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ФАР е анкетирал, т.е. интервюирал редакторите на тези 
медии относно проблемите и предизвикателствата, пред 
които са изправени те и техните публични медии. Освен с 
тях е проведен разговор и с председателя на Националния 
съвет на българското национално малцинство - институция, 
която има много важна роля в областта на малцинственото 
информиране. Тематизирано е нивото на професионализъм 
в медиите, както и влиянието на властите и основателите 
върху редакционната политика. Освен това са обсъдени 
устойчивостта и финансирането на българоезичните медии, 
кадровите проблеми, качеството на медийното съдържание и 
значението на обективното и професионално информиране. 
Наред с устойчивостта, ключовият въпрос е до каква степен 
медиите на български език отговарят на потребностите на 
гражданите и на обществения интерес, който е дефиниран в 
рамковия медиен закон - Закона за публичното информиране и 
медиите, кореспондиращ с акта за саморегулиране  - Кодекса 
на журналистите в Сърбия, както и до каква степен тези медии 
са това, което днес се разбира под професионализъм  и роля 
на медиите в едно демократично общество – инструмент за 
контрол на властите и коректив на политическите и всички 
други нередности в обществото.

Като основен корпус за настоящия анализ са използвани 
интервюта, заедно с вече съществуващите изследвания 
на информирането на малцинствата в Сърбия, както и 
документи, създадени на проведените през 2017 г. и 2019 г. в 
Цариброд експертните срещи по въпроса за информирането 
на български език. Освен това е направена справка в 
актуалното съдържание на медиите на български език в 
Сърбия. Надяваме се, че препоръките, които са неразделна 
част от този документ, ще помогнат в предстоящия период 
– период, в който очакваме промени в медийните закони – 
информирането на български език, както и информирането на 
други малцинствени езици да бъде по-устойчиво, с по-високо 
качество и по-голяма привързаност към професионалните 
стандарти и интересите на гражданите.

Текстът пред вас е част от проекта 
„Свобода на изразяване, роля в демократичното общество и 

устойчивост на българоезичните медиите в Югоизточна Сърбия“, 
който се изпълнява от двуезичния портал ФАР от Цариброд и има 

за цел да изследва, анализира и представи цялостното положение 
на медиите в Сърбия със съдържание на български език.  
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Правата  на  малцинствата, 
наред   с  други  неща, включват  

правото  на  информиране  на майчин  
език,  свободата  на изразяване  на  
малцинствените  езици, адекватно  

финансиране на  медийното  
съдържание на  малцинствените  

езици, зачитане  на  ценностите на  
мултикултурното  и междукултурно  

общество и  политическия  и  
медийния  плурализъм.  

''

''

В Република Сърбия живеят 
граждани, принадлежащи на мно-
жество малцинства, а дори 21 мал-
цинствени национални общности 
наброяват повече от две хиляди 
членове. Малцинствените национални 
общности представляват мнозинство 
в някои местни самоуправления 
(общини): унгарците в осем, бошняците 
в три, албанците, българите и словаци-
те в по две. Освен по численост, 
националните общности се различа-
ват и по политическа организираност, 
възрастова структура и медийна 
инфраструктура.  

Опростено казано, правата на 
гражданите, принадлежащи към 
малцинствените общности, включват 
както количество, така и качество на 
информирането. Или, казано по друг 
начин, големият брой малцинствени 
медии не означават нищо, ако 
те не спазват професионалните 
стандарти и не информират в съ-
ответствие с обществения интерес, 
а в съответствие с интересите на 
политическите елити.

Съгласно действащата законова рамка, 
информирането на езиците на националните 
малцинства в Сърбия се осъществява чрез 
три медийни модела. Представители на 
първия модел са публичните медийни 
сервизи (Радио-телевизия на Сърбия 
и Радио-телевизия на Войводина), 
представители на втория са медиите, които 
са основани от националните съвети на 
националните малцинства (косвено, чрез 
институции, търговски дружества или 
сдружения, които те създават за упражня-
ване на правото на публично информиране 
на родния език на националното малцинство), 
а представители на третия модел са частните 
медии (включително медии на гражданското 
общество, както и медии, които до момента 
на приватизацията са били публични 
предприятия). Във всеки от посочените 
модели са отчетени проблеми, свързани с 
правото (финансирането) и отговорността, 
т.е. медийния плурализъм, вярното и обектив-
но информиране, независимата редакционна 
политика и прозрачността на работата, за 
които проблеми са виновни неадекватните 
законови и подзаконови решения, но 
също така и отсъствието на механизми за 
саморегулация, както и липсата на традиция 
в областта на медийната свобода.

