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УВОД 

 
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 18-24 юли 2020 година.  

Наблюдението е продължение на мониторинга от предходния седмичен период 
10-17 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 са задължени да спазват принципа на 
плурализъм на гледните точки като основополагащ за обективното и справедливо 
представяне на различните граждански интереси.  

Конкретен повод за провеждането на мониторинга за отразяването на 
многообразието на гласове и възгледи в съдържанието на политематичните програми 
ХОРИЗОНТ и БНТ1 е динамичната обществено-политическа ситуация на граждански 
протести и институционални напрежения в страната през юли 2020 година. 

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.  

Фокусираното наблюдение на програмите на търговските доставчици на 
медийни услуги по темата за гражданските протести за периода 18 - 24 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. 
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РЕЗУЛТАТИ 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 07:00, 12:00, И 19:00 ЧАСА; 

В ПРЕДАВАНИЯТА „ПРЕДИ ВСИЧКИ”, „НЕДЕЛЯ 150”, 
ЗА ПЕРИОДА 18 – 24 ЮЛИ 2020 ГОДИНА 

 
Осъщественото наблюдение в периода 18-24 юли 2020 г. има за цел да установи 

дали законовата разпоредба за плурализъм на идеи и възгледи 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 07:00, 12:00 и 19:00 ч.; сутрешното предаване 
„Преди всички” с кратки новини; седмичния обзор „Неделя 150”.  

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 предопределя обхвата на 
наблюдението.  

Мониторингът констатира, че извън наблюдаваните предавания в програма 
ХОРИЗОНТ, се излъчват в следобедните часове на събота и неделя специални 
извънредни предавания, голяма част от които е посветена на гражданските протести. 
Участниците в изданията са предимно граждани, експерти, синдикалисти, певци, 
писатели, журналисти, представители на някои извънпарламентарни политически 
формации. Освен за активни граждански позиции, в предаванията се говори и за 
изкуство, култура, съвременна история и политика.     

Периодът от 18 до 24 юли 2020 г. се характеризира с особена динамика в 
политическите процеси у нас, защото освен преодоляването на вот на недоверие в 
парламента, коалиционното правителство на ГЕРБ и ОП премина през обновление в 
състава. Смяната на министри се случи на фона на протестно движение в страната и сред 
някои български общности в чужбина.  
 

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 18-24.07.2020 г.  

 
Новините в ХОРИЗОНТ на 18.07.2020 г.:  

Обемът съдържание за гражданските протести, излъчен в информационните 
бюлетини в 7:00, 12:00 и 19:00 ч. за деня е 494 секунди, като останалите теми са развити 
в  1879 секунди. Общият брой комуникативни единици –  27  броя, от които            6 са 
посветени на протестите. 
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По-важни теми извън протестите: Обсъждане на мотивите за вота на недоверие; 
Заседание на европейските лидери в Брюксел; Майка бие 3 годишното си момиченце в 
Перник и др. 
Брой участия/присъствие на представители на институции – 3 броя: изпълнителна власт 
/МС/ – 1; законодателна власт /НС/ – 1; европейски институции – 1. 
Брой участия/присъствие на представители на гражданското общество – 22: експерти –
1; граждани – 21.  
Брой участия/присъствие на представители на политически партии –  1: ГЕРБ – 1. 
 

 
 

 
 

Новините в ХОРИЗОНТ на 19.07.2020 г.:  
Обемът съдържание за гражданските протести, излъчен в предаването, е 621 

секунди, като останалите теми са развити в 1804 секунди. Общият брой комуникативни 
единици – 29  броя, от които 7 са посветени на протестите. 
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По-важни теми извън протестите: Предстоящият пети вот срещу кабинета; Среща в 
Брюксел; Ковид-19.  
Брой участия/присъствие на представители на институции – 8 броя: изпълнителна власт 
/МС/ – 3; законодателна власт /НС/ – 2; президентство – 2; европейски институции – 1.  
Брой участия/присъствие на представители на гражданското общество – 5: експерти – 1; 
граждани – 4.   
Брой участия/присъствие на представители на политически партии – 3: ГЕРБ – 1; БСП - 1, 
ДПС – 1.  

