
На заседанието на 28.09.2020 г. СЕМ прие за информация доклада за реализираното фокусирано 
наблюдение на новини и актуално-публицистични предавания, излъчени на празничния 22 
септември 2020 г., денят на Независимостта на България, в радио- и телевизионните програми на 
три обществени доставчика (БНР, БНТ, Българска свободна медия ЕООД) и десет търговски (Дарик 
Радио АД, БТВ Медиа Груп ЕАД, Нова Броудкастинг Груп ЕООД, Елит Медиа България 
ЕООД, Телевизия Европа АД, Телевизия Евроком ООД, Инвестор. бг АД,Скат ООД, Фондация Алфа 
2018, Статис АД) относно отразяването на гражданските протести  („Велико народно въстание 
3”).           
                Празникът по случай независимостта на България, както и продължаващите граждански 
протести срещу управлението (законодателна, изпълнителна и съдебна власти), са основните 
акценти в наблюдаваното радио- и телевизионно съдържание. Доставчиците отразяват  събитията 
в новини и актуално-публицистични предавания, като използват предимно репортерски 
включвания от различни места в страната. Почти всички доставчици отразяват националния 
празник с включвания от Велико Търново, където речта на председателя на парламента Цвета 
Караянчева е съпътствана от протестни викове „оставка”.  
                Медийната картина на гражданското недоволство или на т.н. „Велико народно въстание 
3” на 22 септември в началото е мирна, без насилие, но в по-късните нощни часове напрежението 
в София нараства и се стига до сблъсък между група протестиращи и органите на реда. Само две 
телевизионни програми предават директно ескалацията на напрежението в центъра на столицата 
– програма БСТВ и АЛФА ТВ/ALFA TV. Репортажи и преки включвания от протестите има в късните 

емисии новини в програмите БНТ1 (вкл. извънредна емисия), НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ, БТВ, BULGARIA 
ON AIR. 

Програма ЕВРОКОМ излъчва вечерта специално извънредно предаване с водещи Сашо 
Диков и Люба Кулезич. В програма 7/8 TV няма новини, но в нея са осъществени на няколко пъти 
директни включвания на репортер от мястото на събитието, с анкети и коментари на 
протестиращи граждани.     
                Наблюдаващите експерти констатират, че обществените доставчици БНР и БНТ спазват 
принципа на плурализъм на гледните точки при отразяването на събитията от деня, съгласно чл. 6, 
ал. 3, т. 6 от Закона за радиото и телевизията. С цел максимално и пълно информиране на 
публиката, програма ХОРИЗОНТ на БНР удължава верметраенето на предаването „12 плюс 3” с 
един час, а програма БНТ1 излъчва извънредна емисия „По света и у нас” в 23:30 часа.  

Мониторингът не отчита нарушения на ЗРТ в наблюдаваното съдържание. 
 