Когато става дума за публичните медийни 
сервизи и информирането на езиците на 
националните малцинства, основният 
проблем, който малцинствените програми 
и редакции споделят с тези на мнозинството 
е – очевидното политическо влияние върху 
работата на публичните медийни сервизи. 
Отгоре на това, забелязва се огромна 
разлика в практиката на информирането на 
езиците на националните малцинства между 
двата публични медийни сервиза - Радио 
телевизия на Сърбия (РТС) и Радио телевизия 
на Войводина (РТВ). Докато РТВ излъчва 
програми чак на шестнадесет езика, РТС 
- освен на символично ниво и далеч от 
нуждите на гражданите - не произвежда 
малцинствени програми, което застрашава 
„невойводинските“ малцинства като албанци, 
бошняци, българи, власи и роми.

ОБЩЕСТВЕНО - ПОЛИТИЧЕСКИ  И  ЗАКОНОДАТЕЛЕН КОНТЕКСТ,  
В КОЙТО СЕ УПРАЖНЯВАТ МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ПРАВА

НА ИНФОРМИРАНЕ В СЪРБИЯНА ИНФОРМИРАНЕ В СЪРБИЯ
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Що се отнася до медиите, основани от 
националните съвети, не е добро законовото 
решение за тяхното финансиране, което в 
момента се осъществява чрез Министерството 
на държавната администрация и местното 
самоуправление на Република Сърбия 
(Канцелария за правата на човека и 
малцинствата) и Секретариата за култура и 
информиране на Автономна област Войводина. 
В законодателен смисъл областната система 
за финансиране е проблемна, тъй като се 
определя само от преходните разпоредби на 
Закона за публичното информиране и медиите 
като временно и неразработено решение, 
което трябва да се прилага до приемането 
на нов Закон за националните съвети на 
националните малцинства. Системата за 
финансиране на медиите на националните 
съвети във Войводина - приблизително 300 
милиона динара се отделят годишно за тяхната 
работа - обаче осигурява тяхната финансова 
устойчивост. И в същото време дискриминира 
„невойводинските“ медии на националните 
съвети, които получават несравнимо по-малко 
финансови средства от медиите във Войводи-
на. Това важи особено за българската общност, 
чийто национален съвет създаде две медии. 
Следователно, проблемът не е в отпускането на 
300 милиона динара, а в начина, по който те се 
разпределят (арбитрарно) и в това, че средства 
със същия или подобен размер не се отделят 
за медиите на националните малцинства в 
централната част на Сърбия. Между другото, 
националните съвети не използват в по-голяма 
степен възможността да отпускат средства чрез 
конкурси на медии, на които не са (косвени) 
учредители и по този начин да насърчават 
медийния плурализъм на малцинствените 
езици.

Стигаме и до частните (приватизираните) 
медии и медиите на гражданското общество, 
които информират на малцинствени езици. 
Като се има предвид, че пазарът им е много 
ограничен, а приходите от продажби, реклама/
маркетинг са символични, единственият начин 
за оцеляването им е стабилен достъп до 
местните и евентуално чуждестранни фондове. 
На първо място, достъп до държавните фондове 
чрез процес на конкурсно съфинансиране, 
въведен с медийната реформа през 2014 г. 

Законът за публичното 
информиране и медиите предвижда 

възможност - за да се създадат 
условия за реализиране на правата 

на националните малцинства 
да получават информация на 

собствения си език и да съхраняват 
собствената си култура и 

идентичност - Република Сърбия, 
автономната област и единиците 
на местното самоуправление да 
осигуряват чрез съфинансиране 

или по друг начин част от 
средствата за работата на 

медиите, които информират на 
малцинствените езици. 

Малцинственото информиране 
е включено в две от точките на 
законовата дефиниция на общес-
твения интерес в сферата на 
публичното информиране. Между 
другото, в съответствие със Закона 
за публичното информиране и 
медиите общественият интерес в 
областта на публичното информи-
ране се финансира именно чрез 
конкурсното съфинансиране на 
медиите. Многобройните  проблеми 
във функционирането на този 
механизъм показват, че конкурсното 
съфинансиране не е постигнало 
целта си - да подобри качеството 
на информирането и да подпо-
могне медиите, които спазват 
професионалните стандарти. 
Освен това се оказа, че този 
механизъм не е достатъчен, за да 
осигури предвидима, дългосрочна 
устойчивост на малцинствените 
медии, независимо от дефинираните 
обществени интереси.
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Р Е Ш Е Н И Я  О Т  НОВАТА МЕДИЙНА СТРАТЕГИЯ

Приетата през януари 2020 г. нова Медийна стратегия съдържа някои решения, 
които до известна степен, но не съществено, могат да подобрят информирането 
на езиците на националните малцинства. Очевидно е, че системата за публично 
информиране на малцинствата трябва да бъде задълбочено преразгледана, за да 
се извърши сериозна реформа, която да гарантира правото на малцинствата на 
качествено информиране на собствения им език и да предостави нови, иновативни 
механизми за дългосрочна устойчивост на малцинствените медии. Решенията не 
трябва да се вземат на ниво съгласие между политическите елити на малцинствата 
и мнозинството, а в кръга на експертите по медиите и малцинствените проблеми.