 
 

 
 

 
Новините в ХОРИЗОНТ на 20.07.2020 г.:  

Обемът съдържание за гражданските протести, излъчен в новините е 681 
секунди, като останалите теми са развити в  2400 секунди. Общият брой комуникативни 
единици – 51 броя, от които 11 са посветени на протестите. 
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По-важни теми извън протестите: Вот на недоверие в парламента; в Брюксел има 
заседанието на европейските лидери за бюджета на ЕС;  Ковид-19;  тригодишното дете 
от Перник ще бъде настанено временно в приемно семейство; Прокуратурата поиска от 
СГС  да бъде разпусната ПП „Възраждане”. 
Брой участия/присъствие на представители на институции – 14: изпълнителна власт 
/МС/ – 5; законодателна власт /НС/ – 8; местна власт – 1. 
Брой участия/присъствие на представители на гражданското общество – 12: граждани - 
12 .  
Брой участия/присъствие на представители на политически партии – 8: ГЕРБ – 3 ; БСП - 3; 
ВМРО – 1; ВОЛЯ – 1. 
 

 
 
 

 
 
Новините в ХОРИЗОНТ на 21.07.2020 г.:  
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Обемът съдържание за гражданските протести, излъчен в предаването е 864 
секунди, като останалите теми са развити в 2580 секунди.  Общият брой комуникативни 
единици – 75  броя, от които 13  са посветени на протестите. 
По-важни теми извън протестите: в Брюксел лидерите на страните от ЕС постигнаха 
споразумение по отношение бюджета и плана за възстановяване от кризата с 
коронавируса; арестувани близки до бизнесмена Васил Божков;  Минчо Спасов /бивш 
депутат от НДСВ и протестиращ/ арестуван за по подозрение, че е спрял тока на 
метростанция СУ за няколко минути; Ковид-19; Депутатите гласуват вота на недоверие; 
САЩ  и санкциите срещу газопроводите Северен поток 2 и Турски поток и др.  
Брой участия/присъствие на представители на институции – 15 броя: изпълнителна власт 
/МС/ – 6; законодателна власт /НС/ – 6; местна власт – 1; европейски институции – 2 . 
Брой участия/присъствие на представители на гражданското общество – 11: граждани – 
6 и граждански инициативи – 5 бр.  
Брой участия/присъствие на представители на политически партии – 6:  ГЕРБ – 3 ; БСП – 
2; ВОЛЯ – 1.  
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Новините в ХОРИЗОНТ на 22.07.2020 г.:  

Обемът съдържание за гражданските протести, излъчен в предаването е 681 
секунди, като останалите теми са развити в 2059 секунди.  Общият брой комуникативни 
единици – 63  броя, от които 12  са посветени на протестите. 
По-важни теми извън протестите: МС с решение за прехвърляне на студения резерв към 
държавния ТЕЦ Марица Изток – 2; Подписана концесията за летище София; За втори път 
заразените с Ковид-19 надхвърлят 300 души. 
Брой участия/присъствие на представители на институции – 7 броя: изпълнителна власт 
/МС/ – 4; законодателна власт /НС/ – 3. 
Брой участия/присъствие на представители на гражданското общество – 9: граждани – 
8; експерти - 1.  
Брой участия/присъствие на представители на политически партии – 7: БСП- 5; ВМРО –1; 
ДБ – 1.   
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Новините в ХОРИЗОНТ на 23.07.2020 г.:  

Обемът съдържание за гражданските протести, излъчен в предаването е 572 
секунди, като останалите теми са развити в 2635 секунди.  Общият брой комуникативни 
единици – 65  броя, от които  14  са посветени на протестите. 
По-важни теми извън протестите: Коалиционен съвет на управляващите партии; Ковид-
19; Европейският парламент в Брюксел за решенията на ЕС за бюджета на общността до 
2027 г.; Депутатите ще изслушват главния прокурор Иван Гешев; Военноморските сили в 
Гърция са с повишена бойна готовност, заради навлизане на турски кораби и др. 
Брой участия/присъствие на представители на институции – 15 броя: изпълнителна власт 
/МС/ – 3; законодателна власт /НС/ – 7; европейски институции – 5. 
Брой участия/присъствие на представители на гражданското общество – 11: експерти – 
1; граждани – 10.   
Брой участия/присъствие на представители на политически партии – 8: ГЕРБ – 2; БСП – 3; 
ВМРО – 2; ДПС – 1.  
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Новините в ХОРИЗОНТ на 24.07.2020 г.:  

