
Българската медийна система – институционни и регулативни аспекти1 

Бисера Занкова* 

Фондация „Медии 21“ 

 

The Bulgarian media system – institutional and regulatory aspects 

Bissera Zankova 

“Media 21” Foundation 

 

Резюме 

Студията анализира медиите като институционни носители на правото на свобода на 

изразяване и тяхното регулиране като медийна система. Регулирането се схваща като важна 

гаранция за създаването на свободни и независими медии, които трябва да заемат позицията 

на неутрална власт в съвременните общества. Проследено е развитието на понятията 

„медийна система“ и „медийна екосистема“. Като неразделна част от изследването е 

представено емпирично проучване на изграждането на българската медийна система чрез 

приетите нормативни актове от демократичните промени до днес.  

 

Summary 

The study analyzes the media as institutional bearers of the right to freedom of expression and 

their regulation in the media system. Regulation is seen as an important guarantee for the creation 

of free and independent media, which must take the position of neutral power in modern societies. 

The development of the concept of "media system" and "media ecosystem" is also traced. The 

empirical study of the construction of the Bulgarian media system through the adopted normative 

acts since the democratic changes to date is presented as unalienable element of the whole research. 
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Медии и медийни системи  

Медиите са сборно понятие, което се отнася до различните канали за разпространение на 

информация, мнения и разнообразни културни форми на изразяване. С появата на нови 

средства за комуникация медиите стават все по-сложни като структура, съдържание и 

обхват. Медиите се развиват в медийна среда, като двете взаимно си влияят. Средата обаче 

не е изолирана, а е част от общата политическа, икономическа и социална обстановка в 

дадено общество. Регулирането на медиите е процесът, който води до създаването на 

медийните канали било чрез регистриране, лицензиране или по силата на устройствен закон 

или на друг нормативен акт, както и който гарантира тяхната независимост. Регулирането 

не е част от медийните системи, но е основен фактор за тяхното възникване и 

функциониране. Медиите са съвкупност от институционни образувания, носители на 

институционното право на свобода на изразяване, и на личностния журналистически 

елемент, който осъществява това право професионално в широк мащаб от името на 

обществото. Отговорността на медиите в модерния свят е огромна – както за всекидневното 

осъществяване на свободата на изразяване и формиране на обществено мнение, така и за 

културата, образованието и забавлението на хората. 

Съвременните процеси са не само бурни, но и твърде сложни. Както твърди Олаусон (2011), 

комуникационните технологии като цяло и по-специално медиите са основни съставни 

елементи в разгръщането на глобализацията, която е много повече от икономически обмен, 

търговия, миграция, капиталови пазари и културни мостове. (Olausson 2011) Новите 

комуникационни технологии водят до появата на идеите за „глобално село“ (McLuhan 

1964), а глобалните комуникационни инфраструктури до идеите за за възхода на 

„мрежовото общество“ (Castells 1996). Изследванията на медиите се стремят да откликнат 

на конвергенцията (сближаване и интегриране на технологиите в цифровото общество и на 

техните  резултати) и на екстратериториалното им разпространение, надхвърлящо един вид 

медия и границите на една държава. В същата посока на мисли са и заключенията на 

Райчева, която коментирайки върху връзката медии, икономика и политика, твърди, че 

„турбулентното развитие на информационните и комуникационните технологии “разтваря” 

функционирането на националната държава в динамично сформиращи се транснационални 

икономически структури. (Райчева 2013) Те се разглеждат през призмата на  

глобализацията, макар употребата на този термин, особено в икономическата сфера, да 

предизвиква големи дискусии (предлага се да се замени с термина глобалност). 

Същевременно въпреки възникването на мега интернационални структури със силни 

икономически позиции националните държави не са загубили своята роля, но съвременните 

отношенията изискват отчитане  на интересите на всички заинтересовани страни. 

Райчева специално набляга на трансформациите в медийната среда, които въпреки 

възможностите, създавани от технологиите, невинаги са в положителна посока. „Вече 

повече от две десетилетия се открояват основните тенденции в развитието на съвременните 

комуникационни процеси: технологична конвергенция; медийна и комуникационна 



транснационализация; размиване на границите между търговската и обществената 

територия; потребителско отношение с цел манипулация на аудиториите; фрагментация и 

специализация на потребителите на медийно съдържание; жанрова хибридизация и др.“ 

(Райчева 2013) 

Пак според Олаусон (2011) изследователската област на глобалните медии трябва да 

признае не само трансграничния характер на медийните технологии, но и в по-голяма 

степен самото производство на знания за глобалното, което се случва не на последно място 

и в националните медии (Олаусон 2011). Дискурсният подход към глобалните медийни 

изследвания допълва доминиращия възглед за глобалните медии като състоящи се от 

транснационални медийни мрежи и технологии и дава основание да се обърне внимание на 

съдържанието и на неговото въздействие, което е нещо качествено различно от 

технологичната тематика. Като се има предвид този по същество, допълващ се характер, 

разнообразието от теоретични гледни точки и подходи е необходимо за цялостно 

(холистично) обяснение на съвременните медии. За да представят пълната картина, 

изследванията трябва да се развиват като взаимно свързани, сравнителни и 

мултидисциплинарни, но това не пречи да се изучават и изтъкват и специфичните 

особености на националните медийни системи, защото те могат както да следват общите 

тенденции, така и да демонстрират уникални характеристики, които да насочат вниманието 

на учените към нови области и проблеми. В този контекст не е изненада, че изследователите 

се стремят към групиране и класифициране на медиите с оглед на тяхното по-задълбочено 

проучване. 

Теорията на медийните системи е повлияна от политически и културен контекст. А сред 

книгите  в комуникационните изследвания са малко тези, които получават толкова 

внимание, колкото публикуваната  през 1956 г. от Университета на Илинойс Прес: Четири 

теории за пресата (Four Theories/FT) с автори Сибърт, Питърсън и Шрам (Siebert, Peterson, 

Schramm 1956). От публикуването си книгата се превръща, както казва Карън (2011), в 

„сравнителната библия на медийните изследвания “. (Curran 2011: 28)  

В същото време обаче има много малко книги, които са предизвикали и толкова критики, 

колкото „FT“. Hallin and Mancini (2004) отбелязват, че „FT“ „е дебнела в пейзажа на 

медийните изследвания като зомби от филм на ужасите в продължение на десетилетия 

отвъд естествения му живот“ (“stalked the landscape of media studies like a horror-movie 

zombie for decades beyond its natural lifetime”). (Hallin & Mancini 2004: 10).  

Независимо от теоретичното й влияние в “Четирите теории за пресата” няма много 

“теория”, а използваните концепции, са заимствани от други дисциплини. Приносът на 

книгата обаче е да въведе понятието за система на пресата и да го свърже с теориите за 

пресата, за да положи основите на систематични сравнителни изследвания. В книгата тези 

две много различни традиции са съчетани. 



Концепцията за система е изведена от произведенията на Парсънс (1951), който  я 

възприема от Макс Вебер, Емил Дюркхайм, Вилфредо Парето, Зигмунд Фройд и от 

системните теоретици (Parsons 1951). Въвеждането в кибернетиката на Винер (1948) с 

книгата „Кибернетика, или контрол и комуникации в животните и машините“ (Winer 1948) 

излиза през 1948 г. Същата година Клод Шанън публикува “Математическа теория на 

комуникацията“, статия от две части, в която използва инструменти от теорията на 

вероятностите, разработени от Норберт Винер, които по това време са били в начален етап 

от прилагането си към теорията на комуникацията. През 1949 г. в съавторство с Уорън 

Уивър излиза ново произведение „Математическа теория на комуникацията“ 

(Shannon&Weaver 1949), която в популярния формат на Уивър става достъпна и за 

неспециалистите. Когато Сибърт, Питърсън и Шрам въвеждат концепцията за система на 

пресата, те ясно познават работата на Парсънс и използват неговата теория в книгата си. 

Голямото постижение на „FT“ е именно, че въвежда понятието за система за печата и 

предлага използването на едни и същи критерии за сравняване на различните системи 

помежду им. 

Днес непрекъснато се говори за медийна система, когато става дума за медиите, но няма 

специално определение за нея. Що се отнася до дефиницията на системата за пресата, 

трудно е да се намери такава и във „FT“, където според McQuail (1994) „теориите също са 

формулирани с много общи термини и не описват всяка фактическа медийна система, с 

изключение, може би, в случая на съветския модел “ (McQuail 1994: 133). „FT“ всъщност се 

фокусира върху философиите, които стоят зад „различните видове преса“.  Както пишат 

Халин и Манчини (2004) „всяка теория (във „FT“ – Б.З.) е свързана с определена държава: 

Съединените щати, където те проследяват две теории – либертарианската и за социалната 

отговорност; Великобритания, в която проследяват авторитарната теория и заедно със 

САЩ, либертарианските теории и Съветския съюз – относно съветската теория“ (с. 10), 

факт, който създава впечатление за опростено, но ясно представяне на нещата.  

Въпреки критиките от различни гледни точки, книгата все още се използва за сравнителни 

комуникационни изследвания въз основа на концепцията за система на пресата. Не е 

пресилено да заключим, че типологиите на медийните системи датират именно от 

публикуването на „Четири теории за пресата“. Както подчертава Терхи Рантанен (Rantanen 

2017) „в настоящия политически климат на света може би ще можем да се върнем към 

Сибърт, Питърсън и Шрам и да видим явления, които авторите на FT и техните критици не 

биха могли тогава.“ Авторът напомня, че „скоро може да се сблъскаме и с някои нови 

политически реалности, които може да ни накарат да преосмислим нашето отношение към 

книгата.“  Подходът в „Четири теории на пресата“, може да ни помогне „да направим избор, 

който ние и бъдещите поколения намираме за еднакво политически и морално приемлив“ 

(Rantanen 2017: 17). 

Разглеждайки медийните системи най-общо като съвкупност от „медийни институции и 

практики“ (според Д. Халин), които си взаимодействат и се оформят взаимно, медийните 



системи се оказват вградени в по-широки социални, политически, икономически и 

културни системи. (Hallin 2016). Халин обаче е на мнение, че „на практика повечето 

сравнителни анализи на медийните системи се фокусират не върху медийните системи в 

тяхната цялост, а върху набор от елементи, свързани с новинарските медии, политическата 

комуникация и медийната политика и управление, които се разглеждат като особено тясно 

взаимосвързани, като изключват например подробните анализи на културните индустрии 

като индустрията на филмите, музиката и видеоигрите, за които други концепции може да 

са от значение“. В същата насока е и твърдението, че отправната точка на голяма част от 

изследванията е схващането, че статусът и структурата на медиите до голяма степен се 

определят от политическите и социалните условия, в рамките на които действат те 

(обществената и съответно медийната среда) (Seethaler 2017). За да могат адекватно да се 

схванат тези връзки, изследванията на медийните системи разработват сравнителни модели 

и процедури, тъй като само сравнението може да покаже характеристиките, които 

преобладават в даден пространствен или времеви контекст. Стигна се и до нов етап в 

развитието на теорията на медийните системи, в който по-детайлно разработени подходи  

като „трите модела на медиите и политиката“, предложени от Даниел С. Халин и Паоло 

Манчини в книгата „Сравнявайки медийните системи: три модела за медиите и 

политиката“(2004), се опират на емпирична основа, а не на нормативна база. Така могат да 

се разграничат две основни направления в изучаването на медийните системи: нормативно-

критични подходи, които имат за цел да обобщят конкретни концепции за това, как 

медийните системи трябва да функционират в обществото, и аналитични подходи, които 

се опитват да обяснят появата и промените в медийните структури и институции и тяхното 

въздействие върху медийното представяне и поведението на аудиторията. 

Денис МакКуейл обяснява медийните системи в различните национални общества чрез 

характеристики като обхват и централизация, степен на политизация, разнообразие на 

профилите, източници на финансиране и параметри на публично регулиране и контрол. 

Разполагайки ги в тази плоскост, той очертава четири модела на масовата комуникация: 

либерално-плуралистичен, или пазарен; на социалната отговорност, или на обществения  

интерес; професионален и на алтернативните медии. (McQuail, 2005) 

Настоящата радикална трансформация в медиите налага определени предизвикателства 

пред изследванията на медийните системи. Поради технологични и икономически промени 

всички видове граници се размиват: между националните пазари, медийните жанрове, 

журналистическите култури, обществеността и дори между потребителите и продуцентите. 

Тази конвергенция повдига въпроса относно това, дали изследванията на медийните 

системи имат достатъчен потенциал, за да осигурят необходимата теоретична рамка за 

обяснение на настоящите промени и дали тя може да се използва и за разбиране на 

бъдещите развития. (Seethaler 2017) Проследявайки научната литература, можем да 

направим заключението, че понастоящем има множество рамки, през призмата на които 

https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756841/obo-9780199756841-0185.xml


могат да се обяснят медийните явления. Плурализмът на медиите и вариациите на 

медийните системи налагат и плуралистични перспективи. 

Направеният извод се доказва и от обстоятелството, че в последните години типологията на 

медийните системи на Халин и Манчини в Западна Европа и в Северна Америка повлия 

значително върху сравнителния анализ на медийните системи, но преработките на 

предлагания модел, както и алтернативните подходи говорят за множественост в гледните 

точки. Учените влагат и усилия за разработване на типологии на медийни системи извън 

Западна Европа и Северна Америка. Така например Клаудия Меладо и Клаудия Лагос 

смятат, че „начинът, по който различните елементи на медийните системи са били 

операционализирани, се оказа недостатъчен в задачата да контекстуализира 

преобладаващите модели на журналистическата роля в части от света, различни от Запада“ 

(Mellado & Lagos 2013). Авторките поставят задачата за „предефиниране на структурните 

фактори, които биха могли да повлияят на материализацията на различни журналистически 

и медийни явления по целия свят, и които трябва да се имат предвид при сравняване на 

медийните системи“. По-конкретно тяхното мнение е, че е нужно “да се допълни набора от 

показатели, предлагани за сравняване на медийните системи, с нови измерения, които 

позволяват включването на реалности на държави като Чили и други, които не присъстват 

често в този тип изследвания.“  

В новите европейски демокрации с оглед обясняване на прехода от тоталитарно към 

демократично общество се появиха интересни проучвания като книгите на Добек-

Островска (Полша) и Перушко, Вожаб и Чувало (Хърватия).  

През 2015 г. Богуслава Добек-Островска класифицира медиите в Централна и Източна 

Европа в четири модела: либерално-хибриден, който се характеризира със свободни медии, 

с признаци на хибридизация и консолидация (Чехия, Естония, Латвия, Литва, Полша, 

Словакия, Словения); политизиран, при който медиите са частично свободни, има 

политически плурализъм, но и политизация (България, Хърватия, Унгария, Румъния, 

Сърбия); медии в преход с частично свободни медии, силна политизация и неясни 

политически и бизнес отношения (Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, 

Молдова, Черна гора и Украйна); и авторитарни, когато медиите не са свободни и 

функционират при изключително рестриктивен режим с контролирана от държавата 

цензура (Беларус и Русия). (Dobek-Ostrowska 2015: 25). 

Подходът на Халин и Манчини обаче остава класически за анализ на медийните системи и 

на тяхното развитие, като се имат предвид и взаимоотношенията им с политиката или 

връзката с националните държави, която не е изчезнала. Чрез трите основни модела: 

поляризиран плуралистичен (средиземноморски); демократичен корпоративен (северно- и 

централноевропейски) и либерален (северноатлантически), двамата изследователи 

надграждат създадената по времето на Студената война, но емпирично непотвърдена 

концепция на Сибърт, Питърсън и Шрам.   