Не е сигурно дали всички съществуващи решения от Медийната стратегия ще 
намерят своето място в новите/иновираните медийни закони, това със сигурност ще 
зависи от така наречената политическа воля. Стратегията се занимава с много „общи“ 
теми, които имат влияние и върху информирането на малцинствата, като например 
подобряване на процеса на конкурсното съфинансиране в смисъл на укрепване на 
независимостта на този процес и работата на експертните комисии, адекватни суми, 
които се отделят за конкурсни грантове, както и оценка на проекти.

Конкретно по отношение на малцинственото информиране, в Стратегията се 
посочва, че позицията на националните съвети на националните малцинства 
представлява „риск за постигане на редакционната независимост на медиите“, 
чиито издатели са учредени от националните съвети на националните малцинства. 
В нея се споменават и проблемите с финансовата устойчивост на всички медии на 
езиците на националните малцинства и „неадекватното изпълнение на задължението 
за предоставяне на информация на малцинствените езици чрез публичния медиен 
сервиз на национално ниво“, т.е. РТС.

В документа се посочва и това, че управителните съвети на издателите на медии, 
основани от Националния съвет на националното малцинство, както и отговорните 
редактори на тези медии, трябва да бъдат избрани по начин, осигуряващ „редакционна 
независимост на медиите“. Информирането на езиците на националните малцинства 
се споменава и в раздела, озаглавен „Качественото, многообразно и разнообразно 
медийно съдържание трябва да отговаря на потребностите от информиране на 
различните социални групи“, като се посочват мерките, които биха допринесли за 
повишаване на обективността и разнообразието на източниците на информация 
и медийното съдържание в малцинствените медии. Освен установяването на 
гореспоменатите гаранции за редакционна независимост на медиите чрез механизми 
за защита на редакционната политика от влиянието на основателя и „санкции за 
действия в противоречие с тези гаранции“, в този раздел се споменава и създаването 
на механизъм, който да обвърже управителните съвети на медиите, чиито учредители 
са националните съвети, с пълно уважение да се съобразяват със „становището на 
редакциите при избора и освобождаването на главните и отговорни редактори“.

В стратегията се споменава и мярка, която предвижда „стабилно, прозрачно 
и недискриминационно финансиране“ на медии, чиито учредители са (косвено) 
националните съвети, „еднакво за всички издатели на територията на Република 
Сърбия“. Тук всъщност става дума за споменатите различни практики в АО Войводина 
и останалата част от страната. След това се говори за насърчаване на медии с 
учредители и съучредители, различни от националните съвети, с цел насърчаване на 
медийния плурализъм, както и за установяване на „ясни критерии за разпределение 
на средствата при конкурсно съфинансиране“ по отношение на производството и 
разпространението на медийно съдържание на езиците на националните малцинства.

Мерките включват поддържане и подобряване на качеството на медийното 
съдържание на езиците на националните малцинства в публичните медийни сервизи 
и въвеждане на насърчителни мерки за учредяване, развитие и функциониране на 
медии на гражданското общество на езиците на националните малцинства, както 
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БЪЛГАРОЕЗИЧНИТЕ МЕДИИ В СЪРБИЯ
СЪСТОЯНИЕТО НА 

По време на преброяването на населението в Сърбия през 
2011 година 18 543 граждани са се декларирали като членове 
на българската национална общност. Най-много от тях са били 
жители на две общини - Босилеград и Цариброд, където всъщност 
представляват мнозинство. В община Босилеград 5839 жители са 
се декларирали като българи, а в Цариброд - 5413. В други местни 
самоуправления те са били много по-малко: в Сурдулица 734, Враня 
558, Пирот 549, Бабушница 632 и в Ниш 927. Медии, информиращи 
на български език, са регистрирани в Босилеград, Цариброд и 
Ниш. Съществуват четири печатни, две електронни и три онлайн 
медии (портали). Много от тези медии са двуезични (на български 
и сръбски).

и предприемане на насърчителни мерки за подпомагане на многоезичните медии 
и „увеличаване броя на професионалните кадри за работа в медиите на езиците на 
националните малцинства“. Посочват се и медийните проблеми на малобройните 
национални малцинства, които нямат възможност да упражнят правото си на 
информиране.

И накрая, документът препоръчва производството на медийно съдържание, 
насърчаващо междукултурността, да бъде признато за специален сегмент на обществен 
интерес.
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От 2016 г. в Ниш излиза седмичникът „Ново 
Братство“, който е наследник на вестник 
„Братство“, издаван от 1959 г. до 2012 г., когато 
издаването му е спряно поради финансови 
проблеми. Този седмичник е (косвено) основан 
от Националния съвет на българското нацио-
нално малцинство през 2016 г. „Бюлетин“ 
е периодично издание на СГ Културно-
информационен център на българското 
национално малцинство „Босилеград“ и излиза 
от 1998 г. Двумесечникът на български език 
„Визия“ излиза от 2018 г., а негов учредител е 
СГ „Обзор“ от Цариброд. От 2020 г. съществува 
и двумесечно списание за деца и младежи 
„Фарче“, издавано от СГ „Емблема“ от Цариброд.

