
 

В периода на наблюдението са регистрирани 381 представители на неправителствения сектор 
(НПО), граждански сдружения и експерти. НПО и гражданските сдружения имат 127 представители, а 
участията на експертите са 254. Регистрирано е участието на други (представители на културата, 
изкуството, медиите, гражданския сектор и други държавни институции) – общо 295. 
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В наблюдавания период са регистрирани 909 участника в 52 издания на предаването „12+3“, 
което показва участието средно на 17 човека в предаване с продължителност от три часа (в периода 15 
юли – 9 септември 2019 г. от четири часа). 
 

От общо 909 регистрирани участника в предаването, 127 са представители на следните 
политически партии: 

▪ ГЕРБ - 39 участия; 
▪ БСП - 30 участия; 
▪ ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - 32 участия;      
▪ ДПС - 6 участия;  
▪ АБВ - 7 участия; 
▪ ДБ - 7 участия; 
▪ ВОЛЯ - 5 участия; 
▪ независим депутат - 1 участие. 
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От регистрираните 127 участия на политически партии, 113 са участия на парламентарно 
представените партии, а 14 са участията на извънпарламентарните политически партии.  

 
Наблюдението отчита следното участие на парламентарно представените политически партии: 
▪ ГЕРБ - 39 участия; 
▪ БСП - 30 участия; 
▪ ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - 32 участия; 
▪ ДПС - 6 участия; 
▪ ВОЛЯ - 5 участия; 
▪ независим депутат - 1 участие 

 
Наблюдението отчита следното участие на извънпарламентарни политически партии: 
▪ АБВ - 7 участия; 
▪ ДБ – 7 участия. 

 
В наблюдавания период са регистрирани участия на 42 представители на синдикати и 

професионални организации.  
 
Мониторингът установи най-дискутираните теми в предаването: 

▪ Политика - 202 пъти; 
▪ Култура и медии - 132 пъти; 
▪ Международни теми - 79 пъти; 
▪ Здравеопазване - 79 пъти; 
▪ Икономика - 59 пъти; 
▪ Сигурност, киберсигурност, лични данни, армия - 59 пъти; 
▪ Местни избори и власт - 54 пъти; 
▪ Съдебна власт - 53 пъти; 
▪ Финанси - 47 пъти; 
▪ Образование - 34 пъти; 
▪ Транспорт и инфраструктура - 29 пъти; 
▪ Криза в БНР - 23 пъти; 
▪ Екология - 23 пъти; 
▪ Криминални теми - 19 пъти; 
▪ Спорт – 18 пъти; 
▪ Енергетика - 15 пъти; 
▪ Шпионски скандал - 15 пъти; 
▪ Природни бедствия и инциденти - 14 пъти; 
▪ История - 10 пъти. 
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Забележка: На  20.08.2019 г. от 15:15 ч. до 19:35 ч. е регистриран технически проблем в записа. 
  

4. Предаването „Нещо повече“ по програма ХОРИЗОНТ на БНР се излъчва от понеделник до 
четвъртък от 16.00 до 18.00 часа.    
 В периода от 1 юли 2019 до 26 септември 2019 г. са наблюдавани 19 издания на предаването 
„Нещо повече“ (не е отчетено на 23 септември 2019 г.). От 15 юли 2019 до 9 септември 2019 г. е въведена 
лятна програмна схема на програма ХОРИЗОНТ, съгласно която предаването не се излъчва. В останалото 
време от наблюдавания период предаването е с продължителност два часа и се излъчва от 16.00 до 
18.00 часа. 

Мониторингът установи, че предаването има трима водещи за периода - Людмила Железова, 
Диана Янкулова и Лъчезар Цветков. Людмила Железова е водещ на предаването 8 пъти; Диана Янкулова 
е водещ на предаването 8 пъти; Лъчезар Цветков е водещ на предаването 3 пъти. 
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В предаването „Нещо повече“ е регистрирано участието на 51 представители на институции, от 
които: 11 представители на Министерския съвет (МС), 24 представители на Народното събрание (НС), 
1 представител на Президента, 3 представители на Съдебната власт, 4 представители на Местната 
власт и 8 представители на Европейските институции (ЕИ). 

