
Въпроси към кандидатите за членове на Съвета за 
електронни медии от Асоциацията на европейските 
журналисти. 
 
Отговори на Тодор Беленски. 

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

Как трябва да бъде реформиран? 

Първата ключова реформа, която е необходима е осигуряването на 

механизъм за гарантиране на независимостта му от политическо 

влияние. Често в публичното пространство се говори за 

въвеждането на обществена квота. Аз подкрепям подобна идея, но 

тя няма да бъде достатъчна. Бих предложил да има цялостни 

законодателни промени, при които президентът, депутатите и 

професионалните организации да имат равни квоти, но кой да 

представлява регулатора да решат гражданите на избори. Смятам, 

че това ще бъде добър пример за пряка демокрация. Така ще се 

избегне възможността анонимници и хора без добра обществена 

репутация да влязат в СЕМ. 

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? 

Най-добрият атестат за обществен авторитет на един журналист са 

неговите зрители/читатели/слушатели.  Опитът и квалификацията 

сами по себе си са необходимо, но не и достатъчно условие за 

целта, ако трябва да използваме математическия принцип. В личен 

план имам журналистическо образование и опит в пет различни 

медии. В досегашната си кариера съм наблюдавал разликата 

между академичния журналистически подход и реалната 

консуматорска журналистика. Винаги съм се противопоставял на 



всяка форма на цензура, лъжа и умишлена дезинформация. Водя се 

от принципа – наблюдавай пътя на интересите.  

3.По какъв начин ще взаимодействате с останалите членове на 

съвета, така че мандатът Ви да бъде ефективен? 

В моята работа винаги съм се водил от собствените си принципи, 

съвест и ясно съблюдаване на обществения интерес. Ако 

останалите членове на СЕМ спазват принципите на морала и 

закона, взаимодействието ще бъде безпроблемно. Смятам се за 

достатъчно балансиран човек, преодолял в голяма степен 

гордостта, предразсъдъците и егото си. Ако обаче други членове на 

СЕМ разглеждат регулатора като своеобразен торбалан, който да 

налага несправедливи санкции, тогава имам гръбнак да се 

противопоставя. 

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

политиките в медийния сектор? По какъв начин трябва да се 

осъществява тази роля? 

Първата ключова роля е определянето на философията на 

медийната среда. Тук визирам основно правомощията на СЕМ да 

дава становище при изготвяне на нормативни актове и при 

сключване на междудържавни споразумения в областта на радиото 

и телевизията. За мен е важно да бъде изчистен въпроса с 

непрозрачността на собствеността на медиите. Трябва да се 

създаде публичен регистър и да бъде ясно и прозрачно кой 

финансира, управлява и определя редакционната политика на 

медията. Освен това, СЕМ дава становище по проекта за субсидия 

от държавния бюджет за обществените медии и от тази гледна 

точка има отношение и към тяхното поведение. Това трябва да се 

прави независимо от политическа конюнктура и в полза за 

обществото. СЕМ може да предложи и промени в нормативната 



уредба, при които бюджетът на обществените медии да бъде 

обвързан с растежа на БВП да речем и да не бъде зависим от 

политическата ситуация в дадения момент. Така може да се осигури 

независимостта им от него.  

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? 

Първото и най-важно действие е ясно да бъде доказана 

дезинформация. СЕМ не трябва да се превръща в арбитър на 

истината. При установени фактически доказателства за 

дезинформация трябва да има предупреждение, а при повторно 

нарушение санкция. Дезинформацията не трябва да се превръща в 

предтекст за цензура и забрана на медии. Във времена на война 

пропагандата е масова и многостранна. Забраната само на едната 

означава едностранна пропаганда. Плурализмът на медиите е 

ключова част от смисъла им като медиатори, а не като инструмент 

за пропаганда.  

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? 

Не смятам, че трябва да се смесват функции, но при неспазване на 

етичния кодекс на журналистиката, СЕМ би могъл да даде 

становище по въпросните решения. Саморегулацията на медиите е 

ключов момент от функционирането на цялостната среда.  

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? 

Не мога да се сетя за конкретен пример, но за мен тук проблемите 

биха могли да бъдат два. Първият е непознаването на уредбата и 

необходими за целта разяснения. Вторият е несъгласие с 

решението, ако то не е взето при достатъчно прозрачни условия и 

принципи. За по-добро сътрудничество между органите е 

необходими ясни критерии при работата и когато е нужно 

налагането на санкции. Човешкият фактор пък трябва да бъде 

напълно безпристрастен, защото в крайна сметка спазването на 

законите се съблюдава от хора.  