Както книгата за четирите системи на пресата е била кртикувана, така и изследването на 

Халин и Манчини е оценявано от различни позиции. Райчева например отбелязва, че в 

анализа на двамата автори отсъстват страните от Югоизточна и Източна Европа. Освен това 

в техния подход прекалено голямо внимание се отделя на вестникарския пазар и на 

политическия медиен паралелизъм. В някакъв момент тези фактори може да са били от 

значение в определни страни, но впоследствие са загубили релевантност. Медийната 

картина е изключително пъстра и променлива глобално и в различните региони. Освен това 

има и исторически особености, взети предвид от Перушко, Вожаб и Чувало. 

Тъкмо върху тази база в опита си да анализира процесите към трансформация на медийната 

среда в бившите социалистически страни, Карол Якубович набляга на разликите в 

същността и скоростта на промените в отделните държави. Якубович се концентрира 

основно върху постсоциалистическите държави и прави списък на различните вътрешни 

фактори, подготвящи рухването  на комунизма, като въз основа на тях конструира два 

хипотетични идеални типа на гладък и успешен преход (и последваща трансформация) или 

на създадени бариери и за двете. Така например позитивни фактори са относителното 

благосъстояние на обществото, високите стандарти в образованието, съществуването на 

организирано дисидентско движение и пр., докато негативни фактори са нисък жизнен 

стандарт, ниски стандарти в образованието, лошо организирано или несъществуващо 

дисидентско движение, разпад на местните културни традиции и пр. Стартовата база 

очевидно е различна и неравномерната медийна промяна в Централна и Източна Европа 

произтича предимно от „два източника: разликата между идеализирания алтернативен 

нормативен модел на демократизация на медиите, разработен от дисидентите през 80-те 

години и реалността, която настъпи след това; разликата между обществените очакванията 

на медиите и реалните модели на тяхното представяне“. „Разликата между теория и 

практика превърна медиите в един от многото все още нерешени проблеми на прехода, 

наистина част от проблема, не част от решението“, заключава Якубович. (Jakubowicz 2001) 

В продължение на тези изследвания, свързани с индивидуалните особености на прехода на 

бившите социалистически страни, Карол Якубович и Миклош Шукош представят 

дванайсет концепции относно развитието и демократизирането на медийните системи в 

посткомунистическите общества (хипотези). Основният въпрос, който авторите си задават, 

е как политическият процес ще повлияе върху положението на медиите, върху тяхната 

свобода и независимост и главно ролята им в демокрацията в дългосрочен план. Якубович 

и Шукош смятат, че това ще зависи от политическия път на всяка страна след падането на 

комунистическата система; от нивото на консолидация на демокрацията; естеството на 

политическите участници, от всички фактори, водещи до значителна промяна на 

политическата ориентация и култура; и, следователно, ще доведе и до промени в политиката 

на официалните медии. Всички такива промени, независимо дали са от формален (промени 

в законодателството и т.н.) или от неформален характер (отношение, разбиране, култура), 

трябва да бъдат анализирани и оценени от гледна точка на тяхното въздействие върху 



демократичната роля на медиите. Учените наблягат на изучаването на медийната среда, 

която е свързана с етапа на демокрацията, а в случай на държави членки на ЕС, трябва да се 

има предвид и взаимовръзката между националния и общоевропейския политически 

процес. (Jakubowicz & Sükösd 2008).  

Демократичните промени и степента на зрялост на демократичното общество са основата 

за трансформациите в медийната среда и медийната система, за нейния прогрес или регрес. 

Затова и оценката за медиите на Freedom House използва показател „състояние на 

демокрацията“ и въвежда  индикатори за консолидирана демокрация, полуконсолидирана, 

както и за хибридни режими. За хибридни медийни модели вследствие на обществените 

процеси, които комбинират черти на преход от една обществена система към друга и 

влиянието на технологичната революция, говори Добек-Островска по отношение на 

медийните системи, установени в Централна и Източна Европа след падането на 

Берлинската стена.(Dobek-Ostrowska 2019) 

В заключение можем да обобщим, че медийните системи израстват и се утвърждават в 

определена медийна среда, а медийната среда е част от обществено-политическата и 

социалната среда във всяка държава и от процесите на разгръщане на демокрацията. 

Множеството от гледни точки, които представихме, говорят за желанието да бъдат 

анализирани медиите в комплекса от връзки и взаимодействия в обществото, както и за 

един динамичен изследователски интерес през годините, който води и до разнообразни 

натрупвания.  

Но какво са все пак медийна система, медия, медийна среда? Доста често тези понятия се 

употребяват твърде свободно и взаимозаменяемо. 

Медии, медийна система, медийна среда,  благоприятна медийна среда 

В своята презентация, изнесена по време на училището в Дубровник 2021 г. на  

традиционната среща на преподаватели  и докторанти  (състояла се онлайн), проф. Хелмут 

Шерер от Университета за музика, драма и медии в Хановер, департамент по журналистика 

и изследване на комуникациите, зададе резонния въпрос „Какво е медийната система и 

някои други наивни въпроси относно изследването на медийните системи?“ (WHAT IS A 

MEDIA SYSTEM AND SOME OTHER NAIVE QUESTIONS ABOUT MEDIA SYSTEMS 

RESEARCH?) Едно толкова често употребявано понятие като медийна система няма 

единно, ясно и точно определение. Проф. Шерер представи своя дефиниция - медийната 

система е сбор от инфраструктурни, икономически, законодателни и политически 

спецификации, чрез които се формира и се дава възможност да протича обществената 

комуникация.  

На европейско равнище също липсва определение за медийна система. Зад често 

употребяваното понятие система в медийните проучвания повече прозира желанието за 

систематичност в изучаването на медийните явления. От своя страна систематичността е 



търсене, подбор и управление на доказателствата за последователно, планирано и детайлно 

изследване, като се анализират  взаимните връзки и взаимодействия. Медийната система 

съществува като работно понятие за нуждите на медийната и комуникационната наука и 

може да се дефинира като единство от медийните канали, всеки със своите особености, 

които функционират с цел пренос на информация, мнения и културни форми. С времето 

моделите стават по-сложни и съответно включват и повече елементи, отнасящи се до 

процеса на комуникация. 

Различните компоненти влияят един на друг и на цялата система и се появяват в определен 

ред. Свързани са тясно и зависят един от друг, както и системата от всеки от тях. Системата 

е функционална и трайна цялост, притежаваща своя собствена характерна структура. 

Бихме могли да се съгласим със Сончик (Sonczyk 2009), който въз основа на проучване на 

полски енциклопедични източници стига до извода, че  медийната система включва 

традиционни медии - печат, радио и телевизия, а също и съвременни форми на тези медии 

и нови, т.е. онлайн издания на съществуващи материали, както и онлайн печат, същото по 

отношение на  радиото, традиционната телевизия, както и сателит, кабел, HDTV и видео по 

поръчка. Това са различни медийни канали за предаване на съдържание. Печатът, радиото 

и телевизията (традиционните или класическите медии) са медийни институции, които 

трябва да се третират като основни компоненти на медийната система. Общата им 

характеристика е, че медийните потребители ги използват систематично, както и че трите 

са общодостъпни. Сончик прибавя към медийната система и разпространителските 

организации, информационните агенции, медийните асоциации и аудиовизуалният медиен 

орган, за да стигне до следното широко определение за медийна система: „Терминът 

„медийна система“ може да се разбира като съвкупност от организации и институции, които 

участват, всеки по свой начин, в процеса на масова комуникация между хората, с 

периодичен характер. Той включва предимно средства за масово осведомяване (преса, 

радио, телевизия), допълващи организации и институции (информационни агенции, 

дистрибуторски компании) и мониторингови организации (в полския случай KRRIT, ZKDP 

и журналистически организации – Б.З.). Доколкото са медии, в системата влизат и Интернет 

платформите. 

Всяко от средствата за масова комуникация е с отделна и до голяма степен автономна 

структура. 

Медийната система е част от по-широка система – системата на държавата. В рамките на 

държавата медийната система вазимодейства с политическата система, с пазара, с културата 

и традициите на обществото. Добек-Островска посочва следните групи и фактори, с които 

медийната система влиза в досег: медйни собственици, журналистическа култура, 

политика, политическа култура, икономика, история и традиции, общество, публика, 

технологии.  (Dobek-Ostrowska 2019: 15)   



На практика медийната система взаимодейства с всички други системи и култури в 

обществото, а на равнището на държавната власт – с всички други власти, като заема 

позицията на неутрална власт  (Занкова 2000). Медиите не са същинска власт, а са „четвърта 

институция“, която осъществява експертно организирано наблюдение на правителството и 

на другите власти. Чрез общественото мнение и изразяването на позициите на гражданското 

общество медиите всъщност заемат неутрално положение между властите. Институционен 

израз на неутралността на медиите като политическа власт е независимият регулатор в 

областта на електронните медии. Този орган, който е и гаранция за независимостта на 

медийната система, има три основни взаимосвързани задачи – да защищава медиите от 

политически и икономически влияния, да следи за ограничаване на отрицателните 

въздействия  и рискове на медийната дейност, да решава проблеми, възникнали между 

операторите по отношение на свободната конкуренция и плурализма. Формата, в която 

функционират подобни органи, е като част от институционната схема на държавата, без 

обаче да стават част от изпълнителната власт.  

Отношенията, които обсъдихме, на практика  формират и специфичната медийна среда във 

всяко общество. 

Революционните промени в комуникациите обаче доведоха до навлизането на понятия от 

други науки, чиято цел беше да разкрият по-задълбочено многостранните промени в 

създаването и разпространението на информация и съдържание в цифровата реалност. 

Както по повод на четирите теории за пресата се е заговорило за система в медиите, така 

термини като „медийна екология“ и „медийна екосистема“ вече имат свое място в 

медийните проучвания и поставят на ново равнище класическото понятие за 

система/медийна система. Основно тези модификации се дължат на изместването на 

центъра на медийната система от традиционните медии към Интернет. 

Препоръка CM / Rec (2011) 7 относно ново понятие за медиите на Съвета на Европа е 

първият европейски документ, който обяви, че смисълът и задачите на медийните 

организации в демократичното общество остават същите на фона на дълбоките 

технологични изменения. Днес медиите разполагат с допълнителни инструменти за 

улесняване на връзките между субектите и ангажираността им с различни цели и идеи. 

Препоръката определя понятието „медийна екосистема“, разбирана в най-широк смисъл 

така, че „да обхване всички участници и фактори, чието взаимодействие позволява на 

медиите да функционират и да изпълняват ролята си в обществото“. Екосистемата дава 

възможност и за прилагането на нови начини за разпространение на съдържание в широк 

мащаб, на значително по-ниска цена и с по-малко технически и професионални изисквания. 

Разбирана по този начин, медийната екосистема обхваща както нови участници – 

платформи, услуги, посредници, така и нови функции, практики, условия, процедури и 

резултати. Освен ролята на информационните и комуникационните технологии по-важни 

са социалните последици, включващи възникването на нови медийни и напомнящи медии 



образувания, които започват да играят активна роля в процесите на масовата комуникация 

и да допълват или понякога дори да заместват традиционните медийни играчи. 

В унисон с тези разсъждения е и заключението на Райчева, че „особеностите на 

съвременната информационна и комуникационна среда предполагат трансформация в 

схващането за медиите“. Тя подчертава, че „сред множеството определения за медия 

преобладава това, което я дефинира като средство за пренос на информация към множество 

реципиенти. Тук се включват не само традиционните масмедии – радио, телевизия, печат, 

но и филми, книги, дискове, продукти с услуги на широколентовите технологии и интернет 

и т. н.“ (Райчева  2015) 

В същински смисъл понятието медии трябва да се отнася до основните институции за 

осъществяване на комуникация върху широка основа. Има обаче и други елементи, които 

са от значение, както отбелязва Сончик. 

Като прилага творчески идеята за новата медийна екология, Съветът на Европа стига до 

извода в цитираната препоръка, че е необходимо и ново понятие за медии, което изисква 

степенуван и диференциран подход на регулиране според достигнатото равнище на 

развитие на съответния участник в медийната среда. Това е ново виждане за съвременните 

медии като „ставащи“ и за медийната система като развиващ се организъм. Такъв подход 

разчита на изучаването на всеки отделен случай от гледна точка на шест основни критерия, 

които са дефинитивни за медиите – намерение да се действа като медия, цел и произтичащи 

от това насоки, редакторски контрол, професионални стандарти, обхват и разпространение, 

обществени очаквания – и е подходящ  за определяне на качеството „медия“ в съвременната 

„флуидна и многоизмерна реалност“. Същевременно на всички играчи – независимо дали 

са нови или традиционни, които оперират в медийната екосистема – трябва да се предложи 

подходяща  рамка, която да гарантира защитата на свободата на изразяване и да предостави 

ясни изисквания за задължения и отговорности в съответствие със стандартите на 

демокрацията, върховенството на правото и човешките права. Регулативният отговор 

трябва да бъде гъвкав, градиран и диференциран според развитието на субектите и ролята, 

която те изпълняват в процесите на създаване и  разпространение на съдържание. 

Функционалните особености на медиите стават водещи при оценката на всяко едно 

образувание. Тези изводи на Съвета на Европа подчертават и важността на регулирането за 

възникването и работата на медиите. 

По-тясно понятие от понятието медийни услуги, което е характерен белег за предоставяния 

от медиите продукт, е понятието за аудиовизуални услуги, които се делят на  линейни (до 

много хора) и нелинейни (индвидуални по поръчка), въведени от  ДИРЕКТИВА 2010/13/ЕС 

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 10 март 2010 година, за 

координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и 

административни актове на държавите-членки, отнасящи се до предоставянето на 



аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги, изменена 

2018 г. ). 

Тези определения имат значение за политиката в рамките на Европейския съюз и на 

националните законодателства в областта на електронните медии.2 

Редакционната отговорност, която е ключова за осмислянето на аудиовизуалните медийни 

услуги, означава „упражняването на ефективен контрол както върху избора на предавания, 

така и върху тяхната организация“, а съответно „доставчик на медийна услуга“ е 

физическото или юридическото лице, което носи редакционна отговорност за избора на 

аудиовизуалното съдържание на аудиовизуалната медийна услуга и определя начина, по 

който тя е организирана, а „доставчик на платформа за споделяне на видеоклипове“ 

означава физическото или юридическото лице, което предоставя услуга на платформа за 

споделяне на видеоклипове (това са медиите или организациите, които разпространяват 

съдържание). 

Медийната среда може да бъде благоприятна за развитието на медиите и неблагоприятна 

или враждебна към тях. Да има т. нар. „смразяващ ефект“ (“chilling effect”). Съветът на 

Европа  определя качеството на средата въз основа на нейното влияние върху свободата на 

изразяване като принцип, право и ценност в демократичното общество и върху другите 

човешки права (Council of Europe 2013): „Благоприятната среда за свободата на изразяване 

има редица съществени характеристики, които колективно създават условията, при които 

свободата на изразяване и информация и живите обществени дебати могат да процъфтяват. 

Правото на получаване на информация обхваща правото на достъп до информация. ..... 

Участието на журналисти и на други медийни участници в публичните дебати по въпроси 

от легитимен обществен интерес не трябва да се обезсърчава, например чрез мерки, които 

                                                             
2 Така „аудиовизуална медийна услуга“ означава услуга по смисъла на членове 56 и 57 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, като основната цел на услугата или на обособима част от нея е 

посветена на предоставянето — в рамките на редакционната отговорност на доставчик на медийни услуги — 

на предавания за широката общественост с цел информиране, забавление или образоване чрез електронни 

съобщителни мрежи; такава аудиовизуална медийна услуга е телевизионно излъчване или аудиовизуална 

медийна услуга по заявка, както и аудиовизуални търговски съобщения. 