 

 
 

В периода на наблюдението са регистрирани 85 представители на неправителствения сектор 
(НПО), граждански сдружения и експерти. НПО и гражданските сдружения имат 35 представители, а 
участията на експертите са 50. Регистрирано е участието на други (представители на културата, 
изкуството, медиите, гражданския сектор и други държавни институции) – общо 66. 
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В наблюдавания период са регистрирани 202 участника в 19 издания на предаването „Нещо 
повече“, което показва участието средно на 11 човека в предаване с продължителност от два часа. 
 

От общо 202 регистрирани участника в предаването, 30 са представители на следните 
политически партии: 

▪ ГЕРБ - 13 участия; 
▪ БСП - 7 участия; 
▪ ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - 4 участия;      
▪ ДПС - 1 участие;  
▪ ДБГ - 1 участие; 
▪ ДБ - 1 участие; 
▪ ВОЛЯ - 1 участие; 
▪ Мая Манолова - 2 участия. 
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От регистрираните 30 участия на политически партии, 26 са участия на парламентарно 
представените партии, а 4 са участията на извънпарламентарните политически партии.  

 
Наблюдението отчита следното участие на парламентарно представените политически партии: 
▪ ГЕРБ - 13 участия; 
▪ БСП - 7 участия; 
▪ ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - 4 участия; 
▪ ДПС - 1 участие; 
▪ ВОЛЯ - 1 участие. 

 
Наблюдението отчита следното участие на извънпарламентарни политически партии: 
▪ ДБГ - 1 участие; 
▪ ДБ – 1 участие; 
▪ Мая Манолова – 2 участия. 

 
В наблюдавания период са регистрирани участия на 13 представители на синдикати и 

професионални организации.  
 
Мониторингът установи дискутираните теми в предаването: 

▪ Политика - 69 пъти; 
▪ Култура - 54 пъти; 
▪ Криза в БНР - 27 пъти; 
▪ Икономика - 27 пъти; 
▪ Международни теми - 25 пъти; 
▪ Финанси - 22 пъти; 
▪ Съдебна власт - 22 пъти; 
▪ Образование - 16 пъти; 
▪ Сигурност - 15 пъти; 
▪ Местни избори - 14 пъти; 
▪ Здравеопазване – 14 пъти; 
▪ Криминални теми - 9 пъти; 
▪ Шпионски скандал - 9 пъти; 
▪ Транспорт и инфраструктура – 8 пъти; 
▪ Екология - 7 пъти; 
▪ История - 5 пъти; 
▪ Природни бедствия и инциденти - 5 пъти; 
▪ Туризъм - 3 пъти; 
▪ Социална политика – 8 пъти; 
▪ Енергетика - 2 пъти; 
▪ Хора в неравностойно положение - 2 пъти; 
▪ Спорт - 2 пъти; 
▪ Корупция - 1 път; 
▪ Достъп до информация – 1 път. 
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5. Предаването „Събота 150“ по програма ХОРИЗОНТ на БНР се излъчва в събота от 09.30 до 
12.00 часа.    
 В периода от 1 юли 2019 до 26 септември 2019 г. са наблюдавани 5 издания на предаването 
„Събота 150“. От 1 юли 2019 до 9 септември 2019 г. е въведена лятна програмна схема на програма 
ХОРИЗОНТ, съгласно която предаването не се излъчва. В останалото време от наблюдавания период 
предаването е с продължителност два часа и тридесет минути и се излъчва от 09.30 до 12.00 часа. 

Мониторингът установи, че предаването има двама водещи за периода -  Деян Йотов и Георги 
Марков. Деян Йотов е водещ на предаването 3 пъти, а Георги Марков е водещ на предаването 2 пъти. 

В предаването „Събота 150“ е регистрирано участието на 13 представители на институции, от 
които: 1 представител на Президента и 12 представители на Европейските институции (ЕИ). 

В периода на наблюдението са регистрирани 57 представители на неправителствения сектор 
(НПО), граждански сдружения и експерти. НПО и гражданските сдружения имат 2-ма представители, 
а участията на експертите са 55 (политолози, социолози, финансисти, журналисти, чуждестранни 
експерти). Регистрирано е участието на други (представители на културата, изкуството, медиите, 
гражданския сектор и други държавни институции) – общо 1. 