ПЕЧАТНИ МЕДИИ

ПОРТАЛИ
И трите портала са основани от сдружения 

на граждани. Босилеградският „Глас прес“ 
съществува от 2017 г., негов учредител е 
СГ „Група на либералните, амбициозните и 
солидарните – ГЛАС“. „ТВ инфо Босилеград“ 
е информационен мултимедиен интернет 
портал на сръбски и български език със 
седалище в Босилеград и съществува от 
2018 г. Негов учредител е СГ „Развитие”. 
Мултимедийният интернет портал „Фар“ 
на български и сръбски език съществува 
от 2016 г., а „Фар ТВ“ от 2019 г. Основател 
на „Фар“ е СГ „Емблема“ със седалище в 
Цариброд.

ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
„Нова радио-телевизия Босилеград“ е основана 
от Националния съвет на българското национа-
лно малцинство през 2016 г. и е наследник на 
„Радио-телевизия Босилеград“, която е основана 
през 1997 г. като собственост на местното 
самоуправление. Тази медия притежава лиценз 
за наземно излъчване на радиопрограми. 
„Радио-телевизия Цариброд“ е царибродска 
публична медийна къща, притежаваща лицензи 
за излъчване на телевизионна и радиопрограма, 
наземно и кабелно/IPTV. Тази медийна къща е 
приватизирана през 2015 г., когато е закупена 
от Радойица Милосавлевич, който е свързан с 
управляващата партия в Сърбия.

„Нова радио-телевизия Босилеград“ е основана 
от Националния съвет на българското национа-
лно малцинство през 2016 г. и е наследник на 
„Радио-телевизия Босилеград“, която е основана 
през 1997 г. като собственост на местното 
самоуправление. Тази медия притежава лиценз 
за наземно излъчване на радиопрограми. 
„Радио-телевизия Цариброд“ е царибродска 
публична медийна къща, притежаваща лицензи 
за излъчване на телевизионна и радиопрограма, 
наземно и кабелно/IPTV. Тази медийна къща е 
приватизирана през 2015 г., когато е закупена 
от Радойица Милосавлевич, който е свързан с 

„Фарче“, издавано от СГ „Емблема“ от Цариброд.

Цариброд.
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От разговорите с редакторите на медиите, 
които информират (и) на български език, 
става ясно, че тези обществени медии спо-
делят голям брой идентични проблеми и 
предизвикателства с цялата медийна сцена в 
Сърбия на местно и регионално ниво и особено 
с други малцинствени медии, които са засегна-
ти от сериозна криза, ако изключим тези, чиито 
учредители са националните съвети на някои 
малцинства и са регистрирани на територията 
на АО Войводина. Ключовият проблем, който 
сега вече е хроничен, е липсата на дългосрочно, 
системно и стабилно финансиране, което 
да осигурява устойчивост и възможност за 
дългосрочно планиране и развитие. Настоящите 
модели на финансиране са несигурни. Когато 
става въпрос за медиите на български език, 
това се отнася и за тези, основани (непряко) от 
Националния съвет на българското национално 
малцинство, и особено за тези, които са частни 
медии или медии на гражданското общество. 
Съществуващите модели са такива, че не могат 
да осигурят безпроблемна и продължителна 
работа дори в рамките на една година.

Проектното съфинансиране на медийно 
съдържание от обществен интерес - система, 
която беше въведена с медийната реформа през 
2014 г., трябваше да осигури финансова  подкрепа 
за качественото медийно съдържание и медии, 
подобрявайки независимата редакционна 
политика, тъй като законът повелява на всички 
нива на власт решенията за разпределение 
на средствата да се приемат от независими 
експертни комисии. На практика обаче този 
модел никога не е започнал да функционира:  
нито осигурява елементарна финансова 
сигурност за качествените медии, особено 
не за качествените малцинствени медии, 
нито независима редакционна политика. За 
липсата на финансова сигурност говорят дори 
представителите на медиите, които в сравнение 
с други получават значителни средства както на 
местно, така и на национално ниво: например 
представителят на РТВ Цариброд - медия, която 
по данни на Центъра за устойчиво развитие в 
Нови Сад, е получила почти 450 000 евро от 
началото на конкурсното съфинансиране,  се 
оплаква от липсата на средства, които биха 
позволили на тази медийна къща да наеме 
професионални преводачи или коректори. 
Други събеседници посочват това, което вече 
е станало общо място в анализа на медийната 
действителност в Сърбия: в комисиите за 
разпределение на средствата не участват 
независими експерти, а послушни лица, които 
често само изпълняват предварително взети 
политически решения. По този начин особено 
застрашени са най-професионалните медии, 
които по принцип имат критично отношение 
към властта. 

