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ПЪРВИЯ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

ГОСПОДИН ФРАНС ТИМЕРМАНС 

 

 

Уважаеми Господин Тимерманс, 

 

В продължение на години в България се наблюдава тенденция за ограничаване 

на критичната журналистика в националните и частните медии. От страна на 

управляващите се оказва директно или косвено влияние при оформянето на медийните 

програми, респ. при определянето на политическата насоченост на медиите. С това все 

повече се затруднява критичното отразяване на политическото развитие в България. 

 

Пример за това е свалянето на предаването „Деконструкция” от ефира на 

Българското национално радио (БНР) на 21.12.2015. Предаването „Деконструкция” е 

едно от най-популярните политически предавания в България, а водещият му Петър 

Волгин е носител на приза „журналист на годината” на програма „Хоризонт” по БНР за 

2013 и 2014г. Предаването „Деконструкция” се занимава с актуалното политическо 

развитие в страната и си поставя за цел да допринесе за плуралистичното оформяне на 

общественото мнение чрез представяне на позиции с критична насоченост спрямо 

политиката на управляващите. Водещият на предаването спазва стриктно схемата за 

предоставяне на слушателски мнения  чрез  редовно оповестяване на отворен  телефон, 

Скайп  и  страница във Фейсбук и ги включва в предаването в рамките на 

предварително определеното време. Затова намираме за неубедителна мотивацията на 

Управителния съвет на БНР, който в свое прессъобщение се позовава на „ограничаване 

на свободата на словото и налагане на цензура, като отнема възможността на 

слушателите да изказват свое мнение”.  Същевременно от много медии беше 

оповестена информация, че причините за свалянето на предаването „Деконструкция” от 

ефир е опасността от налагане на глоба на БНР от страна на Съвета за електронния 

медии (СЕМ) в размер на 3000 лева, а също така и системната критика на водещия на 

предаването Петър Волгин спрямо НАТО и политиката на управляващата коалиция 

„ГЕРБ и РБ”. 

 

Свалянето на предаването „Деконструкция” от ефира на БНР е политически 

скандал. Това показва само засилващото се разрушаване на демокрацията в 

българското общество. Подобно решение е несъвместимо не само с българската 

Конституция, но и с основните принципи на Европейския съюз. Именно националното 

радио има за задача да осигурява платформа за изразяване на различните гледни точки. 

През периода от 2002 до 2015г. България се е сринала от 38-мо до 106-то място в 

класацията на международната организация „Репортери без граници”. В рамките на 

Европейския съюз няма  страна с по-слаби показатели от България по отношение на 

свободата на изразяване на мнение и плурализма на медиите. 

 

Уважаеми Господин Тимерманс, 

 

От името на партия „Българската левица”, но също и на обществено-критично 

настроената общественост в България, се обръщаме към Вас с настойчива молба да се 

занимаете с все по-засилващото се ограничаване на свободата на словото в България. За 

съжаление почти осем години след присъединяването на България към ЕС сме 

свидетели на тенденция на засилващо се ограничаване на демократичността на 



медийното пространство. Като пазителка на договорите на Европейския съюз, 

Европейската комисия може и трябва да гарантира, че и в България, като държава-

членка на ЕС, без ограничения се спазват залегналите в чл. 2 на Договора за ЕС общи 

ценности, между които са демокрацията, свободата, правовата държава и зачитането на 

правата на човека, както и закрепените в чл. 11 на Хартата на основните права на ЕС 

свобода на изразяването на мнение и зачитане на свободата и плурализма на медиите. 

Европейският съюз не бива да допусне демокрацията и свободата на изразяване на 

мнението да бъдат ограничени, особено в една национална медия, и по този начин 

плуралистичното отразяване на новините и критичната журналистика да бъдат 

задушени. 

 

Бихме искали предварително да Ви благодарим за ангажираността и усилията. 

 

С уважение 

 

За политическия съвет на Политическа партия „Българската левица”: 

Маргарита Милева 

Председател на ПП „Българската левица” 

Вицепрезидент на Партията на Европейската левица 

 

 