С измененията Директивата от 2018 г. в обхвата на регулиране беше инкорпорирана и  „услуга на платформа 

за споделяне на видеоклипове“, която  е услуга, чиято  основна цел или на обособима част от нея или 

съществена функционалност на услугата е посветена на предоставянето на предавания, на генерирани от 

потребители видеоклипове, или и на двете, за широката общественост, за които доставчикът на платформата 

за споделяне на видеоклипове не носи редакционна отговорност, с цел информиране, забавление или 

образоване, чрез електронни съобщителни мрежи и чието организиране се определя от доставчика на 
платформата за споделяне на видеоклипове, включително чрез автоматични средства или алгоритми, по-

специално чрез показване, маркиране и секвенциране. 

Аудиовизуална медийна услуга по заявка“ (т.е. нелинейна аудиовизуална медийна услуга) е аудиовизуална 

медийна услуга, предоставена от доставчик на медийни услуги за гледане на предавания в избран от 

потребителя момент по негова лична заявка въз основа на каталог на предавания, подбрани от доставчика на 

медийни услуги. 



правят достъпа до информация по-труден, или чрез произволни ограничения, които могат 

да се превърнат във форма на непряка цензура.“ 

Обратното въздействие и отговорността на медиите са анализирани по следния начин в 

светлината на свободата на изразяване и човешките права: “Медийната екосистема се 

формира от взаимодействието на правни, политически, социално-културни, икономически, 

технологични и други влияния и нейната жизненост е от решаващо значение за осигуряване 

на благоприятна среда за свобода на изразяване и информация в демократичното общество. 

Една особеност на медийната екосистема е, че индивидите са овластени в резултат на 

новите технологии, които улесняват способността им да участват в публични дебати. Друга 

особеност на медийната екосистема е, че онлайн посредниците могат да изпълняват 

влиятелна функция за поддържане на портали по отношение на публичните дебати, които 

се провеждат чрез техните частни мрежи, като например социалните медии. Трябва да се 

припомни, че онлайн посредниците са косвено задължени да зачитат правото на своите 

потребители на свободата на изразяване, както и други права на човека“. 

Като неотделим принцип е подчертан и плурализмът на медиите и разнообразието на 

медийното съдържание, които са от съществено значение за функционирането на 

демократичното общество и са следствие от основното право на свобода на изразяване и 

информация, гарантирано от член 10 от Европейската конвенция за правата на човека 

(ЕКПЧ). Държавите имат позитивното задължение (да проявяват интреес и активност – 

Б.З.), за да гарантират плурализъм в медийния сектор, което дава възможност да се чуват 

разнообразни гласове, включително критични, на ограничени групи и на пренебрегнати 

общности.  

Съветът на Европа обръща специално внимание на свободната журналистика и на 

„възможността да се упражнява правото на свобода на изразяване без страх“ в 

благоприятната медийна среда. Ролята на държавите е да осигурят рамката за минимум 

безопасност, сигурност и защита, които се гарантират ефективно на практика за всички, по-

специално за журналистите и за другите медийни участници. 

В заключение – медийната система е институционно образувание, а медийните работници 

и основно журналистите чрез дейността си са тези, които вдъхват функционален живот на 

системата и й придават специфични характеристики. Връзката на медийната система със 

свободата на изразяване е фундаментална и неотделима.  

 

Българската медийна система. Създаване, развитие и основни характеристики.  

Медийната система в България е съвкупност от институционни елементи, които обхващат 

организациите на печата, радиото, телевизията и Интернет платформите, както и медийните 

регулатори като основно ядро. Като допълнителни компоненти могат да се включат 



телеграфните агенции, рекламните агенции, вече Интернет платформите и 

професионалните медийни организации. Телеграфните, рекламните агенции и платформите 

захранват медиите с определено съдържание. Тези взаимоотношения не протичат само 

конструктивно, но могат да създадат рискове за правата на участниците в тях. 

Професионалните медийни организации представляват гражданското общество в 

медийната сфера, имат значение за поддържане на саморегулирането в тази област и за 

високото качество на разпространяваното съдържание въз основа на възприети стандарти 

за работа.  

Исторически бележки 

В историята на България първата медия, която е уредена законодателно, е печатът. 

Прогресивна за времето си и с либерален характер, Търновската конституция (1879) 

утвърждава принципа на личната неприкосновеност и частната собственост. Закрепени са 

и свободата на печата, правото на сдружавания и др. Конституцията предвижда приемането 

на специален закон по печата, което практически означава, че законодателят може да 

ограничи неограничената по конституция свобода. Печатните издания са средство за 

разпространяване на възгледите на политическите партии и за участие в политическия 

живот на Княжеството. 

Радиото, което става изключително популярно в световен мащаб в началото на миналия век, 

е уредено в България на  6 април 1927 г., когато е приет Закон за радиото, състоящ се от 9 

члена. Три години по-късно група интелектуалци и общественици като проф. Асен 

Златаров, Елин Пелин, ген. Велизар Лазаров,  Стефан Янчулев и Димо Казасов инициират 

създаването на кооперация „Родно радио“, която получава концесия за 

радиоразпръскването в България. Новият етап в развитието на радиото настъпва на 24 март 

1934 година, когато е открит СофийскияТ национален предавател в Добруджанския 

квартал. Той получава официалното название Радио София и именно тогава се поставя 

началото на програмна схема. (Българското радио) Излъчват се новини и оригинална 

музика, като радиото минава под опеката на Дирекцията за обществена обнова (по своята 

същност Дирекция на печата по време на управлението на „Звено“). Така още една 

институционна структура е включена в българската медийна система. С Наредбата-закон за 

радиото от 1935 г.3 радиото е провъзгласено за държавен монопол, като изпълнението му се 

възлага на Главна дирекция на пощите, телеграфите и телефоните, а за нуждите на 

държавната отбрана на Министерството на войната.  Прогласено е, че всеки има право да 

слуша радиопрограми. 

                                                             
3 https://www.sandacite.bg/1935-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-

%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8A-%D0%B7%D0%B0-

%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BE/. 



След деветосептемврийския преврат 1944 г. на 6 декември 1947 г. е обнародвана и влиза в 

сила Конституцията на Народна Република България. Член 7, ал.1 обявява  

радиоразпръскването са (за) държавна (общонародна) собственост.4 

На 6.04.1948 г. е приет Закон за радиото (ЗР), който утвърждава държавния монопол в тази 

сфера (чл.1). Той отменя Наредбата-закон за радиото от 1935 г. Ползването на 

радиоприемник се осъществява след получаването на позволително съобразно правилник 

на Комитета за наука, изкуство и култура и срещу заплащането на абонаментни такси 

(чл.17, ал.2). Съгласно чл.17, ал.1 радиослушането е обявено за свободно.  

През 1952 г. въз основа на съществувалата Дирекция радиоинформация се създава ново 

културно учреждение – Комитет на радиоинформацията, пряко подчинен на Министерския 

съвет. Всъщност тези бюрократични промени с нищо не променят държавния монопол 

върху радиото. 

В своя анализ за историческото развитие на медийното законодателство в България 

Николова  (2013) изрежда институционните трансформации, които претърпява 

нормативната уредба в областта на медиите 1954 - 1963 г., а те от своя страна документират 

концентрацията на власт над медиите в държавните структури. “Ведомствената 

концентрация в областта на културата се проявява в началото на 1954 г. с приемането на 

Закон за създаване на Министерството на културата. ... През същата година е обнародван 

Указ на Президиума на Народното събрание за пощенските, телеграфните, телефонните и 

радиосъобщения в НРБ, който отменя Закона за радиото от 1948 г.“ Заключението е, че с 

посочения указ „оскъдното материалноправно съдържание на медийното законодателство 

в България се заличава“ и радиото, както и печатът са превърнати в лостове на 

тоталитарната власт. Впоследствие управлението на телевизията се осъществява от Главна 

дирекция на българското радио и телевизия към ККИ (Комитет за култура и изкуство)  чрез 

дирекциите “Българско радио”, “Българска телевизия” и дирекция по техническите 

въпроси. (Николова  2013) 

С приемането на Конституцията на развития социализъм в България през 1971 г.5 е 

подчертано, че  “държавата полага особени грижи за развитието на науката, изкуството и 

културата, като създава … радио и телевизия” (чл.46, ал.1). Тяхната структура се определя 

от изпълнителната власт. Предвидено е, че гражданите имат свободата на словото, на печата 

(чл.54, ал.1). “Тези свободи се осигуряват, като на гражданите се предоставят необходимите 

материални условия за това” (чл.54, ал.2). Новата конституция не забранява цензурата, 

защото според партийните ръководители такава просто не съществува в една 

социалистическа държава, и всички стъпки, които се предприемат за уреждане и 

ръководство на радиото и телевизията са на равнището на изпълнителната власт. Указ № 

1086/10.07.1977 г. на Държавния съвет за работата с критичните публикации определя в 

                                                             
4 https://www.parliament.bg/bg/18. 
5 https://www.parliament.bg/bg/19. 



Допълнителни разпоредби, че средства за масова информация са Българската телеграфна 

агенция, вестниците, списанията, радиото, телевизията и документалното кино.6 С 

разпореждане на Бюрото на Министерския съвет за утвърждаване на структурата на 

Комитета за телевизия и радио (КТР) от април 1983 г. се определя устройството на 

държавния орган, а от 1986 г. Държавният съвет включва комитета към Министерския съвет 

без ранг на министерство. Докато надзорът върху радиото и телевизията е много по-силен, 

спрямо печатните издания според проф. Филип Панайотов строгата цензура съществува до 

1953 г. въпреки селективността и информационното затъмнение. (Периодизация). Той 

определя като период на „затишие“ времето на зрелия социализъм. Въпреки репресиите се 

създава широка мрежа за разпространение и голям брой литературни вестници и списания, 

като не във всички публикации идеологията преобладава. По време на „перестройката“ 

(втората половина на 80-те) печатните издания публикуват много критични материали, 

които преразглеждат комунистическите постулати,  заражда се и българската опозиция и се 

подготвят демократичните промени. 

Българската медийна система след Освобождението на България и през периода на 

социализма не е самостоятелна, а е неразделна част от държавата и държавния монопол. Тя 

няма свой независим облик, а е елемент от бюрократичната структура, като се използва от 

властта за пропагандни цели. Ето защо названието медийна система за този период, когато 

медиите са de jure и de facto компонент на държавния апарат и нямат свое самостоятелно 

организационно-функционално присъствие, е условна. 

 

Създаване на модерна демократична медийна система в България 

Преходът 

10 ноември 1989 г. е датата, смятана за началото на българския преход към демокрация и 

към свободна пазарна икономика, въпреки че еднопартийната система беше премахната 

година по-късно. Правото на свободно изразяване на мнения започна да набира скорост в 

публичното пространство и така се постави началото на новата демократична публична 

сфера. През 1990 г. в България се проведе Националната кръгла маса, кръгла маса за 

политически консултации, подобно на други страни от бившия Източен блок след падането 

на комунистическите режими. Чрез тези консултации правителството и опозицията се 

договориха как практически да се осъществи преходът към демокрация и свободен пазар. 

Това бяха политически разговори без правно основание, тъй като социалистическата правна 

система вече не можеше да се прилага към новите социални отношения, а новите закони, 

предназначени да ги регулират, все още не бяха готови. Тези закони изискваха знания и 

квалификация от нов калибър. Прозрачността в обсъждането на обществено значимите 

въпроси започна да се прилага като принцип за комуникация с публиката, подкрепен от 
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националните медии - срещите на Кръглата маса бяха излъчвани директно по програма 

„Хоризонт“ на Българското национално радио (БНР), а вечерта Българската национална 

телевизия (БНТ) излъчваше репортаж от дневната сесия. Открит беше пътят и към  

създаването на демократични непропагандни медии. 

На обсъжданията на кръглата маса приемането на нова конституция, нов закон за партиите 

и нов избирателен закон бяха в центъра на обществения дневен ред. Участниците 

предложиха два закона като особено важни – закон, регулиращ политическите партии, и 

закон за средствата за масова информация. Накрая изготвянето на закон за медиите беше 

отложено – било  поради липсата на опит в тази област, или поради волята на някои 

политици да се възползват от нерегламентирания статус на националните медии в 

ситуацията на радикални социални обрати. Взето бе и решение за свикване на 7-мо Велико 

народно събрание, което да подготви демократичната конституция „за изграждане на нова, 

европейска, модерна система на политическа власт“ (Ананиева 2014:17) и превръщането на 

тоталитарната държава в демократична. В този начален период правните актове се 

разглеждат като основна структура на демократичната държава, която трябва да бъде 

правова държава. В демократичната трансформация Конституцията трябва да осигурява не 

само институционната рамка и да въведе стабилност и сигурност в обществото, но и да 

добави правно и конституционно измерение към развиващата се демократична култура. 

Много петиции и искания идват от свободната общественост и от различни организации, 

свързани с реформирането на съществуващите тоталитарни медии. В публично обръщение 

към Народното събрание, Държавния съвет и правителството Движението за гражданска 

инициатива (една от първите организации на гражданското общество и основатели на 

Съюза на демократичните сили, (СДС) ) подчертава, че истинският достъп на гражданите и 

на групите граждани до мас медиите, както и подкрепата за независимата издателска 

дейност трябва да се възприемат като основна цел на демократизацията. Тези мнения са  

спонтанни и не се отнасят конкретно до приемането на специален закон за медиите, който 

да уреди нова медийна система, но те формулират идеята за независимостта на медиите 

като неотделима от демокрацията и за медийната култура и като неотделима от 

демократичната култура. (Промяната 1989 г. Преди и след това). 

Систематичната реформа на социалистическата правна система в България, започваща с 

основния закон, не беше приета недвусмислено от всички членове на обществото. 

Парадоксално е, че дългоочакваната и подготвена от Великото народно събрание нова 

Конституция от 1991 г.7, която има за цел да утвърди европейските принципи на 

политическия плурализъм, разделението на властите и правата на човека, срещна 

сериозното противопоставяне на демократичните партии. Тридесет и девет депутати 

протестираха срещу новата Конституция през май-юли 1991 г. с гладна стачка. Протестът 

беше главно срещу комунистическото мнозинство в парламента и бавния темп на работа по 

новия основен закон. Въпреки техните действия Конституцията беше приета на 12 юли 1991 
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г. и влезе в сила, за да създаде необходимата нормативна основа за започване на правните, 

политическите и икономическите реформи. Конституцията утвърди основните принципи 

на демократичната държава, включително правото на свободно изразяване на мнение, 

правото да се търси, получава и разпространява информация и обяви печата и другите 

средства за масова информация като свбодни, забрани цензурата и постави основата за 

изграждането на свободната демократична медийна система. Тези разпоредби са 

вдъхновени от ЕКПЧ, която свързва европейските и националните ценности. Разпоредба 

със символно значение, отразяваща социалните очаквания в този период и обозначаваща 

борбата за демокрация, е изричната забрана на цензурата.  

Конституцията на България стана най-популярният акт през първите години от българския 

преход. Според Близнашки политическият проект за бъдещото възстановяване и развитие 

на България като демократична, правова и социална държава е утвърден именно в 

Преамбюла на българската конституция. (Близнашки 2018: 255) 

Правата на човека заедно с правото на изразяване и достъп до информация заемат видно 

място в основния закон и следват модела и изказа на ЕКПЧ, което направи възможно 

присъединяването на България към Конвенцията и членството в Съвета на Европа 

(България се присъединява към Съвета на Европа през 1992 г. – Б.З.). Тези първоначални 

обещаващи стъпки се влошиха през следващите години и наличието на конституционни 

разпоредби не можа да спре лошите практики в медийната среда – комерсиализация,  

таблоидизация, клиентелизъм, депрофесионализация. Необходими бяха законови 

регулативни механизми, които да определят правилата на играта. Голямата жертва на 

несигурната правна уредба беше свободата на изразяване, която беше силно нарушена.  

