
 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-44 
 

8 юни 2022 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 08.06.2022 г., 

разгледа и обсъди проект на Кодекс за поведение относно мерките за оценка, означаване и 

ограничаване на достъпа до предавания, които са неблагоприятни или създават опасност от 

увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на 

децата (Кодекс/ Кодекс за поведение). 

Законът за радиото и телевизията (ЗРТ) предвижда задължение за доставчиците на 

медийни услуги да не създават и предоставят за разпространение предавания, които могат 

да увредят физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата 

(ял. 17, ал. 1). Във връзка с прилагането на разпоредбата, СЕМ съвместно с доставчиците на 

медийни услуги, включително Българската национална телевизия (БНТ) и Българското 

национално радио (БНР), изработват Кодекс за поведение, съдържащ мерки за оценка, 

означаване и ограничаване на достъпа до предавания, които са неблагоприятни или създават 

опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното 

развитие на децата.  

В тази връзка е сформирана работна група с представители на регулатора, 

Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО), БНТ и БНР, която 

изготви проект на Кодекс за поведение. 

Кодексът е приложим по отношение на медийните услуги (линейни и нелинейни), 

предоставяни от доставчици на медийни услуги под юрисдикцията на Република България 

по смисъла на ЗРТ. Специалните правила относно услугите на платформи за споделяне на 

видеоклипове са приложими по отношение на услугите, предоставяни от доставчиците на 

платформи за споделяне на видеоклипове под юрисдикцията на Република България. 

Кодексът за поведение е форма на съвместно регулиране за защита на децата по 

смисъла на ЗРТ и Директивата за аудиовизуалните медийни услуги и не ограничава 

приложението на задължения по отношение на закрилата на децата, уредени в нормативни 

актове като Закона за закрила на детето, ЗРТ и други. 

Кодексът отчита натрупаната до момента практика, като надгражда и доразвива 

правилата на съвместна регулация за постигане на целите: съвместно установяване на 

ефективни мерки за оценка, означаване на съдържанието и ограничаване на достъпа на деца 

до предавания и генерирани от потребители видеоклипове, които са неблагоприятни или 

създават опасност от увреждане на развитието на децата. Предвидените в него мерки са 

съобразени с вече създадената добра практика; със спецификата и технологичното развитие 

на медийните услуги и услугите на платформи за споделяне на видеоклипове; с характера 

на линейните услуги, услугите по заявка и на услугите на платформи за споделяне на 

видеоклипове и спецификите на позиционирането, обозначаването на съдържанието и 



възможностите за достъп на деца в различните медийни услуги; с достъпната медийна среда; 

с различното ниво на физическо, психическо, нравствено и социално развитие на децата в 

различните възрастови групи в рамките на широкия диапазон от 0 до 18 години; с 

достигнатото ниво на медийна грамотност на аудиторията и потребителите на аудио-

визуалните медийни услуги по заявка и на услугите на платформи за споделяне на 

видеоклипове. 

Проектът на Кодекс не противоречи на правото на Европейския съюз, доколкото 

съответства на Директива (ЕС) 2018/1808 на Европейския парламент и на Съвета от 14 

ноември 2018 година 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. 

С оглед изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 18, във връзка с чл. 17а, ал. 3 и ал. 

5 от Закона за радиото и телевизията, Съветът за електронни медии                                                               

 

Р Е Ш И: 

  

Приема проект на Кодекс за поведение относно мерките за оценка, означаване и 

ограничаване на достъпа до предавания, които са неблагоприятни или създават опасност от 

увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на 

децата (Кодекс/ Кодекс за поведение). 

Открива процедура за обществено обсъждане. 

Проектът на Кодекс да се публикува на интернет страницата Съвета за електронни 

медии. 

Определя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението за 

откриване на процедурата на интернет страницата на Съвета за електронни медии, в който 

заинтересованите лица могат да представят писмени становища по приетия проект. 

 

 

 

 

 

СОНЯ МОМЧИЛОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 

 

 

 

 

 