Обемът съдържание за гражданските протести, излъчен в предаването е 583 
секунди, като останалите теми са развити в 2458 секунди.  Общият брой комуникативни 
единици – 52  броя, от които 10 са посветени на протестите. 
По-важни теми извън протестите: промените в кабинета на правителството; В Истанбул  
масова мюсюлмански молитва в храм „Света София”; Лаура Кьовеши за възможността 
да се разглеждат затворени дела за злоупотреба с европейски средства; президентът 
Румен Радев с реч сред протестиращи. 
Брой участия/присъствие на представители на институции – 13 броя: президентство – 3; 
изпълнителна власт /МС/ – 2; законодателна власт /НС/ – 7; европейски институции – 1. 
Брой участия/присъствие на представители на гражданското общество – 12: експерти – 
1; граждани – 11.  
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Брой участия/присъствие на представители на политически партии –  10: ГЕРБ – 4; БСП –
3; НФСБ – 1; ВМРО – 1; ДПС – 1.  
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ИЗВОДИ: За наблюдавания период от 18 до 24 юли 2020 г., темата за гражданските 
протести е отразена в новините в ХОРИЗОНТ на БНР (обзорните информационно 
бюлетини в 07:00, 12:00, 19:00 ч. и новините в рамките на сутрешното предаване „Преди 
всички”) и заема постоянно място в тях, без да доминира над останалите теми.   
Мониторингът за спазване на чл. 6, ал. 3, т. 6 от ЗРТ отчита наличие на плурализъм на 
гледните точки в новините на ХОРИЗОНТ за периода, като съобразно активността за 
съответния ден на представителите на политическите сили, държавните институции и 
гражданското общество, в съдържанието се отчита тяхно участие. Общественият 
доставчик на медийни услуги БНР предоставя на слушателите възможност да се 
запознаят с официалната позиция на държавата по важни въпроси на обществения 
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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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1. Актуално-публицистични предавания: 
А. Предаването „Преди всички”, което се излъчва в програма ХОРИЗОНТ на БНР 

от понеделник до петък от 07:00 до 11:00 часа – за периода на наблюдение 18-24 юли 
2020 г. има  5 издания. /Времетраенето на изданието на 21 юли 2020 г. е удължено до 
12:00 ч./   

Водещи на предаването в периода са: Веселина Миланова, Силвия Великова, 
Диана Дончева, Валерия Николова, Лора Търколева. 

Обемът съдържание за гражданските протести, излъчен в предаването е 7392 
секунди, като останалите теми са развити в 31483 секунди. Общият брой комуникативни 
единици – 53 броя, от които 14 са посветени на протестите. 
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По-важни теми извън протестите: Вот на недоверие; Ремонт на кабинета; В Брюксел 
лидерите на ЕС се разбраха по отношение на бюджета на ЕС и плана за възстановяване 
от кризата с коронавируса – европейските пари за България; ТЕЦ Брикел ще може да 
изгаря отпадъци; Ковид-19; и др.  
 

 
 
Брой участия/присъствие на представители на институции – 3 броя: изпълнителна власт 
/МС/ – 2; европейски институции – 1. 
Брой участия/присъствие на представители на гражданското общество – 34: НПО – 5; 
професионални сдружения – 1; експерти – 28.  
Брой участия/присъствие на представители на политически партии –  7: БСП – 1; НФСБ – 
1; ВМРО – 1; ВОЛЯ – 1; ВОЛТ – 1, МлаДа България/ДБ – 1; Зелено движение /ДБ – 1. 
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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 19 юли 2020, с 
водещ Явор Стаматов. 
 

Обемът съдържание е само за гражданските протести – 7880  секунди. Общият 
брой комуникативни единици – 8  броя, от които  8  са посветени на протестите. 
По-важни теми извън протестите: няма. 
Брой участия/присъствие на представители на институции – 7 броя: законодателна власт 
/НС/ – 5; президентство – 1; ЕП – 1. 
Брой участия/присъствие на представители на гражданското общество – 3: експерти – 2; 
граждани – 1.  
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Брой участия/присъствие на представители на политически партии –  3: ГЕРБ – 1; БСП – 
1; ДПС – 1.  
 

 
 

 
 

ИЗВОДИ: За периода от 18 до 24 юли 2020 г. темата за гражданските протести е 
коментирана в наблюдаваните актуално-публицистичните предавания на програма 
ХОРИЗОНТ на БНР, като в обзорното предаване „Неделя 150” темата продължава да 
бъде доминираща, подобно на предходната седмица 10-17 юли 2020 г. В сутрешното 
предаване „Преди всички” обемът съдържание за протестите намалява значително – от 
71% до 19%. Експертното говорене в „Преди всички” надвишава по количество 
представянето на институционалните позиции, за разлика от „Неделя 150”, където 
участието на представителите на държавните институции е доминиращо.   
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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 
ЗА ПЕРИОДА 18 – 24 ЮЛИ 2020 ГОДИНА 

 
Осъщественото наблюдение в периода 18-24 юли 2020 г. има за цел да установи 

дали законовата разпоредба за плурализъм на идеи и възгледи 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”. 