Днес България заема 111 място по свобода на изразяване според рейтинга на RWB, което е 

най-ниската позиция сред страните членки на Европейския съюз. В свое изявление именно 

генералният секретар на RWB Кристоф Делоар осъди политическото манипулиране на 

медиите и умишленото създаване на климат, граничещ с „медийна гражданска война“в 

България. (Антонова 2019) 

Както обобщава Райчева (Райчева 2013), „процесите на демонополизация, децентрализация 

и либерализация се оформят произволно и поставят основата за изграждане на новата 

медийна среда, която е пространно анализирана в редица публикации.“8 Липсата на 
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системно надграждане и регулиране в медийната област обаче се чувства осезателно. Тази 

липса се отразява и на медийните изследвания, сред които цялостните проучвания са редки. 

Органът, оправомощен да защитава Конституцията – Конституционният съд, също е нов за 

българската институционна система, но се радваше на голямо уважение и популярност в 

началото на прехода, особено по отношение на решенията си, свързани с медиите и с 

формирането на благоприятна медийна среда. Конституционният съд приема най-малко 14 

решения, свързани с установяването на демократичната медийна система в страната и 

синхронизирането на нейното действие със стандартите за правата на човека. Практиката 

на Съда относно свободата на изразяване и свободата на медиите демонстрира също така, 

че в този момент правната култура превалира над медийната култура и че конституционната 

култура заема централно място в рамките на правната култура. Подобно развитие 

въплъщава и борбата на организации и институции за приемането на гаранции за 

независимостта на медиите. По това време на създаване на медийното законодателство се 

гради и медийната правна култура главно въз основа на решенията на Конституционния 

съд. За съжаление този процес впоследствие стана твърде противоречив. Медийната 

практика се развиваше в Европа и в света, но принципите на преимущественото място на 

свободата на изразяване сред другите права и социални интереси не бяха категорично 

утвърдени. 

Едно от най-често цитираните решения на Конституционния съд на РБългария и с най-

дългосрочна визия е Решение № 7 от 1996 г. по к. д. № 1 от 1996 г.9 В него 

Конституционният съд прави тълкуване на конституционните разпоредби, отнасящи се до 

свободата на словото (чл.39), свободата на медиите (чл.40) и правото на информация 

(чл.41), като обосновава саморегулиране (липса на специален закон) за печатните медии и 

регулиране за електронните медии – радио и телевизия. Решението дава насоки в синхрон 

с европейската практика за правната рамка на бъдещия медиен закон, който ще уреди 

легално и два от основните елементи на медийната система – съответно радиото и 

телевизията, – както и видовете радио- и телевизионни организации. 

Както вече споменахме, медиите бяха засегнати от забавянето на процесите на 

демократизация поради намесата на политически и икономически фактори. Медийните 

дейности не бяха поставени върху  основата на широко огласени правила, а останаха в плен 

на  политически и бизнес интереси (които всъщност бяха тясно преплетени) и ситуационни 

договорки. В продължение на седем години след началото на промените не бяха приети 

специални закони, регулиращи медийния сектор. Ганчева подчертава, че има три пътя за 

социални промени, които трябва да се следват по пътя на демократизиране на обществото: 

публичност – възстановяване на потока от социална информация в общ интерес, 
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плурализъм –разнообразие от източници на информация и власт и утвърждаване на нови 

или възродени социални практики – приемане на необходимото законодателство и 

създаване на институции, тъй като целта на трансформацията е „укрепване на 

демокрацията“. (Ганчева 2001: 434) Тези стъпки не са предприети последователно от 

политическите елити, които предпочитат да се пазарят за това, как трябва да функционират 

медиите и да извлекат лична изгода.  

В същия контекст Райчева подчертава, че „от всички институции именно масмедиите най-

бързо и най-гъвкаво реагират на трансформацията към демокрация и първоначално са 

необходимият катализатор в този процес.“ (Райчева 2013) Подобно на ситуацията и в 

другите страни от Централна и Източна Европа, и в България се създават предпоставки за 

свободeн медиен пазар: „Макар много бързо след старта на прехода на българската публика 

да е предоставено разнообразно журналистическо меню, очакванията, че медиите ще 

подпомогнат ефективно процеса на демократизация, се оказват нереалистично високи. 

Самите медии тогава се нуждаят от трансформация“. (Райчева 2013)  Този пазар обаче е 

хаотичен и нерегулиран, обстоятелство, което има своите последствия.  Тодоров (Тодоров 

2015: 98) набляга на факта, че „липсата на национална концепция и стратегия за развитието 

на българската медийна среда след 1989 г. се оказва изключително важна причина за 

нейната непълноценна трансформация“. Стремежът към бърза приватизация в тази сфера 

отместват встрани обществения интерес.  

Не само комерсиалните интереси белязват българския преход,  но и свръхполитизирането 

на обществения живот. Тъжната история е, че медиите изиграха ключова роля в този 

процес. Знеполски (Знеполски 2000: 63) твърди, че телевизията след 1989 г. не само 

очертава границите на новото политическо поле, но и създава новите политически фигури. 

В първите години на демократичните промени новите български политици получиха 

значително медийно внимание, а впоследствие и телевизионен образ, който по-късно се 

превърна в истински политически образ. Медиите и журналистите всъщност бяха дълбоко 

ангажирани в политическите репрезентации и това явление имаше отрицателно 

въздействие върху тяхното осъзнаване и възприемането от тях на културата на 

независимост в медиите. Тези изводи се потвърждават и от Тодоров, който изтъква, че 

„характерна черта на българския преход са деформираните отношения между властта, 

политиката и медиите, които се развиват през годините. Причините за този тесен съюз могат 

да се търсят както на нивото на взаимна изгода на партиите, където има компенсация, така 

и в посока на осигуряване на публична легитимация на политиците чрез медиите. (Тодоров 

2015:  99). 

Липсата на опит и ясно осъзнаване на бъдещето на медиите бяха други неблагоприятни 

фактори, който влошиха положението и направиха медийната среда несигурна за дълъг 

период от време. След демонополизирането на българските медии беше установен 

политически плурализъм и без специална регулативна рамка се задействаха пазарните 

механизми. Вестниците и периодичните издания бяха приватизирани бързо. Независими 



издания като седмичниците „168 часа“, „Седмичен „Труд“ и „Неделен Стандарт“; 

всекидневниците „24 часа“, „Труд“ и „Стандарт“ бързо завзеха най-големия дял от пазара. 

Съдържанието е поднесено по нов начин, преобладават фактите над политическите 

послания, което импонира на масовата аудитория. Партийната обвързаност от началото на 

прехода постепенно бива изместена от икономически зависимости. Според Райчева 

„независимите издания успяват да установят контрол върху цялостния си производствен 

цикъл – от организацията на редакционната работа до изграждането на собствена 

разпространителска мрежа (която неглижира съществуващата държавна) – и да поставят 

основите на пресиндустрията“. Тази огромна цел обаче не може да се осъществи със 

собствени средства и в страната навлизат чуждестранни капитали (немската групировка 

ВАЦ), която създава нов монопол. (Райчева 2013) На практика пазарното развитие на печата 

в България е белег за еманципирането му от държавата и на възприемане на култура на 

независимост от доскоро могъщата социалистическа бюрократична машина, но 

изкривените икономически зависимости, в които попада,  са не по-малко пагубно. Филева 

(Филева 2015) говори за „изкуствено консолидиране на пазара с неподготвени за реална 

пазарна конкуренция играчи“. Според нея тогава са създадени предпоставки за 

безпроблемно навлизане на ВАЦ в един пазар с дефекти, в който немската група бързо 

създава свое господстващо положение, нарушава правилата на играта и това пречи както на 

самия пазар, така и на демократизирането на медиите.(Филева 2015) 

Тези черти на прехода се отразиха неблагоприятно и върху журналистическата професия, 

която се схващаше за свободна от всякакъв вид регулиране, дори от саморегулирането, 

въведено с приемането на Етичния кодекс на българските медии едва през 2004 г. 10 

В началото дебатите за бъдещето на медийната система обхващаха печата и електронните 

медии, но накрая вестниците и периодичните публикации останаха извън възможния обхват 

на специално правно регулиране (въпреки че в някои бивши социалистически страни бяха 

приети закони за печата като елемент на новото медийно законодателство). Както 

подчертава Чолаков  (Чолаков 2010), „едно от табутата на българското медийно 

законодателство, възникнало след 1990 г. беше, че в България не може да се приема закон 

за печата, защото се приемаше и все още се приема, че законът по начало е ограничаващ...... 

И понеже не биваше да се слагат в началото на демократичните промени ограничения пред 

свободните медии, се възприе от гилдията, че не може да има закон за печата.“ Твърде 

елементарно обяснение, без да се обсъдят предимствата на евентуален закон за печатните 

издания и юридическите гаранции за сигурност, финансиране и стабилност на 

редакционните съвети, които може да предложи. Резултатът от подобни предопределени 

„дискусии“ е остракиране на всяко различно мнение и стесняване и изкривяване на обмена 

на идеи по този проблем, което в случая се отразява съответно негативно и върху статуса 

на журналистическата професия и спецификите й в различните медии. Чолаков изрично 
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споменава за това враждебно отношение и отсъствието на истински комплексни дискусии 

по темата: “Впрочем всеки в България, който е произнасял на глас думата закон за печата, 

се отървавал в най-добрия случай с лек уплах“. (Чолаков 2010) 

Бихме искали да подчертаем, че фактът, че не бе приет специален закон за печата, не 

поставя печата като медия във вакуум, тъй като спрямо пресгрупите и издателствата 

действат общите закони – Търговски закон, Наказателен кодекс, Кодекс на труда и др. 

Липсва обаче регулиране на специфичните особености на печата като медия, на 

редакционните колегии и правното положение на журналистите.  

По времето на прехода електронните медии и по-специално националните електронни 

медии стояха в основата на обществените и парламентарните спорове. В тези първи 

демократични години се смяташе, че Народното събрание като орган за размяна на мнения 

и парламентарен контрол, представляващ най-широкото множество от възгледи и идеи в 

обществото, е и най-подходящият форум, където могат да се повдигат медийните въпроси 

и да се решават проблемите на медийния преход. Последицата обаче беше, че години наред 

медиите бяха изложени непрекъснато на натиска на политическите сили и коалиции. 

На 22 декември 1990 г. Великото народно събрание гласува Решение за приемане на 

Основни положения на временен статут на Българската телевизия и на Българското радио.11 

Двете национални медии са дефинирани като “общонационални, автономни 

информационни и културни институти”. Тяхната дейност се наблюдава пряко от Великото 

народно събрание чрез Постоянна комисия по радио и телевизия, която може да изразява  

“мнения” по повод на програмните схеми на двете медии. Източниците на финансиране са 

изчерпателно изброени: 

1. държавният бюджет; 

2. собствена рекламна и търговска дейност; 

3. дарения, 

4. спонсорство, което не е свързано с програмни задължения от политически, икономически 

и друг характер. 

Това е временно ad hoc регулиране в очакване на цялостен медиен закон. 

През 1991 г. Великото народно събрание призовава все още държавните електронни медии 

“да съдействат за опазване на социалния мир и обществения ред, за утвърждаване на 

престижа на закона и на държавните институции”. Отговорността за излъчваните програми, 
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за изпълнението и спазването на Основните положения на временния статут е на 

председателите на Българското радио и Българската телевизия. 

Съгласно споразумението за кръглата маса парламентарните комисии са натоварени да 

предложат проектозакон за радиото и телевизията до февруари 1991 г. Поради 

маневрирането на партиите проектът за закон за радиото и телевизията е приет едва през 

1996 г. Такова отношение към медиите ясно илюстрира как политическите интереси 

доминират над правната мотивация за приоритет на общественото благо и това е случаят, 

когато Конституционният съд отново се произнася. Решение № 16 от 19.09.1995 г. на 

Конституционния съд на Република България12 посочва, че разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от 

Конституцията забранява на държавните органи да се намесват в дейността на средствата 

за масова информация, поради което БНТ и БНР могат в рамките на законите да приемат 

такива структури и правилници за дейността им, каквито те преценят. Одобряването на 

структури и вътрешни правилници за функционирането на различни ведомства е 

управленска (административна) дейност, поради което с оглед на чл. 8 от Конституцията не 

може да се извършва от помощни органи на законодателната власт, каквато е постоянната 

комисия за радио и телевизия. Решение от 13.10.1995 г. на Народното събрание обаче 

отменя текстовете, обявени за противоконституционни в РКС № 16 от 1995 г. и разпорежда, 

че надзорните функции по отношение на БНР и БНТ до създаването на закон ще се 

осъществяват от Комисията по радиото, телевизията и БТА.  

Прилагайки пряко конституцията, Съдът лиши парламента от задължението да се намесва 

в автономията на националните електронни медии съгласно временния статут, 

подчертавайки, че парламентът като политически орган не може да действа като 

контрольор или надзорник на медиите. Определението и обхватът обаче на това какво е 

контрол и какво е надзор останаха доста размити. 

Противно на обществените очаквания и въпреки решенията на Конституционния съд, 

приемането на Закона за радиото и телевизията през 1996 г. не разреши проблемите със 

създаването на демократичната медийна система в България. Законът е първият акт от този 

тип за цялата национална законодателна система и за първи път правен инструмент 

предвижда създаването на независим медиен регулатор – Националния съвет за радио и 

телевизия - който също е нов орган за цялата българска управленска структура. 

Политическите интереси обаче отново доминираха над законовите мотиви и вместо 

независим, органът се оказа напълно зависим от политическото мнозинство – той трябваше 

да се състои от 11 души(:) 7, избрани от парламента пропорционално на представителството 

на политическите партии, 2 назначени от президента и 2, назначени от министър-

председателя. С Решение N 21 от 1996 г. Конституционният съд обяви 

противоконституционността на тези разпоредби.13 Според съдиите такъв подход към органа 
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осигурява открито предимство на парламентарното мнозинство и на правителството и е в 

противоречие с правото на свобода на изразяване и свободата на медиите. Свободата на 

медиите се подчертава, че върви ръка за ръка с политическия плурализъм и е неприемливо 

една или повече политически сили да институционализират своята власт в медийния 

регулатор и чрез него в ръководните органи на БНТ и БНР. Тези юридически действия 

поставиха двете национални медии в сложна ситуация, тъй като смяната на генералните 

директори беше осъществена по неконституционосъобразен начин.14 

Решение № 17 от 6.11.1997 г. на Конституционния съд на Република България15 обяви за 

противоконституционно Решението на Народното събрание по този казус с мотива, че 

правомощията, които Великото Народно събрание е имало по отношение на БНР и БНТ 

(включително избирането и освобождаването на генералните директори на тези национални 

институции) не действа до създаването на нова законодателна уредба за тях. Поради това 

от деня на влизане в сила на ЗРТ (обнародван в ДВ, бр.77 от 1996 г.), който макар и 

нефункционален не беше отменен изцяло,  правомощията на Народното събрание спрямо 

националното радио и националната телевизия следва да се смятат за окончателно 

прекратени, а изборът на управителни органи на БНР и БНТ влиза в компетентността на 

медийния регулативен орган – Национален съвет за радио и телевизия, който е независим 

по своя характер и съответно е нужно да бъде създаден час по-скоро. С този ход 

Конституционният съд на РБългария потвърди своята позиция, че регулирането на 

националните медии, а впоследствие и на други създадени медии трябва да е правомощие 

на специално конституиран орган, който е отражение на неутралната позиция на медиите в 

държавата,  а не на класически административен орган. 

В края на 1998 г. 38-то Народно събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона 

за радиото и телевизията с цел да даде тласък на процедурите за избор на генерални 

директори на националното радио и телевизия и да постави процесите, които излизат извън 

контрол, на здрава законова основа.  Така новият модернизиран Закон за радиото и 

телевизията от 1998 г. (ЗРТ) (ДВ, бр. 138 от 1998 г., който с изменения е в сила и до днес), 

сложи край на открития сблъсък между политическите мнозинства и Конституционния съд. 