11



Тук между другото трябва да се подчертае, че всяка година 
Цариброд отделя значителни средства за обществения интерес в 
областта на публичното информиране, но те в най-голяма степен 
отиват в РТВ Цариброд, тоест не удоволетворяват обществения 
интерес и медийния плурализъм, поне не в решаваща степен. От 
друга страна Босилеград досега не е обявил нито един конкурс 
за съфинансиране на медии, а насочва средствата за публично 
информиране към Националния съвет на българското национално 
малцинство, който препраща тези средства към Нова радио-
телевизия Босилеград. По този начин напълно се заобикаля смисълът 
на конкурсното съфинансиране и въобще законовите решения, 
които уреждат отношенията между властта  и медиите.Ясно е, 
че е необходима сериозна реформа на системата за конкурсно 
съфинансиране, за да се осигурят достатъчно средства за качествено 
медийно съдържание в процес, който ще бъде независим от центро-
вете на политическата мощ. Новата Медийна стратегия, както ка-
захме, носи определени решения, които включват допълнителни 
гаранции за независимата работа на комисиите, но въвежда и 
оценяване на реализираните проекти. Дори всички решения от 
стратегията да се намерят в иновираните медийни закони, поради 
ниското ниво на върховенство на закона има опасения, че това няма да 
помогне много на гражданите на Сърбия да получават по-качествена 
информация, особено на гражданите на местно ниво и тези, които 
са получатели на медийно съдържание на малцинствен език. Пред 
нас са големи предизвикателства и държавата Сърбия трябва да 
намери начин да гарантира на своите граждани, принадлежащи 
към малцинствата, правото на информиране на техния роден език, 
свобода на изразяване, адекватно финансиране на медийното 
съдържание на малцинствените езици, зачитане на ценностите 
на мултикултурното и междукултурно общество и политическия и 
медиен плурализъм.

Подобно на други малцинствени медии, медиите на български 
език в Сърбия са изключително ограничени по отношение на достъпа 
до комерсиални средства, т.е. приходи от маркетинг. Това обаче 
е проблем не само на малцинствените медии, но в малко по-
малка степен и на много местни медии в страната. А именно, 
през последните две десетилетия в страната сме свидетели на 
централизация на маркетинговите плащания за медиите, а реклам-
ният пай се разпределя и остава в Белград, тоест в националните 
медии. Преди това големите компании разполагаха с определен 
процент рекламни средства, чието разпределение се решаваше от 
местните им клонове, но сега това предимно не е така. Печатните 
медии на български език, освен че имат ограничена аудитория, която 
намалява поради процеса на обезлюдяване в тази част на Сърбия, 
сочат и проблема с разпространението, тоест проблема как да 
достигнат до своите (потенциални) читатели. Независимо от това, че 
са двуезични, онлайн медиите също имат намалена аудитория, така 
че те имат ограничен достъп не само до комерсиалните приходи, 
но и до кампании, насочени към увеличаване на бюджета чрез 
финансова подкрепа на потребителите. Все още е далече времето, 
когато ще може да се говори за евентуално събиране на такса за 
консумирането на онлайн медийно съдържание.

Характерно за медиите на малцинствата, дори и за тези във 
Войводина, е липсата на кадри. Липсата на кадри се отнася както до 
журналистическите, така и до други важни длъжности в една медия. 
Този проблем като че ли е още по-осезаем в българоезичните медии 
поради гореспоменатото обезлюдяване.
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Когато става дума за финансирането на работата на българоезичните 
медии в Сърбия, има и някои смекчаващи обстоятелства. А именно, 
държавата България редовно отпуска безвъзмездна помощ за сдружения 
и медии на български език в диаспората. През 2018 г., по инициатива 
на Посолството на Република България в Сърбия, правителството на 
Сърбия предостави еднократна помощ за развитие и инфраструктура на 
медиите, информиращи на български език, което значително подпомогна 
тяхната работа. Със сигурност би било значително Бюджетният фонд за 
националните малцинства да използва съществуващия законов механизъм 
(Закона за националните съвети на националните малцинства) и да обявява 
конкурси за отпускане на средства за медии на гражданското общество или 
за медии, които не са (косвено) основани от малцинствените национални 
съвети, и по този начин да насърчава медийния плурализъм. И Националният 
съвет на българското национално малцинство би могъл да насърчи медийния 
плурализъм и качеството на информирането на български език, ако обявява 
конкурси за финансово подпомагане на медии, които информират на 
този език, независимо кой е техният учредител. В този смисъл би било 
много важно Националният съвет да напише и приеме, чрез обществено 
обсъждане и ангажиране на медийни експерти, Стратегия за развитие на 
публичното информиране на български език в Сърбия, която да подобри и 
конкретизира съществуващите и бъдещи законови механизми, както и да 
намира други начини за подобряване на състоянието в тази област.