В наблюдавания период програма БНТ1 излъчва редица извънредни предавания, 
които съдържат преки включвания от протестни действия пред сгради на държавни 
институции.   

На 20 юли 2020 г., след предаването „Сутрешен блок”, БНТ1 излъчва директно от 
Народното събрание дебатите по 5-ия по ред вот на недоверие към правителството. 
След края на парламентарните разисквания, политическият разговор в БНТ1 
продължава в извънредно студио, с водеща Аделина Радева и експерти. Няколко пъти 
от мястото на събитието (пред сградата на законодателната власт), в програмата са 
реализирани преки включвания с картина и атмосфера от площада, откъдето репортер 
анкетира граждани за тяхната протестна антиправителствена позиция. Представени са и 
възгледите на редица народни представители от различни парламентарно представени 
политически сили на излизане от дебатите по вота.  

На 21 юли 2020 г. след 11 часа БНТ1 излъчва извънредно предаване с водеща 
Аделина Радева, в което са включени коментари на експерти в студиото, репортажи на 
живо от протестите пред сградата на парламента и директно излъчване на гласуването 
на вота на недоверие в пленарната зала на Народното събрание. Разпространена е и 
директно пресконференцията на вицепремиера Томислав Дончев и на министъра на 
труда и социалната политика Деница Сачева, организирана в зала на Народното 
събрание веднага след преодоляването на вота на недоверие.  

На 23 юли 2020 г. предаването „Лято с БНТ” е прекъснато за 10 минути в 10:35 ч., 
за да бъде излъчен извънредният брифинг от МС след срещата на коалиционните 
партньори от управляващата коалиция ГЕРБ-ОП. Информацията след срещата представя 
министър-председателят Бойко Борисов.  

На 24 юли БНТ1 излъчва директно от Народното събрание, с кратко прекъсване, 
гласуването на промените в състава на правителството.  
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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 20:00 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 18.07.2020 г. 

Обемът съдържание за гражданските протести, излъчен в предаването е 960 
секунди, като останалите теми са развити в 2200 секунди.  Общият брой комуникативни 
единици – 34  броя, от които 9 са посветени на протестите. По-важни теми извън 
протестите: 183 години от рождението на Васил Левски; Ковид-19; ТИР се обърна на АМ 
Тракия; Пожари.  

 

 
 
Брой участия/присъствие на представители на институции – 9 броя: изпълнителна власт 
/МС/ – 4; законодателна власт /НС/ – 3; президентска институция – 1; местна власт – 1. 
Брой участия/присъствие на представители на гражданското общество – 34: НПО – 3; 
експерти – 1; граждани – 30.  
Брой участия/присъствие на представители на политически партии – 3: ГЕРБ – 3.  
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Предаването „По света и у нас” на 19 юли 2020 г. 

Обемът съдържание за гражданските протести, излъчен в предаването е 1200 
секунди, като останалите теми са развити в 1920 секунди.  Общият брой комуникативни 
единици – 31  броя, от които 12 са посветени на протестите. 
По-важни теми извън протестите: Ковид-19; Избори в Сирия; Пожар в Нант в катедрала; 
Клип с домашно насилие над дете; Инцидент на АМ Тракия. 
 

 
 
Брой участия/присъствие на представители на институции – 7 броя: изпълнителна власт 
/МС/ – 4 ; законодателна власт /НС/ – 1; президентство – 1; европейски институции – 1. 
Брой участия/присъствие на представители на гражданското общество – 39: НПО – 2; 
експерти – 2; граждани – 35.  
Брой участия/присъствие на представители на политически партии –  1: БСП – 1. 
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Предаването „По света и у нас” на 20.07.2020 г.  

Обемът съдържание за гражданските протести, излъчен в предаването е 1470 
секунди, като останалите теми са развити в 3010 секунди.  Общият брой комуникативни 
единици – 47  броя, от които 14 са посветени на протестите. 
По-важни теми извън протестите: вот на недоверие, среща на лидерите в Брюксел, дете 
в Перник отнето от майка заради тормоз, ОАЕ изпраща първа космическа мисия на Марс, 
Ковид-19, палеж на катедрала в Нант, „По света и у нас” на 60 години и др. 
Брой участия/присъствие на представители на институции – 27 броя: законодателна 
власт /НС/ – 9; изпълнителна власт /МС/ – 12; президентство – 1; съдебна власт – 2; 
европейски институции – 3.  
Брой участия/присъствие на представители на гражданското общество – 20: НПО – 2, 
граждани – 16; експерти – 2. 
Брой участия/присъствие на представители на политически партии – 9: ГЕРБ – 2; БСП – 3; 
ВОЛЯ – 2, НФСБ – 2. 