                                                             
14 Съвсем скоро след сформирането на новото правителство на ОДС (Обединени демократични сили) през 

1997 г., парламентарното мнозинство си постави за задача да реши въпроса с контрола върху БНР и БНТ. 

Съгласно разпоредбите на ЗРТ от 1996 г. генералните директори и другите управителни органи на БНР и БНТ 

се назначаваха и освобождаваха от НСРТ, но такъв надзорен орган не беше създаден, тъй като съответните 

конституиращи норми бяха обявени за противоконституционни. За да бъдат освободени старите генерални 

директори и назначени нови, Народното събрание предварително трябваше да промени ЗРТ от 1996 г. , да 

сформира НСРТ и едва тогава да се пристъпи към смяна на генералните директори на БНР и БНТ. Народното 

събрание обаче взе решение за промени в ръководствата на Българското национално радио и Българската 
национална телевизия и назначи нови генерални директори с убеждението, че с отмяната от Конституционния 

съд на релевантните норми на ЗРТ от 1996 г. относно конституирането на НСРТ, старите норми отново могат 

да влязат в сила, а това са чл.86, ал.1 и §6 от ПЗР на Конституцията. Това решение също беше атакувано пред 

Конституционния съд от група народни представители от състава на опозиционната социалистическа партия 

и политическите битки около БНР и БНТ продължиха. 
15 http://www.constcourt.bg/bg/Acts. 



Първият регулатор - Националният съвет за радио и телевизия (НСРТ) , а от 2001 г. с 

променена структура и име Съветът за електронни медии (СЕМ), се състои от членове, 

избрани от Народното събрание и назначени от президента.(чл.24, чл. 25, чл.26) 

Макар и да не бяха напълно ефективни за опазване на системата на електронните медии 

като независима, радио- и телевизионните актове/закони (1996, 1998) имаха и положителни 

резултати. Първо, те предвиждаха трайна уредба на основни обществени отношения и 

второ, те поставиха основите на цялостното регулиране на електронните медии, като 

позволиха на търговските радио и телевизионни станции да започнат да работят по 

законоустановена публично оповестена процедура. Николова подчертава, че в периода 

1991-1998 г. законодателната власт се фокусира предимно върху дейността на държавното 

радио и телевизия с оглед на тяхното управление, програмно съдържание и финансиране. 

Това противоречие беше в основата на голямата битка между старата комунистическа 

партия и новите демократични партии за господство над националните медии. 

Регулирането на медийното съдържание по отношение на частните медии, на които е 

разрешено да извършват телекомуникационни дейности по кабел и спътник в периода 1992 

- 1993 г., е официално въведено едва през 1996 г. (Николова 2013). До тогава тези частни 

медийни станции могат да се смятат за квази законни и се базират на практическата 

необходимост да се даде възможност за разнообразие от медийни канали през първите 

години на демократичните промени (външен плурализъм). Специално в цитираната област 

решенията се вземаха от историческия вече Временен съвет по честотите, създаден към 

Комитета по пощи и далекосъобщения (КПД). Въпреки че дейността на съвета се оценява 

като положителна за времето си, защото е позволила да се разчупи държавният монопол в 

областта на радиоразпръскването, Временният съвет работеше по старата социалистическа 

уредба на далекосъобщенията и неговото натоварване с такива важни задачи като 

лицензирането на частните радиостанции de facto удължи живота на тази уредба след 

демократичните промени. На практика, когато ЗРТ започна да се прилага близо десет 

години по-късно, голяма част от честотите на местно равнище вече бяха раздадени от орган 

на изпълнителната власт и без нужните гаранции за публичност и прозрачност. Създаването 

на съвета е въз основа на уговорка между председателя на комисията за радио и телевизия 

в парламента и председателя на КПД. Дали обаче тази уговорка е добър принос от 

позициите на времето и от гледна точка на принципите на демокрацията? Съществуването 

на съвета пренебрегна необходимостта от законова уредба в медийната област за доста 

дълго време. Друга последица, която буди размисъл, е че  лицензирането на частните радио 

станции в началото, а впоследствие и на някои телевизионни станции и кабелни оператори 

остана в обсега на компетентността на технически орган на изпълнителната власт, нещо, 

което противоречи на цялата философия за демократичните медийни системи и на 

принципите на правовата държава за независимост на медиите от изпълнителната власт. 

Създаде се дълбок нормативен хаос, отгласите от който се чувстват и до днес.  



Процесът на кабелизиране в България, който започна след радикалните политически, 

икономически и социални промени след 1989 г., е друг неблагоприятен пример за 

принизено отношение и незачитане на законовата уредба – в случая в сферата на медиите. 

Демократизацията направи възможна появата на частна инициатива и в построяването на 

кабелни разпределителни системи, но държавата стоеше настрана в началото на този 

сложен процес – опитът на Франция и на Германия показваше огромните средства, 

дългосрочната им възвръщаемост, технологичните и организационните трудности, които го 

съпътстваха. Може би българската държава тогава не си е давала сметка за изгодата от 

вложените инвестиции, за необходимостта от стабилност и ред в този сектор. Тъй като 

дейността остана в частни ръце, не бе възможно, тя да се извърши с качество и с размах, 

както би я извършила държавата, и затова кабелизирането ставаше  парцелирано, по 

населени места, квартали и райони, с технически неизправности. Огромна трудност беше 

липсата на правна уредба и прилагането на непълна или по аналогия съществуваща уредба. 

Навсякъде приходите от дейността оставаха извън строителен, данъчен, технически и 

авторскоправен контрол. Внасянето на ред в дейността настъпи с приемането на Наредба 

№ 2 от 5 май 1993 г. за кабелно-разпределителни системи за радио-телевизионни сигнали 

от КПД, с която се въвеждаха правила за лицензиране и регистрация на кабелните 

оператори. През 1994 г. отново КПД прие Наредба № 10 от 3 май 1994 г. за реда, по който 

да се издават лицензии за далекосъобщителна дейност. В този подзаконов акт бе уточнено, 

че кабелните системи са вид далекосъобщителни мрежи. Въведе се разграничение между 

обществени и частни оператори.16 Отново беше обявен срок за узаконяване дейността на 

нелицензираните кабелни оператори. От 1 август 1993 г. влезе в сила и новият Закон за 

авторско право и сродните права (ЗАПСП). Тези мерки обаче не възпрепятстваха напълно 

хаотичното развитие на кабелните системи в България. Програмите се разнообразяваха, но 

кабелната дейност не можеше да се легализира в пълен обем, липсваха желание и опит у 

оправомощените институции за преследване на нарушителите, криминализирано бе 

незаконното използване на кабелните мрежи, но не и незаконното им изграждане. 

Противоречивата правна уредба пречеше да сe                                                                                                                                                                                                    

премине гладко през „дивия етап“ на кабелното разпространение в България. Тези проблеми 

бяха постепенно уталожени и регулирани по някакъв начин с приемането на Закона за 

далекосъобщенията, ДВ, бр. 88 от 7.10.2003 г. и на Закона за електронните съобщения, ДВ. 

бр.41 от 22 Май 2007г. изм. до 2021 г. , и издадените въз основа на тях подзаконови актове 

.    

Толерирането на подобни противоречия в регулирането поддържа и намирането на ad hoc 

решения в полза на конкретни лица и интереси. Тази съмнителна практика се утвърди или 

                                                             
16 След множество промени в законодателството към момента е в сила НАРЕДБА № 35 ОТ 30 НОЕМВРИ 

2012 г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КАБЕЛНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ПРИЛЕЖАЩАТА ИМ 

ИНФРАСТРУКТУРА, издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и 

министъра на регионалното развитие и благоустройството ( ДВ. бр.99 от 14 декември 2012 г.) 



чрез прилагането на преходни и заключителни разпоредби, легализиращи вече създадени 

не по съответния ред медии, пристрастно тълкуване или други „творчески“ правни техники, 

които продължиха да съществуват заедно със законите. Скорошно проучване на 

Българската академия на науките разкрива тревожната тенденция, че 43% от българите са 

склонни да не спазват и да нарушават закона. Според учените това е резултат от грешните 

модели за управление на публични и бизнес процеси, които бяха внедрени в страната от 

прехода досега. (Сега 2019) Вследствие на подобно поведение е заплашен един от 

стълбовете на демокрацията – върховенството на правото. 

Законът за радиото и телевизията е предизвиквал много критични бележки относно 

пропуски, съмнителни разпоредби и липса на ефективност. Да не забравяме, че законът е 

не само гръбнакът на регулирането, но и на саморегулирането и досега се нуждае от 

систематично подреждане. Някои важни за медийния плурализъм въпроси като 

собствеността и концентрацията на медиите дори не са уредени от него. Постоянно 

съществуват рискове от политическа намеса, основно по отношение на обществените медии 

(чийто статус на обществени също може да се дебатира с оглед на новото състояние, в което 

се намират медиите в цифровото общество) и независимостта на регулативния орган за 

медиите. От друга страна, бизнес интереси от различни сектори застрашават частните 

медии. Въпреки закона чрез скрити и явни лостове политическите елити и икономическите 

групировки продължават да управляват медийния сектор (тесни връзки между медийни 

магнати и политици, подчинение на журналистите, непрозрачна медийна собственост, 

съмнителни назначения и избор на членове на медийните органи, служещи на 

политическите мнозинства, свързване на собствеността от различни сектори  и др.). 

Макар и подобрено от Конституционния съд, медийното законодателство в България е като 

правна фасада, която не може да спре негативните тенденции в този сектор. Медиите не са 

действали и не действат като четвърта сила, противопоставяща се на останалите три, а като 

„четвърта власт, слята с останалите три“. Тази констатация на Дерменджиева подчертава, 

че българските медии са станали „част от статуквото“ и са загубили качеството на 

неутрална власт (Дерменджиева  2013: 59).  

Законът за радиото и телевизията не е единственият закон, свързан с медиите, но може да 

се смята за опора на редица закони, които регулират работата на медийните организации в 

България. Общи закони относно всички медии са Търговският закон, Наказателният кодекс, 

Законът за авторското право и сродните му права, Законът за конкуренцията, Законът за 

здравето, Законът за защита на потребителите, Законът за закрила на детето и др. 

Необходимо е да подчертаем обаче ролята на двата специални закона,  които имат особено 

значение за формирането на медийната система(:) Законът за радиото и телевизията, който 

регулира обществените отношения, свързани с излъчването на аудиовизуално съдържание, 

и Законът за електронните съобщения, който регулира обществените отношения, свързани 

с предоставянето на електронни комуникации – разпространение, излъчване, предаване или 

приемане на знаци, сигнали, писмен текст, изображения, звук или съобщения от всякакъв 



вид чрез проводник, радиовълни, оптична или друга електромагнитна среда. Законът за 

електронните съобщения се занимава с инфраструктурни въпроси и се фокусира главно 

върху технически проблеми. Може обаче да се каже, че отношенията между техническите 

органи и независимия аудиовизуален регулатор също са били елемент от дебатите относно 

независимостта на медийната система в периода на прехода. В центъра на спора беше кой 

орган ще доминира и ще завърши лицензионните процедури, като издаде окончателния 

лиценз за излъчване на програми. През първите години след промените преобладаваха 

органите с техническа компетентност, но те представляваха бившите социалистически 

бюрокрации, в които реформите протичаха много бавно. Този факт поставяше под 

съмнение справедливостта на процедурите, провеждани от тези органи, които позволиха, 

както посочихме, на първите частни медийни станции да работят полулегално в България. 

Като цяло подготовката за присъединяване към Европейския съюз доведе до подобряване 

на лицензионните процедури и до изпълнението на изискванията за присъединяване, вкл. в 

медийния сектор. Успешното изпълнение на тези процедури разчита на по-доброто 

разбиране за тяхната роля за създаването на плуралистична медийна система, по-голяма 

прозрачност, постигната чрез последователното прилагане на правните норми и по-

интензивна и отворена институционна комуникация между двата оправомощени органа – 

Съвета за електронни медии и Комисията за регулиране на съобщенията. Съмненията обаче 

дали процедурите по конкретни казуси са справедливи и от обществен интерес все още 

съществуват. Формалното изпълнение на предвидените от закона изисквания за законност 

не могат да убедят обществеността, че те не крият сделки в полза на влиятелни интереси.  

Транспонирането на европейското законодателство също буди доста тревожни въпроси. 

Освен механичното му включване в националните нормативни актове, европейските 

регламенти не се прилагат според духа на европейските принципи. Не се създава и трайна 

практика от оправомощените органи, която да е изрично огласена. Не се спазват 

изискванията за съразмерност/пропорционалност при налагане на административно 

наказателни санции и принудителни административни мерки. Ярък пример за подобен 

подход е, че през 2015 г. съгласно тогава действащия Закон срещу пазарните злоупотреби с 

финансови инструменти17 председателят на КФН наложи огромни глоби на "Икономедиа", 

фирмата-издател на "Капитал" и "Дневник" и на провинциалния вестник и сайтове 

"ЗовNews", http://vratzanews.com, http://www.vecherni-novini.bg, http://zovsport.com и 

електронния сайт към вестника http://zovnews.com  (впоследствие отменени окончателно от 

САС – Б.З. ) с мотива, че са публикували в дните на банковата криза през лятото на 2014 г., 

когато КТБ беше поставена под особен надзор 2015 г. (КТБ е обявена в несъстоятелност 

през 2015 г. с начална дата на неплатежоспособността ѝ 6 ноември 2014 г. – Б.З.), статии, 

създаващи напрежение около ПИБ, което не отговаря на реалната ситуация в банката. От 

КФН приемат, че публикацията може да "създаде невярна представа у вложителите", хаос 

                                                             
17 Отм. със Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти -  ДВ. 

бр.76 от 30 септември 2016г., изм. До  2019г. 



и поради тази причина контролният орган приема, че е налице пазарна манипулация. 

Всъщност целите на закона, транспониращ европейска директива, са съвсем други и са 

свързани с прекратяването на пазарните злоупотреби, свързани с пазарни инструменти18, но 

най-лесната мишена са медиите и журналистите, като чрез санкциите се цели да се всее 

страх у тях и да бъдат принудени да разкрият източниците на информация, която е от 

обществен интерес. Административен съд - София-град, приема изцяло доводите на 

първата инстанция, че статията в „Икономедиа“, обект на 100-хилядната глоба, не цели 

уронване престижа на ПИБ. Първата инстанция отменя глобата, тъй като "наказващият 

орган е следвало да санкционира единствено разпространяването на такава информация, 

която обективно е насочена към манипулация на финансовия пазар, а не всяко предаване 

или статия, които търсят причините за изненадващата банкова криза и съдържат недоказани 

твърдения.". Комисарят по човешките права към Съвета на Европа също коментира 

решението на финансовия регулатор, като подчертава, че „един финансов регулаторен 

орган не знае нищо за медиите, за свободата на медиите и не би трябвало да има властта да 

налага глоби на медии. На това трябва да се сложи край. Защото би било много трудно да 

се пише за финанси и банки, ако те се страхуват, че ще им бъде наложена огромна глоба.". 

(Капитал 2016) Обръща се внимание върху т.нар. „възпиращ/смразяващ“ ефект от подобни 

мерки. 

Този случай е показателен за няколко неща. Всеки закон, който засяга медиите и свободата 

на изразяване по някакъв начин, при прилагането му трябва да се тълкува, като се дава 

приоритет на закрилата на свободата на словото (каквато е и практиката на ЕСПЧ). Освен 

това всеки съвременен закон в някаква степен пряко или косвено има връзка със свободата 

на изразяване и още при създаването му тази връзка трябва да се идентифицира и добре да 

се обмислят евентуалните рискове за това фундаментално право при формулирането на 

конкретните разпоредби. Трето, не само съдът, но всички регулатори трябва да прилагат 

принципа за съразмерност/пропорционалност на санкциите, като най-добре е да създадат 

своя практика по прилагането с конкретни стъпки, подобно на ЕСПЧ. 