Средите, в които работят тези медии, са бедни райони, от които способните 
млади хора отиват в по-големите центрове, без значение дали това са по-
големите градове в Сърбия или България, и рядко се връщат.  Дори и да се 
върнат, медиите – поради споменатите по-горе проблеми с устойчивостта 
– със сигурност не са тези, които могат да им предложат добри условия за 
работа, заплата и сигурност, тоест това, което ще задоволи краткосрочните 
и дългосрочните нужди на младите хора. Когато става дума за кадровите 
проблеми, редакторите констатират, че има малък брой висококвалифицирани 
журналисти и че съществуват проблеми не само с ниските професионални 
стандарти, но дори и с качеството и стандарта на българския език. Вече 
казахме, че РТВ Цариброд се оплаква от липсата на възможност да наеме 
професионални преводачи и коректори.
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Събеседниците почти акла-
мационно  подчертават  пробле-
ма с политическото влияние 
върху работата на (отделни) 
медии на български език. Някои 
дори твърдят, че положението 
е по-лошо, отколкото преди 
няколко десетилетия, по време 
на еднопартийната система на 
социалистическото самоуправ-
ление. Политическите елити 
или не осъзнават, или отказват 
да приемат факта, че ролята на 
медиите не е да ги рекламират, а 
точно обратното – да контролират 
работата им. Освен това медиите 
са коректив на общественото 
мнение и трябва да посочват 
проблемите и нередностите в 
обществото и по този начин да 
съдействатат за преодоляването 
им. 

Изтъква се и липсата на 
традиция в областта на ме-
дийната свобода и медийния 
професионализъм, която води до 
това, че редактори и журналисти 
„се съгласяват с несвободата“. 
Склонни са към автоцензура, 
избягват да се занимават с теми и 
проблеми, които могат да влошат 
отношенията им с носителите 
на политическа и икономическа 
мощ. С това е свързано и незадо-
волителното ниво на безопасност 
за журналистите в малките среди, 
които са наясно с възможните 
последствия в случай на журна-
листическо разследване и 
представяне на разследващи ма-
териали, свързани например с 
корупция. 



 Те нямат чувството, че съществува адекватна защита за тях и техните 
семейства. Поради проблемите с финансирането на работата, лошата кадрова 
структура и автоцензурата в медиите липсват сериозни/напреднали форми на 
журналистика, като например разследващата журналистика, която е основен 
инструмент за контрол на властта. Освен това в медиите преобладават 
служебните новини и няма достатъчно място за сериозни дебати, публичен 
диалог, както и за по-взискателни журналистически форми като статии, 
репортажи, аналитични и критични текстове.

В медиите, които са (косвено) учредени от Националния съвет на 
българското национално малцинство, няма механизми за саморегулация, 
които да гарантират независимата редакционна политика на тези медии, 
тоест установяване на ясни взаимоотношения между учредителите, 
управителните съвети, директорите, редакторите и журналистите на тези 
медии. Механизмите за саморегулация, които съществуват в определени 
малцинствени общности във Войводина, вероятно скоро ще бъдат законово 
задължение на националните съвети на малцинствата. Подобен механизъм би 
бил добро решение за всички други медии под формата на вътрешен етичен 
кодекс, но с ръка на сърцето трябва да се каже, че такъв документ не съществува 
и в повечето големи национални медии в страната.

Що се касае до обществените медийни сервизи и информирането на 
български език, трябва да се каже, че Радио-телевизия на Сърбия не 
изпълнява законовото си задължение да информира принадлежащите 
към малцинствата граждани на техния роден език, тоест да осигури на 
националните малцинства да следват определено програмно съдържание 
на родния си език и писмо. Националният съвет на българското национално 
малцинство, както и местните власти в общините Босилеград и Цариброд 
многократно са искали от РТС да възстанови излъчването на ТВ Журнала на 
български език. А именно, поради унищожените предаватели при бомбар-
дировките на НАТО излъчването на ТВ Журнала е прекъснато през 1999 г. 
и никога не е подновено. Преди началото на пандемията представители на 
Националния съвет са водили преговори с ръководството на РТС относно 
подновяването на ТВ Журнала - програма, която да се произвежда от медиите 
в Босилеград и Цариброд и да се излъчва като петнадесетминутно предаване 
веднъж седмично по Втора програма на РТС. Пандемията е спряла преговорите, 
а въпросът за стабилно и дългосрочно финансиране на продукцията не е решен, 
така че РТС все още не е изпълнила това свое законово задължение.

С това е свързан и проблемът, който подчертават събеседниците: българ-
ското национално малцинство, неговият живот и проблемите му изобщо не 
са видими в по-широкото медийно пространство на Сърбия. Това обаче е 
проблем не само на българската общност, но и на други малцинствени общнос-
ти, които дори и да намерят място в националните медии, се представят по 
остарял, традиционен, „културно-художествен“ начин – избягване на теми, 
свързани с конкретни проблеми, с които се сблъскват общностите и безхаберие 
за правото на членовете на националните малцинства свободно да се изразяват 
по всички политически и обществени въпроси в страната, в която живеят.