 



 
 

 
  

ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА РАДИО- И 
ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ 18 – 24 ЮЛИ 2020 

23 

 
 

 
 
Предаването „По света и у нас” на 21.07.2020  

Обемът съдържание за гражданските протести, излъчен в предаването е 1780 
секунди, като останалите теми са развити в 4110 секунди.  Общият брой комуникативни 
единици – 61 броя, от които 19 са посветени на протестите. 
По-важни теми извън протестите: вотът на недоверие е неуспешен, европейските 
лидери договориха бюджет от 1,824 трилиона евро, Ковид-19, ВКП се самосезира за ТЕЦ 
Варна.  
Брой участия/присъствие на представители на институции – 27 броя: изпълнителна власт 
/МС/ – 13; законодателна власт /НС/ – 10; президентство – 1; местна власт – 1; 
европейски институции – 2. 
Брой участия/присъствие на представители на гражданското общество – 37: експерти – 
4; граждани – 33.  
Брой участия/присъствие на представители на политически партии – 10: ГЕРБ – 2; БСП –
6; ВОЛЯ – 2.  
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Предаването „По света и у нас” на 22.07.2020  

Обемът съдържание за гражданските протести, излъчен в предаването e 1080 
секунди, като останалите теми са развити в 4050. Общият брой комуникативни единици 
– 60  броя, от които 11 са посветени на протестите. 
По-важни теми извън протестите: управляващата коалицията обсъди промени в 
правителството, Държавата ще управлява студения резерв, Ковид-19, Напрежение 
между Атина и Анкара по повод на „Света София”, Ремонтират част от АМ Тракия и др.  
Брой участия/присъствие на представители на институции – 26 броя: изпълнителна власт 
/МС/ – 15; законодателна власт /НС/ – 4; съдебна власт – 2; европейски институции – 2; 
местна власт – 2; други – 1. 
Брой участия/присъствие на представители на гражданското общество – 25: НПО – 1; 
експерти – 7; синдикати – 1; граждани – 16.  
Брой участия/присъствие на представители на политически партии – 4: БСП – 2; ДБ – 2.  
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Предаването „По света и у нас” на 23.07.2020  

Обемът съдържание за гражданските протести, излъчен в предаването е 1710 
секунди, като останалите теми са развити в 3680 секунди.  Общият брой комуникативни 
единици – 57 броя, от които 14 са посветени на протестите. 
По-важни теми извън протестите: коалиционен съвет за промени в правителството, 
Ковид-19, Пари за студения резерв ще се дават само на държавния ТЕЦ; 
Конституционният съд: Всеки прокурор може да разследва гл. прокурор; Свободни 
места в гимназиите след второ класиране; ЕП заплашва да не одобри бюджета на съюза. 
Брой участия/присъствие на представители на институции –20 броя: изпълнителна власт 
/МС/ – 8; законодателна власт /НС/ – 8; президент – 2; местна власт – 1; европейски 
институции – 1. 
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Брой участия/присъствие на представители на гражданското общество – 31: граждани – 
27; експерти – 4.  
Брой участия/присъствие на представители на политически партии –  10: БСП – 3, ГЕРБ – 
2,  ВОЛЯ – 1; ДПС – 1; ВМРО – 1; ДБ – 2.  
 

 
 

 
 