 

Законът за радиото и телевизията: оценка 

Положителни характеристики 

Законът за радиото и телевизията, който е в сила понастоящем,  изглежда много по-

напредничав като обхват, адресати и език в сравнение с този от 1996 г. Изискванията на 

ЕКТТ (Европейска конвенция за трансгранична телевизия и протокол за нейното 

                                                             
18 Чл.2 от същия закон: 

1.предотвратяване и разкриване на пазарните злоупотреби; 

2. повишаване на общественото доверие в пазара на финансови инструменти; 

3. осигуряване на своевременно и пълно разкриване на информация на инвеститорите; 

4. създаване на условия за развитието на справедлив, прозрачен и ефективен пазар на финансови инструменти. 



изменение19) и на актовете на ЕС са отразени в закона. Законът урежда създаването и 

разпространението на медийни услуги на територията на България и прави разлика между 

обществени и търговски доставчици на медийни услуги. Разграничението е въз основа на 

функцията, а не въз основа на собствеността – всяка медия осъществява обществена 

функция, но при обществените оператори тя е с по-голям обхват. Обществените доставчици 

на медийни услуги са натоварени с много повече задължения и изпълняват обществена 

мисия. (чл. 6 ал. 2 ЗРТ). Актът последователно транспонира Директивата за 

аудиовизуалните медийни услуги – 2010 с изменения от 2018 г. Възприети са основни 

принципи на създаването и разпространението на радио и телевизионни програмите – 

плурализъм, недискриминация, ненасилие и неподбуждане към омраза, разбирателство и 

толерантност. Поради необходимостта от изграждането на единен пазар в рамките на ЕС и 

хармонизирането на националните инструменти в определена област в закона преобладава 

стилът на Брюксел. Важна регулативна стъпка в подкрепа на журналистите, е включването 

на член 11, който урежда техния статус и професионална независимост. Обхватът на 

разпоредбата обаче е ограничен до работещи само за електронните медии и няма конкретни 

процедури, които да служат като адекватни предпазни мерки в случаи на нарушения. 

Въпреки че законът предвижда, че между собствениците (и/или управителните тела на 

доставчиците на медийни услуги) и журналистите, сключили договори с тях, могат да се 

договорят редакционни статути за работата в областта на публицистиката с конкретни 

параметри като защита на свободата и персоналната отговорност на журналистическия труд 

при изпълнение на поставената задача; защита на журналистите и на тяхната позиция;

 професионално-етични норми за журналистическата дейност; начините за вземане 

на решения, които се отнасят до журналистическата дейност и създаване на вътрешен орган 

за разрешаване на възникнали спорове при журналистическата работа, няма налична 

публична информация, която да позволи по-задълбочени изводи относно това дали тази 

разпоредба се използва на практика или е само декларация. 

Съгласно закона „чл. 4. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г.) (1) доставчик на медийни услуги е 

физическо лице – – едноличен търговец, или юридическо лице, което носи редакционна 

отговорност за избора на съдържанието на медийната услуга и определя начина, по който 

тя е организирана. Редакционна отговорност е упражняването на ефективен контрол както 

                                                             
19 Конвенцията, разработена от Съвета на Европа,  създава правна рамка за свободното разпространение на 

трансгранични телевизионни програми в Европа, чрез минимални общи правила, в области като 

програмиране, реклама, спонсорство и защита на определени индивидуални права. Той възлага на 

излъчващите държави задачата да гарантират, че предадените телевизионни програми отговарят на неговите 

разпоредби. В замяна се гарантира свободата на приемане на програмни услуги, както и предаването на 
програмните услуги, които отговарят на минималните правила на Конвенцията. Ратифицирана със закон, 

приет от 38-о Народно събрание на 4.12.1997 г. - ДВ, бр.117 от 10.12.1997 г. Издадена от председателя на 

Комитета по пощи и далекосъобщения, обн., ДВ, бр. 32 от 8.04.1999 г., в сила от 1.07.1999 г. Протокол за 

изменение – 1998 г., ратифициран от България 2000 г. Поради изключителната компетентност върху 

материята от страна на ЕС работата по втория протокол за изменение и допълнение на Съвета на Европа е 

спряна. 



върху избора на предавания, така и върху тяхната организация както в хронологичен ред 

при линейни услуги, така и в каталог при медийни услуги по заявка. 

(2) Радио- или телевизионен оператор е доставчик на линейни медийни услуги (програми) 

за радио/телевизия въз основа на програмна схема. 

............. 

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Не са доставчици на 

медийни услуги лица, които само разпространяват програми, за които редакционна 

отговорност носят трети страни. 

Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Доставчик на платформа за 

споделяне на видеоклипове е физическото лице  – едноличен търговец, или юридическото 

лице, което предоставя услуга на платформа за споделяне на видеоклипове.“ 

Натрупаната практика през годините в национален и в международен мащаб  позволява на 

законодателя да развие много по-пълно процедурите за лицензиране и регистрация в Глава 

6 от закона и предоставянето на услуги по заявка в Раздел 5. С цел по-голяма прозрачност 

чл. 125к. (нов - ДВ, бр. 12 от 2010 г.) задължава Съвета за електронни медии да поддържа 

публичен регистър за различни видове програми.20 

Лицата, които имат намерение да осъществяват услуги на платформи за споделяне на 

видеоклипове, уведомяват за това СЕМ по съответния ред съгласно чл. 125с. (Нов - ДВ, бр. 

109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) ЗРТ. 

                                                             
20 (2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) В регистъра по ал. 1 се обособяват 6 самостоятелни 

раздела: 

1. първи раздел, който включва български радио- и телевизионни програми, които могат да бъдат 
разпространявани на територията на Република България чрез кабел и сателит; 

2. втори раздел, който включва чуждестранните програми, които могат да бъдат разпространявани на 

територията на Република България чрез кабел и сателит: 

а) създадени в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство; 

б) създадени от чуждестранни лица, различни от лицата по буква "а"; 

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) трети раздел, който включва български радио- и 

телевизионни програми, разпространявани чрез: 

а) налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване; 

б) електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване; 

4. четвърти раздел, който включва медийните услуги по заявка; 

5. пети раздел, който включва предприятията, които разпространяват български и чуждестранни програми; 
6. (нова - ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) шести раздел, който включва платформите за споделяне 

на видеоклипове. 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Програми, които са предназначени за разпространение 

за аудитория извън територията на Република България и се разпространяват чрез електронни съобщителни 

мрежи за наземно или спътниково радиоразпръскване, които са на територията на Република България, 

подлежат на регистрация и се включват в първи раздел на публичния регистър по ал. 2, т. 1. 



ЗРТ развива и много по-пълно правомощията на медийния регулатор СЕМ. Понастоящем 

той се състои от 5 члена, но неговите задължения непрекъснато се увеличават във връзка с 

упражняването на контрол не само върху традиционните аудиовизуални медии, но и върху 

платформите за споделяне на съдържание. Ако СЕМ поеме наблюдението върху всички 

онлайн платформите, това ще изисква сериозно преструктуриране на органа и увеличаване 

на капацитета му.  

Специализираните медийни регулатори във формата, в която съществуват и функционират, 

са важна институционна гаранция за независимостта и ефективността на медийната 

система, тъй като позволяват контролът върху операторите и защитата на публиката да се 

опират върху експертни познания и информирано въздействие. Последното подпомага 

операторите при успешното изпълнение на публичните им задължения. 

Въпреки че имаше различни причини в различните страни (технически или политически), 

навсякъде административната форма, в която специалните регулатори на медиите 

започнаха да действат във времето, беше под формата на независима административна 

агенция. Няма унифицирани стандарти, които биха могли да обяснят независимостта на 

този вид органи и доста често независимостта се смята, че служи в по-голяма степен за 

разкрасяване, а не е истински ангажимент. Пол Крейг (Craig 1999) обяснява независимостта 

на независимите агенции със следните характеристики – защита от политическа намеса, 

дистанциране от правителствената бюрокрация, използване на опит и умения, участие на 

обществени организации и публиката, запълване на организационния вакуум и справяне с 

проблеми в чувствителни области. Най-важната от тях обаче е независимостта от 

политическа намеса, която дава възможност на агенциите да намират нестандартни 

решения в своята област и да реагират бързо на въпроси от обществено значение чрез 

използването на експертни знания и установяване на партньорства.  

Съгласно чл. 20 (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 

г.) ЗРТ „Съветът за електронни медии е независим специализиран орган, който регулира 

медийните услуги и услугите на платформите за споделяне на видеоклипове в случаите и 

по реда, предвидени в този закон“. Независимостта от всякаква намеса в работата на органа 

е гарантирана в ал.2, според която СЕМ “не може да иска или да приема указания от друг 

орган във връзка с упражняването на правомощията, които са му възложени с този закон“. 

Принципите в дейността са изброени в ал.2 – безпристрастно и прозрачно и в съответствие 

с целите на Директива 2010/13/ЕС, изменена с Директива (ЕС) 2018/1808 упражняване на 

правомощията, в интерес на обществото, защита на свободата на словото, независимостта 

на доставчиците на медийни услуги, медийния плурализъм, културното и езиковото 

многообразие, защитата на потребителите, достъпността, недискриминацията, правилното 

функциониране на вътрешния пазар и насърчаването на лоялна конкуренция. Тази алинея 

обобщава и целите на контрола на СЕМ. Законът обаче не предвижда какви са последиците, 

ако тези правила бъдат нарушени например системно от органа или как се установяват 

подобни нарушения. 



Компетентността (правомощията) на регулаторите на електронните медии обхваща 

регулативни и контролни правомощия. Първите се отнасят до създаването на правила, т.е. 

до създаването на вторично законодателство, което трябва да детайлизира законовите 

норми и да установи съгласуван набор от стандарти в тази област. Това обаче трябва да бъде 

изрично предвидено от закона. Вторите включват правомощия, насочени към защита на 

основните ценности в медийната област, проверяващи правомощия и правомощия за 

въздействие. 

Прави впечатление, че макар и широко наричани регулатори, функциите на повечето 

специализирани медийни органи са предимно надзорни или контролиращи по своята 

същност. Тази роля се определя от Хофман-Рийм (Riem 1996) като „задача за гарантиране 

спазването на специфичните норми на законодателството за радиоразпръскване“.  

Препоръка Rec (2000) 23 на Комитета на министрите относно независимостта и функциите 

на регулативните органи в сектора на радиоразпръскването предвижда тези органи да 

упражняват най-широко „правомощия на регулиране“, включително лицензиране (което е 

контрол), без да изясняват по-подробно каква е точно контролната компетентност, която е 

от първостепенно значение. 

ЗРТ разпорежда в чл.32 ал.1 т.1, че СЕМ „осъществява надзор върху дейността на 

доставчиците на медийни услуги за спазването на този закон“ и т.24 върху доставчиците на 

платформи за споделяне на видеоклипове. Границите на този надзор са определени в чл. 33. 

Чл. 32 съдържа множество правомощия на българския медиен регулатор – повече от 20. 

Според чл. 32 ал.1 т.24. изр. 2 в изпълнение на своите правомощия Съветът за електронни 

медии приема правилници, решения и декларации и дава становища в предвидените от 

закона случаи.Това обаче не са същински регулативни правомощия, а правомощия за 

приемане на декларативни и вътрешноустройствени актове, мнения и позиции, защото 

Съветът не е оправомощен да приема наредби за доразвиване на закона. 

Правомощията на СЕМ са механично изредени и не са систематично подредени. Това е 

резултат от множеството промени в ЗРТ. Така надзорните правомощия са пръснати в текста 

и се съдържат главно в разпоредбите относно правомощията на СЕМ и в разделите относно 

лицензионната и регистрационната дейност. Тези правомощия не са обобщени, което 

затруднява прилагането. Целта на проверяващите правомощия е събирането на достатъчно 

и достоверна информация от органа, за да може последният да взема информирани 

решения. Значението на тези правомощия се крие във възможността, той да разполага с 

достатъчно факти и веществени доказателства, които ще му позволят да действа адекватно 

в конкретна ситуация. Те гарантират и ефективното прилагане на правомощията за 

въздействие. Сред тях например разследващата компетентност позволява на органа да 

разследва задълбочено въпроси, които са от значение както за радио-телевизионната 

дейност, така и за обществото. Въз основа на процеса на разследване и събирането на факти 

регулаторът може да приложи разрешителното правомощие и да вземе решение за 



присъждане на лиценза. Редовното прилагане на рутинни или ad hoc проверки във връзка с 

действието на лиценза, вкл. и на място, проследяват изпълнението на лицензионните 

задължения. Ефективният мониторинг в областта на радиоразпръскването зависи от 

надлежното и точно прилагане на правомощията за разследване и извършените проверки. 

Законът за радиото и телевизията не навлиза в тези детйли, което означава, че субсидирано 

се прилагат други общи закони, но гаранциите за процедурите в медийната сфера, където 

залогът е свободата на изразяване, трябва да са уредени в специалния закон.  

СЕМ има и информационно-уведомителни правомощия - – сезира компетентните органи за 

нарушения на нормативните актове при осъществяване на медийните услуги, публикува 

списък на събитията с важно обществено значение и обезпечава мерки за защита на достъпа 

на аудиторията до отразяването им, предоставя на Европейската комисия и на независимите 

регулаторни органи на държавите членки на Европейския съюз, в областта на медийните 

услуги информация, необходима за прилагането на Директива 2010/13/ЕС, изменена с 

Директива (ЕС) 2018/1808. 

Законът възлага и представителни правомощия на СЕМ, който представлява „Република 

България в междудържавни и междуправителствени организации по въпроси, отнасящи се 

до електронните медии, и осъществява координиращи функции между държавните 

ведомства и неправителствени организации с оглед формулирането на обща политика по 

отношение на електронните медии.“ 

Съгласно закона СЕМ има конститутивни правомощия относно избирането на генералните 

директори и утвърждаването на ръководните органи ва двете национални медии – БНТ и 

БНР (чл.32 ал.1 т.2 и 3). 

След 2020 г. СЕМ има и споделена компетентност относно политиката в областта на 

медийната грамотност съгласно чл.33а, което е образователно правомощие. 

Според измененията от 2020 г. СЕМ приема рамка за ефективно съвместно регулиране в 

бранша, като подпомага изпълнението на чл. 4б. (Нов – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 

22.12.2020 г.) „(1) Насърчава се саморегулирането и съвместното регулиране чрез кодекси 

за поведение и стандарти, където това е уместно и подходящо.“ Законът мълчи какви са 

тези насърчителни мерки за съвместно регулиране и те очевидно са оставени в рамките на 

дискрецията на самия СЕМ. 

Недостатъци на закона 

Освен посочените по-горе несистематичност, дори хаотичност, един от най-големите 

недостатъци на ЗРТ е, че той не успя да въведе ефективна система за финансиране на БНТ 

и БНР и остави двете национални медии да бъдат финансирани от бюджета, а не от 

обществото. Система за плащане за програмите на националните радио- и телевизионни 

оператори съществуваше по времето на социализма, когато се плащаше месечна такса чрез 



българските пощенски служби. След демократичните промени месечната такса беше 

отменена за известно време и след това се оказа невъзможно да бъде въведена обратно нито 

чрез пощата, нито чрез националната електроенергийна компания въз основа на всеки 

регистриран електромер. Българското общество се смята за свободно от всяко задължение 

да плаща за гледане на програмите на националните медии, чието излъчване се финансира 

от държавния бюджет.  