Още един проблем, който е посочван по-рано, но междувременно не е 
решен, е липсата на прозрачност в работата на местните власти в Цариброд 
и Босилеград. Важно е тези общини да подобрят прозрачността в работата 
си и да представят важна информация, данни и факти на своите уебсайтове 
в подреден вид, за предпочитане в машинно четим вид, за да се създаде 
възможност за надзор не само от медиите, но и от всички заинтересовани 
граждани и институции.
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Министерството на културата и информирането, правителството на Сърбия и 
Народната скупщина на Сърбия трябва да изменят медийните закони възможно най-
скоро в съответствие с Медийната стратегия, като се придържат неотклонно към 
очертаните решения, свързани с медиите на малцинствените езици, с цел подобряване 
на количеството и качеството на публичното информиране на езиците на националните 
малцинства.

След като бъдат гласувани нови законови решения, е необходимо компетентните 
министерства да изготвят мониторинг на прилагането на закона и анализ как новите 
законови решения се отразяват в областта на малцинственото информиране. Този 
анализ ще бъде използван за нови законови решения, чиято цел е да се осигури на 
гражданите от малцинствените общности дългосрочно упражняване на правото 
на информиране на техния роден език, свобода на изразяване на малцинствените 
езици, адекватно финансиране на медийното съдържание на малцинствените 
езици, зачитане на ценностите на мултикултурното и междукултурно общество и 
политическия и медийния плурализъм.

В съответствие със Стратегията е необходимо държавата да осигури в най-кратки 
срокове стимулиращи мерки за медиите, които информират (и) на малцинствени езици 
(и които не работят под егидата на публичните медийни сервизи и националните 
съвети), за да се реализира правото на гражданите на вярно, навременно, достоверно 
и пълно информиране, както и да се осигури медиен плурализъм. Стимулите трябва да 
включват финансова подкрепа за програми, които ще осигурят дългосрочна устойчи-
вост на медиите, за наемане на млади хора в малцинствени медии, както и за различни 
образователни програми.

Правителството на Сърбия, по инициатива на Посолството на България в Сърбия, 
през 2018 г. предостави еднократна помощ на медиите на български език, което 
значително помогна за тяхното оцеляване, развитие и устойчивост. Би трябвало да се 
обмисли възможността този вид помощ да се приложи отново не само за медиите на 
български език, но и за други малцинствени медии. Тези средства биха могли да бъдат 
насочени към развитие на инфраструктурата, иновативни програми за устойчивост, 
както и за увеличаване на капацитета на медиите да получават средства за работа от 
други фондове.

С оглед на факта, че медиите на езиците на националните малцинства имат намалена 
възможност за комерсиални приходи и ограничен брой получатели, е необходимо 
да се обмислят и други стимулиращи мерки за малцинствените електронни медии. 
Например премахването или намаляването на разходи като цифрови дивиденти, 
разходи за СОКОЙ, ОФПС и други.

Необходимо е да се намерят механизми за стимулиране на многоезичните медии, 
с цел повишаване нивото на междукултурност в медиите и обществото. Именно за 
многоезичните медии и медийното съдържание е много важно интеркултурността да 
бъде законово дефинирана като обществен интерес, който ще бъде съфинансиран 
чрез конкурси, както се предлага в Медийната стратегия.

Необходимо е отделно да се стимулират медиите на гражданското общество, 
които информират на езиците на националните малцинства, с цел увеличаване на 
медийния плурализъм. На практика тези медии се показват като най-отдадени на 
професионалните и етични стандарти.

В областта на публичното информиране е необходимо държавата да осигури на 
националните малцинства, които населяват предимно централната част на Сърбия, 
същото ниво на права както на националните малцинства във Войводина. Това 
предполага стабилно и дългосрочно финансиране на медиите, които са (косвено) 
учредени от националните съвети на националните малцинства, както и информиране 
на техния роден език чрез публичния медиен сервиз. 

Неприемливо е РТС да заобикаля законовото си задължение „да създаде възможност 
на националните малцинства да гледат определени програмни части на техния роден 
език и писмо“. Подновяването на предаването ТВ журнал трябва да бъде само първата 
стъпка в тази насока.

ЗА ОРГАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ
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ЗА   НАЦИОНАЛНИЯ   СЪВЕТ   НА  
БЪЛГАРСКОТО  НАЦИОНАЛНО

  МАЛЦИНСТВО 

Важно е всички национални съвети на 
националните малцинства, в това число и На-
ционалният съвет на българското национално 
малцинство, да поемат ангажимент за изготвяне 
и приемане на вътрешни актове, които ясно да 
дефинират отношенията между националните 
съвети, издателите на медиите, на които те са 
учредители, и самите медии (редакциите), за да 
могат членовете на националните малцинства да 
упражняват правото си на вярно, безпристрастно, 
пълно и навременно информиране. Тези актове 
следва да предотвратяват политическото влияние 
върху медиите, цензурата и автоцензурата и да 
гарантират спазването на професионалните стан-
дарти и кодекси. В разпоредбите си тези актове 
следва да съдържат и механизми за контрол върху 
тяхното прилагане.