Предаването „По света и у нас” на 24.07.2020  

Обемът съдържание за гражданските протести, излъчен в предаването е 1680 
секунди, като останалите теми са развити в 3230 секунди.  Общият брой комуникативни 
единици – 59 броя, от които 15 са посветени на протестите. 
По-важни теми извън протестите: Парламентът прие промените в кабинета; Първа 
мюсюлманска молитва в Света София от десетки години; Ковид-19; МВР и прокуратурата 
отчитат спад на битовата престъпност; Заразени в Дом за възрастни хора 
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Брой участия/присъствие на представители на институции – 32 броя: изпълнителна власт 
/МС/ – 12; законодателна власт /НС/ – 13; президентска институция – 4; съдебна власт – 
1; европейски институции – 2. 
Брой участия/присъствие на представители на гражданското общество – 25: експерти – 
2; граждани – 23.  
Брой участия/присъствие на представители на политически партии –  13 общо: ГЕРБ – 7, 
БСП – 4, ВМРО – 2. 
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ИЗВОДИ: За наблюдавания период от 18 до 24 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 основно място в него. 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 периода, 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 извънредни предавания, които отразяват директно разискванията в Народното 
събрание по вота на недоверие към кабинета и неговото гласуване, както и 
парламентарната процедура по промените в състава на правителството, успоредно с 
представянето на протестите пред сградата на парламента. Общественият доставчик на 
медийни услуги БНТ предоставя на зрителите възможност да се запознаят с официалната 
позиция на държавните институции по важни въпроси на обществено-полтическия 
живот, като едновременно с това отразява и гражданските настроения и възгледи, 
свързани с антиправителствени протести и с искания за смяна на главния прокурор и 
цялата политическа система.   
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1. Актуално-публицистичните предавания на БНТ1 за наблюдавания 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 12140 
секунди, като останалите теми са развити в 18960 секунди. Общият брой комуникативни 
единици – 99 броя, от които 32 са посветени на протестите. 
По-важни теми извън протестите: случаят с детето в Перник, преговори в Брюксел, 
проблеми по магистрала Тракия, Ковид-19, тенденции в туризма, вот на недоверие, 
коалиционен съвет, законопроект за вечния длъжник, ремонт на кабинета, решение на 
КС за гл. прокурор, ситуация на границата с Гърция и др.  
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Брой участия/присъствие на представители на институции – 78 броя: изпълнителна власт 
/МС/ – 30; законодателна власт /НС/ – 24; президентство – 2; съдебна власт – 1; местна 
власт – 17; европейски институции – 4. 
Брой участия/присъствие на представители на гражданското общество – 82: експерти – 
28; синдикати – 1; професионални организации – 5; граждани – 48.  
Брой участия/присъствие на представители на политически партии – 25: ГЕРБ – 6; БСП – 
10; НФСБ – 3; ВОЛЯ – 4; ДПС – 2.  
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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 18-24 юли 2020 г. водеща е Поли Златарева. Излъчени в 
периода 5 броя издания.  

Обемът съдържание за гражданските протести, излъчен в предаването е 3480 
секунди, като останалите теми са развити в 5940 секунди.  Общият брой комуникативни 
единици – 15  броя, от които 6 са посветени на протестите. 
По-важни теми извън протестите: Вотът на недоверие; промени в правителството; 
Пандемията Ковид-19; статута на храм „Света София” в Истанбул.  
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Брой участия/присъствие на представители на институции – 5 броя: изпълнителна власт 
/МС/ – 1; законодателна власт /НС/ – 4. 
Брой участия/присъствие на представители на гражданското общество – 9: НПО – 3; 
експерти – 4; граждани – 2.  
Брой участия/присъствие на представители на политически партии – 4: ГЕРБ – 1; БСП – 2; 
ВМРО – 1.  
 

 
 

 
 

В. Предаването „Референдум” в програма БНТ1 се излъчва всеки вторник от 
21:00 до 22:00 ч., с водещ Добрина Чешмеджиева /издание 21.07.2020/. 
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Обемът съдържание за гражданските протести, излъчен в предаването, е 2580 
секунди, като останалите теми са развити в 960  секунди. Общият брой комуникативни 
единици – 4  броя, от които 2 са посветени на протестите. 
По-важни теми извън протестите: вотът на недоверие в парламента.  
Брой участия/присъствие на представители на институции – 4 броя: законодателна власт 
/НС/ – 4. 
Брой участия/присъствие на представители на гражданското общество – няма.  
Брой участия/присъствие на представители на политически партии – 4: ГЕРБ – 1; БСП – 1; 
ВМРО – 1; ВОЛЯ – 1.  
 

 
 

 
 

Г. Предаването „Панорама” в програма БНТ1 се излъчва всеки петък от 21:00 до 
22:00 ч., с водещ Бойко Василев /издание 24.07.2020 г./. 
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Обемът съдържание за гражданските протести, излъчен в предаването, е 2400 
секунди, като останалите теми са развити в 1080 секунди.  Общият брой комуникативни 
единици – 5  броя, от които 3 са посветени на протестите. 
По-важни теми извън протестите: репортаж от село Генерал Кантарджиево. 
Брой участия/присъствие на представители на институции – 2 броя: законодателна власт 
/НС/ – 2. 
Брой участия/присъствие на представители на гражданското общество – 10: граждани – 
10.  
Брой участия/присъствие на представители на политически партии – 2: ГЕРБ – 1; БСП – 1.  
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ИЗВОДИ: За наблюдавания период от 18 до 24 юли 2020 г. темата за гражданските 
протести е коментирана в актуално-публицистичните предавания в БНТ1 („Сутрешен 
блок”, „Още от деня”, „Референдум”, „Панорама”) и заема основно място в 
телевизионните интервюта. Мониторингът за спазване на чл. 6, ал. 3, т. 6 от ЗРТ отчита 
наличие на плурализъм на гледните точки в наблюдаваните актуално-публицистични 
предавания на БНТ1 за периода. 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.  
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ПРОГРАМИ НА ТЪРГОВСКИ ДОСТАВЧИЦИ 
 

