
Въпроси към кандидатите за членове на Съвета за 
електронни медии от Асоциацията на европейските 
журналисти. 
 
Отговори на Симона Велева. 

1.Как смятате да направите СЕМ по-ефективен регулаторен орган? 

Как трябва да бъде реформиран? 

В сегашната си конфигурация ефективността на органа зависи от 

доброто сътрудничество и еднаквото разбиране за прилагането на 

закона от членовете му. Евентуалното му реформиране е възможно 

при включването на професионална квота, макар че и по сегашната 

формула СЕМ може да бъде ефективен, ако има качествени хора, 

които го съставляват. Важно е членовете на регулатора 

действително да са признати професионалисти и с ясни обществени 

позиции. Същевременно, основен недостатък в дейността на СЕМ е 

засиленият контрол, който може да упражнява над радиото и 

телевизията и фактически почти липсващия по отношение на 

онлайн медиите. В тази посока може да се направи много. След 

промените в Закона за радиото и телевизията от 22 декември 2020 

г. по смисъла на чл. 2, ал. 5, т. 6 аудио-визуални медийни услуги 

2.Как отговаряте с опита и квалификацията си на изискванията на 

чл. 25 от Закона за радиото и телевизията, в който е записано, че 

членовете на СЕМ трябва имат обществен авторитет и 

професионално признание? 

В цялата си кариера досега като човек, пряко ангажиран с 

обществения живот, съм се стремила да участвам не просто с 

експертиза, но и с действия. За мен това включва не просто 

дейността ми като преподавател, преводач и редактор, но и 

множество инициативи с обществено значение, с които съм се 

ангажирала през годините. Винаги съм заемала ясни позиции по 



важни обществени въпроси от кръга на компетентността ми, които 

са ясно проследими в общественото пространство 

3.По какъв начин ще взаимодействате с останалите членове на 

съвета, така че мандатът Ви да бъде ефективен? 

Моят подход се основава изключително на прилагането на закона. 

С това и мога да допринеса в работата си в органа, именно от 

гледната точка на юрист. При прилагането на закона водещ 

принцип винаги следва да бъде защитата на обществения интерес. 

Надявам се да намерим пресечна точка с останалите членове на 

регулатора в този процес. Ще положа усилия в работата си в 

регулатора да осъществя различни инициативи, свързани с 

подобряването на функционирането му и се надявам останалите 

членове да припознаят тези каузи. Вярвам, че трябва да се търси 

баланс и диалог при сблъсък на различни гледни точки, като 

същевременно считам, че човек не следва да отстъпва от 

принципите си. 

4.Каква трябва да бъде ролята на СЕМ в  определянето на 

политиките в медийния сектор? По какъв начин трябва да се 

осъществява тази роля? 

СЕМ има потенциал да бъде активен участник в обществения дебат 

по реформа и оптимизиране на правната рамка на функциониране 

на медиите и медийната среда. Същевременно е важно СЕМ да 

бъде активен, а не реактивен в своята дейност. Това е възможно с 

повече аналитична дейност на съдържанието, извеждане на 

тенденциите, които се наблюдават в работата на медиите, 

взаимодействие с факултетите по журналистика и масови 

комуникации, по-ясни и изявени позиции на международно ниво. 

Важно е да се оптимизира правната рамка, свързана с медийната 

собственост, финансирането на медиите, начина на управление на 



БНР и БНТ, както и механизмът за финансирането им. Също така е 

от съществено значение да се подобри достъпа на хора със слухови 

и зрителни смущения до медийното съдържание. Ще положа 

целенасочени усилия, свързани с въвеждането на субтитрите, 

жестовия превод и ускоряването на тригодишните планове, които 

медиите следва да представят и изпълнят за подобряване на 

достъпа до своето съдържание. 

 

5.Какви действия може да предприеме СЕМ срещу 

дезинформацията? По какъв начин те трябва да се прилага, така 

че да се съхрани плурализмът в медиите? 

За да може да се реагира на дезинформацията е важно най-напред 

тя да бъде безспорно и ясно установена. Едва след това могат да се 

предприемат конкретни действия в рамките на закона. СЕМ има 

изключително важна функция, свързана с медийната грамотност. 

Именно тук може да се направи много, защото консумирането на 

медии, проверката на факти и превантивната роля на държавата, 

включително по отношение на дезинформацията, е от ключово 

значение. Важно е държавата да брани обществения интерес, но 

още по-важно е да не се превръща в “министерство на истината”, 

ето защо е необходима цялостна комуникационна стратегия на 

държавата чрез нейните органи и СЕМ е само един фрагмент от 

изпълнението й. Дезинформацията трябва да бъде бързо и ясно 

установявана, квалифицирана и да се използват различни 

превантивни механизми за пресичането й. 

6.Как гледате на саморегулацията на медиите? Смятате ли, че СЕМ 

трябва да има роля в корегулацията (съвместната регулация) и да 

следи за изпълнението на решенията на Комисията по 

журналистическа етика? 



Една от най-добрите форми на регулация е саморегулацията и 

корегулацията. СЕМ и в момента следва да следи за изпълнението 

на решенията на Комисията по журналистическа етика и е важно 

двата органа да си взаимодействат и да си сътрудничат ефективно 

всеки в неговата работа. 

7.Според Закона радиото и телевизията СЕМ трябва да изпълняват 

задълженията си по чл. 126. Там се записано, че ако доставчик на 

медийни услуги не изпълни в срок решение на Етичната комисия 

към Фондация "Национален съвет за журналистическа етика" 

и/или Сдружение "Национален съвет за саморегулация", се 

налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв. Знаете 

ли за случаи, в които този текст е прилаган към момента. Какви 

мерки ще предприемете, за да направите сътрудничеството 

между СЕМ и Етичната комисия по-работещо, а конкретният текст 

от закона по-ефективен? 

Доколкото ми е известно, почти няма случай на прилагане на този 

текст на практика. Необходимо е по-доброто взаимодействие на 

тези два органа и реалното привеждане на правната норма в 

действие, когато има повод за това, като ще търся диалог както с 

Етичната комисия, така и с останалите членове на регулатора за по-

доброто и качествено сътрудничество между тях. 