С необходимите изменения в закона да се създа-
дат механизми, които да направят невъзможно 
назначаването на членове на националните съвети 
за членове на управителните органи на издателите 
на медии, на които те са учредители.

Държавата на всички нива трябва да гарантира, 
че в комисиите, които оценяват малцинствени и 
многоезични проекти при конкурсно съфинан-
сиране от обществен интерес в сферата на 
публичното информиране, членуват експерти, 
независими и високопрофесионални хора, които 
имат познания за малцинственото информиране и 
проблемите, пред които то е изправено.

Необходимо е да се предвидят механизми, които 
да предоставят възможност за насърчаване и 
обучение на малцинствени журналисти за ана-
литично-критична или разследваща журналистика. 
В тази работа могат да окажат съдействие 
компетентните държавни органи, отговарящи 
за информирането и правата на националните 
общности на всички нива, както и публичните 
медийни сервизи и националните съвети на 
националните малцинства.

Препоръчва се на Националния съвет на българ-
ското национално малцинство в съответствие със 
Закона за националните съвети на националните 
малцинства да отедля една част от средствата 
за редовната си дейност за съфинансиране чрез 
публичен конкурс на медийно съдържание/
медии, на които той не е (косвен) учредител, с 
цел подобряване на медийния плурализъм на 
малцинствените езици.малцинствените езици.
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ЗА  БЪЛГАРОЕЗИЧНИТЕ  МЕДИИ В  СЪРБИЯ
Препоръчва се на всички медии, които информират на български език, да приемат 

вътрешен етичен кодекс, който да дефинира отношенията в организацията/редакци-
ята с цел по-добро спазване на професионалните и етични стандарти.

Необходимо е да се постигне по-добро сътрудничество между самите медии, 
които информират (и) на български език, с цел реализиране на общи права и защита 
на професията.

В съответствие с възможностите си, медиите трябва да организират обучение на 
членовете на редакцията/организацията, което да се провежда „in house” и от външни 
експерти. Това обучение трябва да е свързано с журналистическа работа, спазването 
на езиковите стандарти и придобиването на полезни умения като достъп до различни 
национални и международни фондове, включително програми за трансгранично 
сътрудничество. В тази връзка трябва да се работи за установяване на професионално 
сътрудничество с други медии в Сърбия и България.

ЗА  МЕСТНИТЕ  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 (ОБЩИНИТЕ  БОСИЛЕГРАД  И  ЦАРИБРОД)

Необходимо е община Босилеград, в съответствие със закона, в най-кратък срок да 
започне да обявява конкурси за съфинансиране на медийно съдържание от обществен 
интерес.

Местните самоуправления трябва да гарантират, че в конкурсните комисии, 
които оценяват малцинствени и многоезични проекти по време на конкурсно 
съфинансиране от обществен интерес в сферата на публичното информиране, 
членуват експерти, независими и високопрофесионални хора, които имат 
знания за малцинственото информиране и проблемите, с които то се сблъсква. 
Представителите на местната власт трябва да осигурят механизми, чрез които 
предназначените за конкурсно съфинансиране средства да се насочват към 
високопрофесионалните медии за качествено медийно съдържание, което да 
отговаря на интересите на гражданите, а не на политическите елити.

Необходимо е местните самоуправления да повишат прозрачността на работата си, 
да публикуват данни за планирания и изпълнен бюджет, в машинно четим вид, както 
и да публикуват пълни информатори за работата си, което ще улесни работата на 
медиите и изпълнението на професионалното им задължение да защитават интересите 
на гражданите чрез контрол върху работата на представителите на публичната власт.

Необходимо е Националният съвет на българското национално малцинство 
час по-скоро да приеме собствена стратегия за развитие на информирането на 
български език, със съдействието на независими експерти и по начин, който да 
създаде възможност за качествено развитие на малцинственото информиране, 
като спазва принципите на свободата на медиите и на медийния и политически 
плурализъм. В подготовката за работа върху стратегията е необходимо да се 
изследват потребностите на общността, както и количеството и качеството на 
актуалното предлагане на медийно съдържание.

Като се има предвид, че се финансират в огромен процент от публични приходи, 
издателите на медии, (косвено) учредени от националните съвети на националните 
малцинства, трябва да направят работата си напълно прозрачна, т.е. да публикуват 
на своите сайтове или по друг начин отчетите, които предоставят на националните 
съвети, както и на държавните органи, по начин, който ще създаде възможност не само 
за контрол на изразходването на парите, но и за оценка на постигнатите резултати.
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АНАЛИЗ И ПРЕПОРЪКИ

Недим Сейдинович

Свобода  на  изразяване, 
роля  в  демократичното 

общество  и  устойчивост 
на  българoезичните  медии  

в  Югоизточна  Сърбия

Mултимедиен портал на български и сръбски език