 
 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ФОКУСИРАН МОНИТОРИНГ НА НОВИНАРСКО СЪДЪРЖАНИЕ 
В ПРОГРАМА БТВ ЗА ПЕРИОДА 18-24 ЮЛИ 2020 Г. 

ПО ТЕМАТА ЗА ГРАЖДАНСКИТЕ ПРОТЕСТИ 
 
             Фокусираното наблюдение за отразяване на гражданските протести в 
предаванията “bTV Новините” – централна емисия, “bTV Новините” – късна емисия и 
извънредните издания на предаването “Тази сутрин”, излъчени в програма БТВ на 
доставчика на медийни услуги БТВ Медиа Груп ЕАД в периода от 18 до 24 юли 2020 г., 
констатира, че темата е водеща и основна в реда на комуникативните единици. Темата 
за протестите е отразена основно с преки включвания в началото и в края емисиите, с 
репортажи. Представени са различни мнения и гледни точки в извънредните издания на 
предаването “Тази сутрин”, излъчени в наблюдавания период. В централната и късна 
емисии новини има жестомимичен превод за зрителите със специфични потребности. 
 БТВ отразява гражданското недоволство не само от страната, но и от чужбина, 
където представители на българските общности изразяват критични позиции към 
управляващите в България.  

На 20 юли 2020 г. БТВ излъчва извънредно предаване, посветено на 
парламентарните дебати по вота на недоверие срещу кабинета на Бойко Борисов и 
протестите на гражданите. В студиото двама експерти коментират събитията пред 
Народното събрание и в пленарната зала. Гостите правят политически анализ на 
институционалните отношение между изпълнителната власт и държавния глава, както и 
прогнози за тенденциите в развитието на политическата обстановка.   
 На 21 юли 2020 г. БТВ отново излъчва извънредно предаване, което отразява 
гласуването по вота на недоверие в пленарната зала на парламента, както и 
гражданското недоволство пред сградата на Народното събрание.  
 На 23 юли 2020 г. БТВ разпространява предаване, посветено на промените в 
правителствения състав. Директно от МС е излъчено изявление на министър-
председателя Б. Борисов. На 24 юли зрителите на БТВ проследяват на живо гласуването 
на правителствените промени в парламента.  
 Динамичната политическа ситуация в България намира отражение в 
телевизионното съдържание на програма БТВ в наблюдавания период, като 
гражданските протести са основен сюжет в новините и актуално-публицистичните 
предавания.    
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ФОКУСИРАН МОНИТОРИНГ НА НОВИНАРСКО СЪДЪРЖАНИЕ 
В ПРОГРАМА НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА ПЕРИОДА 18-24 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 18-24.07.2020 г. констатира, 
че в предаването „Новините на NOVA” събитията са разработени  с преки включвания в 
началото и в края на всяка емисия, както и с предварително подготвени репортажи. 
Мониторингът установи, че в някои дни от периода сутрешно предаване „Здравей, 
България” е с удължено времетраене и отразява на живо случващото в Народното 
събрание по вота на недоверие и приемането на правителствените промени, както и 
протестите в столицата и страната.  

Доставчикът представя на зрителите множество гледни точки към политическите 
събития, без използване на език на омраза. Протестите заемат общо около 25% от  
времето на новините. Други основни теми за периода, които присъстват във всички 
емисии новини са пандемичната ситуация на заболелите от Ковид-19 у нас и по света, 
както и споровете за бюджета на ЕС до 2027 година.  
 Водещата тема за деня 20 юли са дебатите в парламента по вота на недоверие към 
правителството. В рамките на емисиите  репортерите се включват няколко пъти на живо, 
за да проследят протестите пред зданието на Народното събрание. Показани са и 
протестите в Пловдив, Бургас, Добрич, Хасково и Монтана.  
 Програма НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ проследява темата за промените в състава на 
Министерски съвет, едновременно отразявайки гражданското недоволство. 
 Мониторингът отчита на 20 юли 2020 г., че сутрешното предаване „Здравей, 
България” е с удължено времетраене от 06:55 ч. до 11:12 ч. и е посветено на дебатите по 
петия вот на недоверие срещу кабинета на Бойко Борисов и протеста на гражданите. 
Гостите  студиото са трима политически експерти, които коментират случващото се в 
парламента. Многократно в рамките на предаването, камерите на НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ 
показват и протестите пред сградата на Народното събрание. 