В наблюдавания период са регистрирани 71 участника в 5 издания на предаването „Събота 150“, 
което показва участието средно на 14 човека в предаване с продължителност от два часа и тридесет 
минути. 
 

От общо 71 регистрирани участника в предаването, 4 са представители на следните политически 
партии: 

▪ ГЕРБ (ЕНП) - 2 участия; 
▪ БСП (ПЕС) - 1 участие; 
▪ ВМРО (Европейски консерватори и реформисти) – 1 участие.  

 
В наблюдавания период е регистрирано едно участие на представител на синдикати и 

професионални организации.  
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Мониторингът установи дискутираните теми в предаването: 
▪ Международни новини – 19 пъти; 
▪ Геополитика - 15 пъти; 
▪ Икономика -10 пъти; 
▪ Вътрешна политика – 5 пъти; 
▪ Сигурност и миграция – 4 пъти; 
▪ Екология – 2 пъти; 
▪ Образование и наука – 1 път. 

 

 
 
 

6. Предаването „Неделя 150“ по програма ХОРИЗОНТ на БНР се излъчва в неделя от 09.30 до 
12.00 часа. 

Това е най-популярното актуално-публицистично предаване на БНР. Обзорът на седмицата 
обхваща най-актуалните въпроси в различни сфери на обществено-политическия живот. 
 В периода от 1 юли 2019 до 26 септември 2019 г. са наблюдавани 5 издания на предаването 
„Неделя 150“. От 1 юли 2019 до 9 септември 2019 г. е въведена лятна програмна схема на програма 
ХОРИЗОНТ, съгласно която предаването не се излъчва. В останалото време от наблюдавания период 
предаването е с продължителност два часа и тридесет минути и се излъчва от 09.30 до 12.00 часа. 

Мониторингът установи, че предаването в наблюдавания период има двама водещи за периода 
- Диана Янкулова и Явор Стаматов. Диана Янкулова е водещ на предаването 3 пъти, а Явор Стаматов е 
водещ на предаването 2 пъти. 
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В предаването „Неделя 150“ е регистрирано участието на 24 представители на институции, от 
които: 5 представители на Министерския съвет (МС), 10 представители на Народното събрание (НС), 
2-ма представители на Президента, 4 представители на Съдебната власт, 1 представител на 
Местната власт и 2-ма представители на Европейските институции (ЕИ). 

 

 
 

В периода на наблюдението са регистрирани 17 представители на неправителствения сектор 
(НПО), граждански сдружения и експерти. НПО и гражданските сдружения имат един представител, а 
участията на експертите са 16 (политолози, социолози, финансисти, журналисти, чуждестранни 
експерти). Регистрирано е участието на двама представители в други (представители на културата, 
изкуството, медиите, гражданския сектор и други държавни институции). 

В наблюдавания период са регистрирани 43 участника в 5 издания на предаването „Неделя 150“, 
което показва участието средно на 9 участника в предаване с продължителност от два часа и тридесет 
минути. 
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От общо 43 регистрирани участника в предаването, 13 са представители на следните 
политически партии: 

▪ ГЕРБ - 6 участия; 
▪ БСП - 4 участия; 
▪ ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – 2 участия; 
▪ ДПС – 1 участие.  

 

 
 

Мониторингът не отчита участие в предаването на представители на извънпарламентарни 
политически партии. 

Мониторингът не отчита участие в предаването на представители на синдикати и 
професионални организации. 
 

Наблюдението установи дискутираните теми в предаването: 
▪ Политика – 14 пъти; 
▪ Култура и медии – 6 пъти; 
▪ Сигурност - 5 пъти; 
▪ Съдебна власт - 4 пъти; 
▪ Икономика - 3 пъти; 
▪ Образование и наука - 6 пъти; 
▪ Социална политика - 2 пъти; 
▪ БПЦ – 1 път. 
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7. Констатации от мониторинга за плурализма в новините и актуално-публицистичните 
предавания „Преди всички“, „12+3“, „Нещо повече“, „Събота 150“ и „Неделя 150“. 
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