Съгласно чл. 98 от ЗРТ се създава независим фонд за радио и телевизия към Съвета за 

електронни медии за финансиране на радио и телевизионни дейности. Законът предвижда 

подробно разходването на фонда – той ще се изразходва за финансиране на БНР и БНТ; 

финансиране на СЕМ; финансиране на проекти от национално значение, свързани с 

въвеждането и използването на нови технологии в радио- и телевизионната дейност; 

финансиране на значими културни и образователни проекти; финансиране на проекти и 

дейности, предназначени за разширяване на разпространението на радио и телевизионни 

програми по население и / или територия и др. 

Тези разпоредби останаха само мъртва буква, а националните телевизионни оператори все 

още се финансират главно чрез държавна субсидия, реклама и спонсорство. Неуспехът на 

закона за създаване на фонда лиши БНТ и БНР от възможността да станат истински 

обществени оператори, а другите оператори – от подпомагане за осъществяване на 

обществено значими проекти. По този начин без подкрепата на такъв независимо работещ 

фонд беше изключително трудно и почти невъзможно в годините на дълбоки социални 

трансформации да се финансират големи технологични и културни начинания, които биха 

могли значително да подобрят цялата медийна среда и медийна система (включително 

нейната цифровизация). Така и БНР и БНТ не можаха да навлязат решително и да се укрепят 

в процеса на цифровизация и огромен конкурентен натиск от търговските медии, онлайн 

медиите и телекомите. 

Друг съществен недостатък е, че законът не успя да регулира адекватно медийната 

собственост и кръстосаната собственост в различни медии и по този начин да отговори на 

очакванията на българското общество за повече прозрачност в медийната сфера. През 2018 

г. медийният магнат Делян Пеевски инициира изменения в друг закон – Закон за 

задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на 

разпространителите и доставчиците на медийни услуги21 с цел повишаване на 

прозрачността на собствеността и на финансирането на различните доставчици на медийни 

услуги (прозрачност на медийната система). Съгласно чл. 7а. „(1) издателят на произведени 

в Република България периодични печатни произведения публикува в първия брой за всяка 

календарна година информация, идентифицираща действителния му собственик. В 

случаите, когато издателят е публично дружество по смисъла на Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа или по националното си законодателство, за информация, 

                                                             
21 ДВ. бр.108 от 29 Декември 2000г., изм. до 26 февруари 2019 г. 



идентифицираща действителния му собственик, се смята посочването на компетентната 

институция, под чийто надзор се намира дружеството.(2) При промяна в информацията по 

ал. 1 актуалната информация се публикува в първия брой на печатното произведение след 

настъпването й.“22 

Информацията се съхранява в специален регистър към Министерството на културата (МК) 

и е обществено достъпна, а в случай на неспазване могат да бъдат наложени големи глоби. 

Така по повод наблюдението върху медийната собственост в групата на оправомощените 

органи освен СЕМ се включва и МК. Никъде обаче не се споменава за координация в 

дейността им. 

Един от аргументите срещу подобен подход е, че систематичното място на подобни 

разпоредби въобще не е в този специален закон, който има друга цел и тя е свързана с 

опазване на културното богатство – депозиране на печатни и други произведения, 

създадени и тиражирани в страната или отнасящи се до нея с цел да бъдат съхранени като 

част от националното културно наследство, като към това намерение е пришито „обявяване 

на информация за разпространителите на периодични печатни произведения и 

доставчиците на медийни услуги“. Същевременно не е направена връзка със ЗРТ и няма 

съгласуване на компетентности – МК, СЕМ и КЗК. Още по-силен аргумент в полза на друго 

решение е бързо развиващата се нова медийна среда и преплитането на традиционни и 

онлайн медии и необходимостта от нов регулативен подход и вероятно нови органи с 

                                                             
22 Алинея 3 (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г.) „Доставчик на медийна услуга ежегодно до 30 юни подава в 

Министерството на културата декларация по образец, утвърден от министъра на културата, която 

идентифицира действителния му собственик и съдържа информация дали действителният собственик заема 

публична длъжност, както и за всяко получено финансиране през предходната календарна година, неговия 

размер и основание, включително данни за лицето, извършило финансирането. Когато доставчикът на 

медийна услуга е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа или 

по националното си законодателство, за информация, идентифицираща действителния му собственик, се 

смята посочването на компетентната институция, под чийто надзор се намира дружеството. Когато лицето, 

което фактически контролира съдържанието на медийната услуга и/или редакционната политика, е различно 
от действителния собственик на доставчика на медийна услуга, това обстоятелство се обявява в 

декларацията“. 

Съгласно ал.4 в декларацията по ал. 3 „се посочват всички договори и тяхната стойност, сключени от 

доставчика на медийна услуга през предходната календарна година с държавни или местни органи или 

дружества с държавно или общинско участие в капитала, включително в резултат на обществени поръчки, с 

политически партии, рекламните договори с лица, осъществяващи дейност, подлежаща на регулация, както и 

договорите, по които е получено финансиране със средства от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове или от други международни финансови институции и донори.“ 

(5) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г.) „Декларацията по ал. 3 се подава чрез попълване на електронен формуляр на 

интернет страницата на Министерството на културата при спазване на Закона за електронния документ и 

електронните удостоверителни услуги. Декларация, която не съдържа информацията по ал. 3 и 4, се смята за 

неподадена“. 
Декларацията се подава и в Агенцията по вписванията и подлежи на обявяване в съответния регистър по чл. 

3, ал. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. 

Доставчикът на медийна услуга, в 7-дневен срок от настъпването на промяна в действителния му собственик, 

е длъжен да декларира промяната и да посочи дали действителният собственик заема публична длъжност. 

Доставчикът на медийна услуга публикува актуална информация за действителния му собственик и на 

интернет страницата си. 



компетентност, която да отговори адекватно на възникващите проблеми. Очевидно 

вносителите не са имали сериозни намерения да осветляват собствеността на медиите 

въобще, още повече кръстосаната собственост в няколко вида медии. Остава неясен 

въпросът, кой и при каква процедура може да разследва действителния и фактическия 

собственик, ако има несъответствия в декларациите. Обществото не очаква прилагането на 

Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на 

разпространителите и доставчиците на медийни услуги да даде осезаеми резултати и да 

направи медийния сектор по-прозрачен (а и прилагането му досега въобще не доказва 

обратното). Подозрението е, че чрез тази правна инициатива Пеевски, който беше 

собственик  на медийната империя "Нова българска медийна група холдинг" (НБМГ), първо 

еднолична собственост на майка му Ирена Кръстева, укрепнала с помощта на фалиралата 

вече КТБ през 2007-2014 г. и впоследствие разпродадена, е целял да задуши малките медии, 

които не могат да плащат глобите, и да окаже натиск върху конкурентите си. Мерките 

срещу непрозрачната собственост в медиите и кръстосаната собственост в няколко медии 

трябва да са свързани в единна система, както изискват и европейските актове. Необходимо 

е обаче тук да признаем, че в ЕС няма общ и задължителен акт относно прозрачността на 

медийната собственост. Уредбата е нестабилна и променлива в цяла Европа и е необходим 

координиран подход с отчитане на интересите на различни участници, за да се приведат в 

действие международно признатите принципи в тази област. Прозрачността на медийната 

собственост е от съществено значение за оценката на множеството медийни пазари. 

Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 

икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно Плана за действие на 

европейската демокрация (Communication from the Commission 2020) подчертава нуждата 

от широка подкрепа за публикуване на ясни и подробни данни за медийната собственост по 

време на публичната консултация относно плана. Съобщението препраща към препоръката 

на Съвета на Европа относно медийния плурализъм и прозрачността на медийната 

собственост (Recommendation CM/Rec(2018)1) и приетите насоки, които изискват 

държавите да прилагат съвкупност от законодателни, финансови, информационни и 

координационни мерки.  

Особена отличителна черта на Закона за радиото и телевизията от 1998 г. беше, че заедно с 

редовните изисквания за несъвместимост, той предвиждаше като специално условие за 

заемане на длъжност в СЕМ и в управителните съвети на  националните обществени медии 

лицата да не са бивши информатори и членове на Държавна сигурност. В България не бяха 

приети други лустрационни норми и в този смисъл ЗРТ беше уникален. 

През 2013 г. по жалба на депутати от Българската социалистическа партия и от Движението 

за права и свободи Конституционният съд отмени разпоредбите за лустрация в ЗРТ, които 

бяха единствените от този тип в цялостното българско законодателство. Съдът приема, че 

лустрацията има дискриминационен характер и противоречи на Конституцията и на 

международното право.  



Според седемте съдии лустрацията в закона противоречи на международното право и на 

международните договори, по които България е страна(,) и е непропорционално 

ограничаване на човешки права по смисъла на европейската Конвенция за защита на 

правата на човека и основните свободи. КС е приел: ”Недопустимо е тази негативна 

обществена оценка за миналото да бъде основание за ограничаване на конституционните 

права на български граждани при действието на демократичния основен закон на страната 

от 1991 г.“ Съдиите от мнозинството също припомнят, че практиката на Съда е била 

недвусмислена в това отношение през годините. Въпреки това, в отделно становище трима 

членове на Съда с особено мнение подчертават, че „посочената позиция (на мнозинството 

– Б.З.) е израз на вулгаризирана версия на юридическия позитивизъм, представляваща 

концепция, според която правото е ценностно неутрално по отношение на общочовешкия 

морален опит. Тя е неприемлива, защото извежда неговата легитимност само от това, че то 

е установено от държавата, независимо от това дали е тоталитарна по същността си и 

нихилистична по отношение на човешките права“. (Христов 2013) Решението е дълбоко 

разочароващо за тази част от българското общество, която подкрепя моралното 

пречистване от комунистическата идеология и бързите реформи във всички сфери и главно 

в медийната и в информационната сфера, които водят до истинска демократизация. 

Медиите и хората, които работят в тях,  трябва да са авангардът на този всеобхватен процес. 

Решението може да се разглежда и като отличителен белег за политизирането на 

Конституционния съд, който вместо да решава обективно и безпристрастно, отстъпва пред 

исканията на политическата класа, както и за снижаване на неговия публичен имидж в 

последните години. 

За съжаление националният преход към цифрово излъчване е друг пример за неефективната 

роля на законовото регулиране в България. Цифровизацията е предизвикателство не само 

за въвеждането на нови принципи в медийното производство и разпространение, но и за 

правните правила, които трябва да уредят промените в медийните институции и професии. 

Законите у нас бяха превратно използвани, за да прикрият истинските намерения на 

политици и бизнесмени за лични печалби. „Цифровизацията беше отлагана няколко пъти и 

общото разбиране беше, че процесът се проточва нарочно, че е непрозрачен и политически 

партии и икономически кръгове се опитват да намерят най-доброто решение за себе си, но 

не в полза на гражданите. Гласът на търговските интереси засенчи представителите на 

гражданското общество по време на дебата за приемането на този закон”. 

(Антонова&Георгиев 2013)  

През март 2009 г. ЗРТ и ЗЕС бяха изменени и допълнени, за да включат разпоредби относно 

условията за конкурси за мултиплексни оператори. Законовите промени бяха оспорени пред 

Конституционния съд, който през юни 2009 г. обяви някои от тях за 

противоконституционни. Усложненията се случиха „след поредица от груби лобистки 

промени в законодателството, насочени към елиминиране на други кандидати, и след 

поредица фалшифицирани конкурси“ коментира  Спасов. (Спасов 2019) Само дни след 



приемането на законодателните промени КРС проведе търг и на кандидатите беше даден 

изключително кратък срок, за да подготвят необходимите документи за кандидатстване. 

Критериите за подбор бяха много подробни и включваха специфични изисквания към 

оборудването. Според коментара на Антонова и Георгиев „повечето от тези лицензи са 

предназначени само за един канал, TV7, който по този начин придобива статута на 

национален телевизионен оператор. В допълнение към TV7, други търговски телевизионни 

канали, които придобиват „must-carry” статус(,) са bTV, TV2 (по-късно се слива с bTV 

Media Group и променя името си на bTV Action), Нова, MSAT, DTV и BBT“. Европейската 

комисия обаче смята, че този вид привилегироване на определени оператори чрез процеса 

на лицензиране е приемлив само в случая на обществените оператори. През 2013 г. и 

четирите мултиплекса, които трябваше да работят в първата фаза на цифровизацията, се 

оказаха финансирани от една банка – Корпоративна и търговска банка (КТБ) – и този факт 

послужи като доказателство, че телевизионният сектор не само е политизиран, но е свързан 

вече с банковия бизнес. Подчинението на всички процеси, обявени за „нова ера“ в 

излъчването, на интереса на изпълнителния директор на КТБ, в крайна сметка доведе до 

пълно фиаско. След фалита на КТБ и бягството на изпълнителния директор Цветан Василев 

в Сърбия TV7 е обявена в несъстоятелност, а цифровизацията в България спря и на практика 

нищо не се получи. Междувременно на 19.05.2011 г. Европейската комисия започна 

наказателно производство срещу България относно съвместимостта на редица разпоредби 

на AEC с Директива 2002/77/ЕО. Комисията препоръча да се въведе нова конкурентна 

процедура, която да позволи влизането на нов ефективен играч на пазара за наземни 

цифрови телекомуникации преди 2013 г. Правителството откри търг за седми мултиплекс 

оператор в опит да увеличи конкуренцията като за първи път, кандидатите можеха да бъдат 

чуждестранни оператори и телевизионни станции. Въпреки това само една компания 

кандидатства за този търг: DVB-T, консорциум от български IT компании. Захариев описва 

обратите в процеса на преход от аналогово към цифрово излъчване и подчертава, че много 

пречки са го направили празен без никакъв обществено значим резултат. (Захариев 2015: 

222 - 241.) Понастоящем има един мултиплекс с обхват на 96,5% от населението, който 

разпространява по ефир пет телевизионни канала с национално покритие (задължителното 

излъчване на обществения телевизионен оператор BNT1, BNT2 и BNT3, както и 

търговската bTV и NOVA), както и шест регионални канала в София. През 2021 г. само 118 

200 български домакинства гледат безплатно наземна цифрова телевизия. (Предавател) 

Цифровизацията в България вместо да доведе до иновации, модернизиране и до по-голямо 

и качествено разнообразие от програми, натовари с огромни дългове БНР и БНТ за 

цифровото излъчване на програмите им. (Задълженията на БНТ). Губещият е естествено 

общественият интерес.  

 

 

https://www.economic.bg/bg/a/view/zadalzheniyata-na-bnt-golemiyat-slon-v-stayata-117511)%20Губещият


Други институции елементи на медийната система 

Информационни агенции 

Информационните агенции, които предоставят информация на медиите, са друг елемент на 

медийната система в широк смисъл. Основна агенция е Българската телеграфна агенция 

(БТА), която има и най-богата история. БТА е националната осведомителна агенция, 

създадена през 1898 г. с указ на княз Фердинанд. Агенцията е и най-достоверният източник 

на информация за печатните и електронните медии, за държавните институции и 

неправителствени организации в България. БТА е уредена със Закона за БТА, приет на 

1.12.2011 г. След промените през 1989 г. тя е регулирана със Статут на Българската 

телеграфна агенция, приет с решение на Народното събрание.23 Тази уредба е временна, но 

тя прогласява в чл. 1, че „Българската телеграфна агенция (БТА) е общонационален 

автономен и информационен институт на Република България. Българската телеграфна 

агенция се наблюдава от Народното събрание“. Законът за БТА беше приет дори след ЗРТ, 

като в годините на прехода отново политическите мнозинства, възползвайки се от уредбата, 

воюваха за надмощие върху телеграфната агенция. Съгласно Закона за Българската 

телеграфна агенция24 БТА е национален независим информационен институт на Република 

България, който осъществява дейностите, определени в закона. Българската телеграфна 

агенция определя самостоятелно в съответствие с интересите на обществото и на 

държавата, в съответствие с Конституцията на Република България и със специалния закон 

съдържанието на информационната си дейност, като носи отговорност за нея. Българската 

телеграфна агенция се отчита пред Народното събрание. Генералният директор е с 

петгодишен законоустановен мандат, което е гаранция за ненамеса в работата му, но с 

изменение на закона мандатът може да бъде нарушен, като в българската практика има 

изобилие от подобни случаи. 