Наблюдението констатира и на 21 юли 2020 г. разпространението в програмата 
на извънредното предаване „Здравей, България” от 11:25 ч. до 12:01 ч., което е 
посветено на гласуването на вота на недоверие и гражданското недоволство. Гостите  
студиото са отново трима политически наблюдатели, които анализират гласуването в 
парламента, като телевизионните камери показват и протестите пред парламента. 

На 23 юли 2020 г. предаването „На кафе” е прекъснато в 10:33 ч. до 10:48  с каш 
„Извънредно”, след който е излъчено изявлението на премиера Б. Борисов за 
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промените в кабинета. На 24 юли 2020 г. предаване „Здравей, България” отново е с 
удължено времетраене  06:55 ч. до 10:48 ч. и представя как парламента гласува смяната 
на няколко министри и съответно полагането на клетва на новите попълнения в 
Министерски съвет.   
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ФОКУСИРАН МОНИТОРИНГ НА НОВИНАРСКО СЪДЪРЖАНИЕ 
В ПРОГРАМА ДАРИК РАДИО ЗА ПЕРИОДА 18-24 ЮЛИ 2020 Г. 

ПО ТЕМАТА ЗА ГРАЖДАНСКИТЕ ПРОТЕСТИ 
 

В новините на програма ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ, излъчвани в 12:00 и 18:00 часа 
в периода 18 - 24 юли 2020 г., гражданските протести са отразени чрез информации от 
кореспондентската мрежа на медията в страната – най-вече от големи градове София, 
Пловдив, Благоевград, Бургас, Шумен.  

В наблюдавания период са отчетени 56 излъчени репортажа в новините на ДАРИК 
РАДИО БЪЛГАРИЯ, които информират за гражданското недоволство.  

Новините за партийни и политически изявления от пресконференции, обръщения 
и интервю са 20 бр. за периода. Отразена са и позициите на лидери на обществено 
мнение, специалисти, политически анализатори. Независимо, че търговският доставчик 
Дарик радио АД не е задължен да спазва принципа на плурализъм на гледните точки, 
както Законът за радиото и телевизията задължава обществените доставчици, в 
радиопрограмата се наблюдава плурализъм в изказванията, като балансирано са 
застъпени противоположни гледни точки. Има разнообразни мнения на граждани, 
участващи в протестите, относно исканията и причините за това участие. Съобщено е за 
материал в Ню Йорк Таймс за протестите у нас. 

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 
президентската институция, Министерски съвет/министър-председател, МВР, 
политически партии. 

Темата за протестите заема 50 до 70% от общото време на информационните 
емисии за наблюдавания период в програма ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ.  

В рамките на програмната схема от 21 до 24 юли 2020 г. между 9:00 и 12:00 часа 
са излъчени преки включвания от заседания на Народното събрание (със звук от залата) 
или репортерски разказ от мястото на събитието. По този начин са отразени дебатите по 
внесения от БСП вот на недоверие на 20.07.2020 г. (8 преки включвания от сградата на 
НС и протестите отвън); гласуването на вота на недоверие на 21.07.2020 г., изявление на 
Бойко Борисов след заседанието на коалиционния съвет на 23.07.2020 г.  
Предаванията, в които са излъчени преките включвания, са „Дарик кафе” и „Кой говори”. 
Извън преките включвания съдържанието на предаванията е както е заложено в 
програмната схема.  

Не е установено излъчване на извънредни предавания, които да нарушават 
програмната схема.  
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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 е 
продължение по същата методика през предходния седмичен период.  

Наблюдението констатира, че темата за гражданските протести постепенно 
намалява като обем, без да престава да заема централно място сред темите на новините 
и актуалните предавания. Гласуването на вота на недоверие към кабинета на Бойко 
Борисов и промените в състава на Министерски съвет, са централните теми за периода 
18 - 24 юли 2020 г. в наблюдаваните програми. Извънредни предавания и включвания 
от парламента и протестите пред него присъстват в радио- и телевизионното 
съдържание.    

Резултатите от мониторинга показват, че в наблюдаваните програмни елементи 
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.  

Участието на експерти и политически наблюдатели в предаванията ориентира 
публиката в обществено-политическите събития и тенденции в развитието на 
българския демократичен процес.  

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.   
 

 
 