В България функционират и частни информационни агенции – БГНес, Фокус, Пик, Фокус 

създава и радиоверига въз основа на Интернет платформи, ПИК има и онлайн телевизионни 

предавания. Отново липсата на ясно регулиране, правила, прозрачност на собствеността, 

собственост в различни видове медии повдигат въпроси, които засега нямат директен 

отговор. 

Рекламни агенции 

Рекламните агенции са също част от широкоразбираната медийна система, тъй като те 

предоставят съдържание на прес- организациите и на медийните оператори. В България 

няма закон за рекламата и евентуално за правата и задълженията на рекламните агенции. 

                                                             
23 Статут на Българската телеграфна агенция, приет с Решение на Народното събрание от 29 юни 1994 г., ДВ. 

бр.56 от 12 Юли 1994г., отм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г. - https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135511902. 
24 Закон за Българската телеграфна агенция - ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 16.12.2011 г.,  изм. и доп до 

2021 г. - https://legislation.apis.bg/doc/514961. 



Телевизионната и радио рекламата са регулирани от ЗРТ и от правила на саморегулирането, 

а останалата реклама – само чрез саморегулиране. Любопитно е, че в Царство България е 

действал Закон за рекламата и правилник за прилагането му.25 Националният съвет за 

саморегулация (НСС) е независим орган за саморегулиране в рекламата и в търговската 

комуникация в България. Членове на НСС могат да бъдат асоциации и отделни юридически 

и физически лица от рекламната индустрия – рекламодатели, маркетинг специалисти, 

рекламни агенции, медии, както и видни общественици и специалисти. НСС следи за 

прилагането на етичните правила и добрите практики в бранша „в защита на потребителя, 

принципите на конкуренцията и обществения интерес“. Работни органи на НСС са Етична 

комисия, Апелативна комисия, Работна група за тълкуване на Кодекса, Комисия за 

мониторинг и др. Основа на саморегулирането са Националните етични правила за реклама 

и търговска комуникация в РБългария, приети през 2009 г.  

По отношение на рекламата може да се отбележи, че невинаги нейните продукти отговарят 

на високи обществени критерии и саморегулирането е затворено в тесния кръг на членовете 

на НСС. Липсват обществени дискусии по теми на търговската комуникация, свързани с 

проблемите на цифровото общество, ролята на социалните мрежи, а напоследък и с Ковид 

пандемията, както и по-широко огласяване на практиката на комисиите. Ново допълнение 

към прилаганите правила е Препоръката на НСС за маркетинг чрез влиятелни личности, с 

която се полагат  основите на отговорното поведение на инфлуенсърите в социалните 

мрежи.26 

Натискът на рекламните агенции върху медиите също трябва да се има предвид, затова 

регулирането би трябвало строго да разграничава предмета им на дейност и евентуалните 

сблъсъци на интереси. Тук водещ трябва да е общественият интерес и как да се гарантира 

независимостта на медийните организации от зависимостта от рекламните компании. До 

2010 г. чл.105 от ЗРТ предвиждаше, че „ юридически лица, в които има съдружници или 

акционери, които са съдружници или акционери и в юридически лица с регистриран 

предмет "рекламна дейност" или осъществяват рекламна дейност, не могат да 

кандидатстват за радио и телевизионен лиценз, но в лобистки порядък тази забранителна 

разпоредба беше премахната. Същото се отнася и до „далекосъобщителни оператори, които 

имат монополно положение на пазара“. Подобно смесване на дейности без ясни критерии 

за обществена необходимост, както и липсата на законодателна преценка докъде би довела 

подобна политика, води и до още по-голяма концентрация на собствеността в различни 

близки до медиите сфери. Не се знае точно и какви са последствията особено за медиите и 

за медийното съдържание в условията на конвергенция. 

                                                             
25 ДВ, бр.81 от 14 юли 1921 г. 
26 Национален съвет за саморегулация. Препоръка за ефективно приложение на Националните етични правила 

за реклама и търговска комуникация по отношение на маркетинга чрез влиятелни личности.   https://www.nss-

bg.org/influencer 
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Журналистически организации 

Професионалните организации на работещите в медийната област са връзката между 

медийната система и гражданското общество. Тяхната дейност е свързана с развитието на 

саморегулирането, съвместното регулиране, усъвършенстването на медийните стандарти и 

модернизирането на журналистическата професия, която в България не е регулирана със 

специален закон. 

Законът за радиото и телевизията препраща към саморегулирането и съвместното 

регулиране в новите разпоредби, въведени с оглед транспонирането на измененията на 

Директивата за аудиовизуалните медийни услуги (ДАВМУ).27 В чл. 4б от ЗРТ е залегнало 

задължението да се насърчава саморегулирането и съвместното регулиране чрез кодекси за 

поведение и стандарти, където това е уместно и подходящо. Изброени са и някои от 

съществуващите кодекси като Етичен кодекс на българските медии, разработен от 

Фондация "Национален съвет за журналистическа етика", Единен стандарт за регулация на 

нивата на звука в рекламата, приет в индустрията, Национални етични правила за реклама 

и търговска комуникация, разработени от Сдружение "Национален съвет за 

саморегулация", но се набляга, че могат да бъдат разработени и други правила и стандарти. 

Кодексите за поведение и стандартите и прилагането им трябва да са широко приети от 

основните заинтересовани страни, да включват ясно и недвусмислено поставени цели, да 

бъде предвиден механизъм за редовно, прозрачно и независимо наблюдение и периодична 

оценка на постигането на поставените цели и да бъдат предвидени средства за ефективното 

им спазване, включително ред за изменение, и ефективни и пропорционални санкции. Въз 

основа на указанията на ЕК за транспониране на ДАВМУ се насърчава и саморегулиране 

чрез кодекси за поведение, изготвени от доставчици на медийни услуги, и доставчици на 

услуги на платформи за споделяне на видеоклипове в сътрудничество с други сектори, 

например промишленост, търговия, професионални и потребителски сдружения или 

организации.  Засега по тази нова разпоредба няма установена практика. 

Бихме желали да подчертаем, че за регулирането и саморегулирането е важен не само ЗРТ, 

но и други закони, които могат да влияят върху регулирането на медийната система. Така 

например през 2003 г. беше приет Закон за ограничаване на административното регулиране 

и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД), чиято цел беше  „да 

улесни и насърчи извършването на стопанската дейност, като ограничи до обществено 

оправдани граници административното регулиране и административния контрол, 

осъществявани върху нея от държавните органи и от органите на местното самоуправление“ 

                                                             
27 Директива (ЕС) 2018/1808 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. за изменение на 

Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и 

административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни 

услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги), предвид променящите се пазарни условия. - 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32018L1808. 



(чл.1 ал.2).28 Законът съдържа и общи принципи за лицензиране и регистриране на 

стопанската дейност, което има значение и за тези процедури в медийната област, тъй като 

е общ по отношение на специалния ЗРТ. През 2004 г. беше направен опит ЗОАРАКСД да 

бъде допълнен с разпоредби, които се отнасят до браншовите организации, на които да се 

делегират правомощия за административен контрол29. Това деконцентриране на 

административна власт засягаше само управлението на регистрационните режими. 

Законопроектът трябваше „да разтовари“ административните органи от оперативната опека 

на контролирани стопански дейности и да създаде условия за реално участие на браншови 

организации в управлението на бизнеса. Браншовите организации адресати трябваше да 

отговарят на определени в закона изисквания за представителност. Освен това 

необходимостта от поддържането на плурализъм и конкуретност между браншовите 

организации диктуваше контролни правомощия да се възлагат и на повече от една 

организация. Въпреки че законът можеше да насърчи браншовите граждански организации 

в поемането на контролни функции – всеки в своята област, да утвърди създаването на 

добри практики, да се натрупат кодекси и правила, изменението на ЗОАРАКСД не се състоя 

и после законопроектът беше забравен. Така беше пропусната възможността да се тества 

възлагането на контролни функции на браншови организации, както и на процедурите за 

засилване на саморегулирането и съвместното регулиране, които биха били ценен опит и за 

прилагането на новите изменения в ЗРТ след транспонирането на ДАВМУ. 

Друга пропусната възможност от българските медийни граждански организации е да 

задълбочат дискусията относно регулирането на журналистическата професия, което би 

гарантирало статуса й като самоуправляваща и саморегулираща се чрез професионална 

организация, създадена със закон (този проблем е чужд на българските журналисти, които 

съзират в него ограничаване на тяхната свобода и стесняване на достъпа до професията, но 

в Испания мнението е в обратна посока). Засега единствената статия с конкретни 

законодателни предложения по темата е на проф. Валерий Димитров (Димитров 2019 ) 

 

Заключение. Обща оценка на регулативните механизми за развитието на медийната 

система в България 

В България функционира специален закон за радиото и телевизията, но се прилагат и общи 

закони за уреждане на обществените отношения в медийния сектор. Медийното 

законодателство обаче е ново за българската правна система, тъй като предвижда нов 

правен режим, който трябва тясно да се обвърже с гаранциите за човешките права и 

                                                             
28 ДВ. бр.55 от 17 юни 2003г., изм. до 2021 г. Вж. също Димитров 2003:. Димитров, В.  Законът за ограничаване 

на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност – край на 

нормотворческся етатизъм или едно трудно начало? – В: Търговско право, бр.5, 2003. 
29 Архиви на икономическата комисия на 39-то Народно събрание, 2004 г., вносител проф. Валерий Димитров 

и група народни представители от НДСВ. 



специално с правото на изразяване и информация. Контролният орган в областта на 

електронните медии също е нов, но той не е орган на журналистите, както погрешно се 

смята, а независима регулативна агенция, изискваща сериозна управленска компетентност. 

Медийните и други закони уреждат медийната система, която функционира на практика, но 

няма легална дефиниция. Основните дефицити в медийното законодателство са неговата 

постоянна подчиненост на лобистки интереси, недобра експертна осведоменост относно 

същността на процесите, които подлежат на регулиране, силен натиск от политическите 

мнозинства с оглед на техни интереси, липса на медийна юридическа култура и 

непоследователни и отклоняващи се от духа на законите практики по прилагането. В 

България не беше направен опит дори да се осигури конституционна защита на медиите, 

както в други европейски страни – Португалия и Испания – след като стана ясно как 

политическите мнозинства безсъвестно жонглират със законодателните норми и 

пренебрегват обществената функция на медиите. 

Всъщност медийното законодателство в България отразява всички трудности, които 

страната изпитва в процеса на преход и впоследствие на консолидиране на демокрацията. 

Законът чрез специфичните си методи за социално регулиране и контрол обаче не може да 

подобри положението. Присъединяването към ЕС, цифровизацията, новите платформи  

направиха общата картина още по-неясна. Транспонираните разпоредби на ДАВМУ бяха 

включени механично в националното законодателство, липсват смислени законодателни 

опити за модернизиране и ангажиране на гражданското общество в контрола за прилагане 

на медийните закони. Именно липсата на стабилна средна класа и на силно и взискателно 

гражданско общество с разбиране за укрепване на принципа на върховенството на закона 

доведе до допълнителни негативни ефекти в това отношение. Националният манталитет да 

се избягва законът и да не се спазва, когато е възможно, не може да осигури необходимата 

социална подкрепа за правилното прилагане и на законите в областта на медиите. Дори 

конституционната култура, обогатяваща правната и демократичната култура в началото на 

демократичните трансформации, беше силно подкопана впоследствие. Саморегулирането, 

което се роди върху тази основа, е бледо и неефективно. Съвместното регулиране, което е 

вече част от ЗРТ, няма никакви примери. 

Намесата на политически и икономически интереси във формирането и прилагането на 

правните норми ги лиши от капацитета им да налагат ред и да регулират по подходящ начин 

медийния сектор, да насърчават медийна култура на независимост, съвременна медийна 

регулативна и управленска култура. Българското медийно регулиране е старомодно и не е 

съобразено с цифровата среда. Културата на управление е без изобретателност, 

интерактивност, иновативност, прозрачност и смелост, така необходими за успешни 

реформи. Ценностите, подкрепящи обществената мисия на медиите в цифрови условия, са 

неотменими за този вид култура. 

Тесните връзки между медиите и политиката през годините на демократичен преход, 

невъзможността да се утвърди последователна практика на декомунизация поне в 



медийната сфера и превратното разбиране за ролята на закона като ограничение, а не като 

гаранция за свобода са широко споделяни от обществото и от журналистите. От една страна, 

това забави налагането на ясни правила в медийния сектор, което позволи на пазара да бъде 

управляващ фактор в продължение на много години, вкл. и сега в условията на интегриране 

на различни сектори. Второ, трудностите в регулирането възпрепятстваха ефективното 

саморегулиране на медиите. В същия дух са и заключенията на Занкова и Кирилов, които 

подчертават, че „медийната етика може да играе най-добрата си роля, ако работи заедно със 

стабилна и модерна регулативна рамка, вкоренена в принципите на правата на човека, която 

очертава границите на допустимото поведение за журналистите и за други медийни 

участници (член 10 ЕКПЧ)“. (Zankova&Kirilov 2014: 126) Подобно заключение е родствено 

на концепцията, че макар и различни като механизми „практически всеки, участващ в 

управлението на една морално препоръчителна система от правни правила, най-общо ще 

вярва, че наложените задължения (...) са подмножество от морални задължения за хората” 

или че правото е категоричен израз на етичните правила. (Kramer 2006: 186) Трето, поради 

съзнателно или несъзнателно разпространените непрофесионални и правно необосновани 

убеждения относно характеристиките на аудиовизуалния регулатор, той не можа да се 

наложи като независим и авторитетен експертен орган, дистанциран от политическите 

сътресения. 

Трудностите на закона за медиите да внедрява последователно демократичните принципи 

в медийната сфера и в обществото като цяло и да се справя последователно с проблемите 

на цифровото общество, накара някои експерти да смятат, че е необходимо да бъдат 

изготвени два закона за медиите – един, който да гарантира статуса на обществените медии 

и друг, който регулира статуса на „всички средства за масова информация, които могат да 

бъдат определени като медии в дигиталната среда“. (Тодоров 2015: 109) Подобна идея беше 

осъществена в Унгария, но двата закона получиха сериозни критики от ОССЕ и от Съвета 

на Европа. Такъв подход обаче би могъл да вземе предвид особеностите на платформите и 

услугите наред с традиционните медии, като стъпи на новото понятие за медии, разработено 

от Съвета на Европа. Освен това в медийните среди вече се говори за платформи с 

обществена функция, които са всъщност платформите на обществените медии. Този опит 

може да доведе до по-качествени и фокусирани законодателни актове, но това е само 

хипотеза и отново зависи от конкретните подходи, от правното съдържание, както и от 

законодателя, който трябва да се подпомага от гражданското общество.  

Предстои и въвеждането на регламента на ЕС за цифровите пазари и цифровите услуги. В 

края на второто десетилетие на 21 век в България се наблюдава безпрецедентно сливане на 

телекомуникационната, медийната и онлайн индустрията. Трите компании с лицензи за 

телекомуникационни дейности в национален мащаб споделят пазар от 12,1 млн. абонати и 

2,68 млрд. лв. годишно. Конвергенцията е факт и предявява нови изисквания към 

културната и медийната сфера, Интернет платформите, конкуренцията и регулирането, но 

те не формират само нов печеливш пазар, а нова публична сфера и именно регулирането 



трябва да защитава ценностите на човешките права и свободата на изразяване. Това е 

огромно правно предизвикателство, като засега от перспективата на сътвореното в България 

като медийна система и медийно законодателство през годините, нашите очаквания за 

справяне със сложните въпроси на цифровото общество са умерени. 
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