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С Ъ В Е Т   З А   Е Л Е К Т Р О Н Н И   М Е Д И И 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 21 

 

от редовно заседание, състояло се на 03.07.2018 г. 

 

 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева, Ивелина Димитрова, Розита Еленова, София 

Владимирова – председател на СЕМ.  

ОТСЪСТВА: Иво Атанасов. 

 

Начало на заседанието 11:00 ч., водено от София Владимирова – председател на СЕМ. 

Съставил протокола: Мария Гинина. 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» по: 

а) заявление от ЕТ «НЕМ Генов – Георги Генов» за изменение на 

индивидуална лицензия № 1-057-01 за доставяне на радиоуслуга на 

територията на гр. Враца; 

б) заявление от «Детелина медия» ООД за регистрация на аудио-визуална 

услуга „Детелина ТВ” (ДТВ) по реда на чл. 125а на Закона за радиото и 

телевизията(ЗРТ); 

в) заявление от УА «Мюзик» ЕООД за вписване на нелинейна медийна 

услуга по чл. 125ж на ЗРТ; 

г) влязло в сила Решение на СЕМ РД-05-171/2016 г. за класиране на 

кандидатите в конкурса за радиодейност за гр. Горна Оряховица.  

Вносител: Виржиния Савова. 

Докладват: Ем. Станева, Р. Радоева.  

 

2. Доклад на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» по 

законопроекта на Закона за българския език. 

Вносител: Виржиния Савова. 

Докладва: Ем. Станева. 

 

3.  Доклад на Дирекция Обща администрация за купуване на актив, необходим за 

дейността на СЕМ. 

Вносител: М. Андреева. 

Докладват: Е. Димитров, И. Иванов. 
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Разни. 

 

Информации: 

- Писмо от генералния директор на БНТ до Нова телевизия (копие до СЕМ) – за 

нерегламентирано излъчване на съдържание от Световното първенство по футбол 

2018, Русия. 

- Решение на КЗК № 717 от 28.06.2018 г. - Секторен анализ на конкурентната среда 

на медийния пазар в РБългария - 

http://reg.cpc.bg/AllNewResolutions.aspx?dt=1&ot=2 

- Писмо от Националната пациентска организация по повод отстраняването на 

журналиста от БНТ Мария Чернева от Обществения съвет към Фонда за лечение 

на деца. 

- Писмо от БНТ (копие до СЕМ) във връзка с постъпили писма от пациентски 

организации и сдружения по повод казуса с журналиста от БНТ Мария Чернева. 

 

 

София Владимирова откри заседанието и попита има ли предложения или допълнения 

към дневния ред. Не бяха направени такива и се премина към гласуване на така 

предложения дневен ред. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: приема дневния ред. 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – 

НЛРПР» по: 

 

а) заявление от ЕТ «НЕМ Генов – Георги Генов» за изменение на индивидуална 

лицензия № 1-057-01 за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Враца 

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада (Приложение т. 1а). 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за” и 1 (един) „въздържал се” /Р. Еленова/:  

І. Изменя Индивидуална лицензия № 1-057-01, издадена на ЕТ НЕМ Генов – Георги 

Генов, както следва:  

Изменя т. 1.3, която добива следната редакция: 

ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ доставя услугата по т. 1.1, като ТЪРГОВСКИ ДОСТАВЧИК на 

медийни услуги, спазвайки разпоредбите на  Закона за радиото и телевизията. 

Изменя т. 3.3, която добива следната редакция: 

ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ доставя радиоуслугата по т. 3.1 със СПЕЦИАЛИЗИРАН 

ПРОГРАМЕН ПРОФИЛ. Програмата, която създава, е насочена към аудитория от 20 до 

45 години. 

Изменя т. 5.1, която добива следната редакция: 

5.1. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да доставя радиоуслугата, включвайки в 

съдържанието на програмата, съобразно нейната специализация по т. 3.3 следните 

програмни елементи: 

5.1.1. Предавания с информационна насоченост – не по-малко от 5 на сто от 

седмичното програмно време. 

5.1.2. Предавания с образователна насоченост – не по-малко от 1 на сто от седмичното 

програмно време. 

http://reg.cpc.bg/AllNewResolutions.aspx?dt=1&ot=2
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5.1.3. Предавания с културна насоченост – не по-малко от 1 на сто от седмичното 

програмно време. 

5.1.4. Предавания с развлекателна насоченост – не по-малко от 1 на сто от седмичното 

програмно време. 

 

ІІ. Определя заплащане на такса в размер на общо 2000 лв. (две хиляди). Таксата се 

заплаща в седемдневен срок от влизане в сила на решението по банков път или в касата 

на СЕМ. 

Длъжностни лица на СЕМ да отразят промените в Публичния регистър на СЕМ. 

Да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията за извършената промяна. 

 

б) заявление от «Детелина медия» ООД за регистрация на аудио-визуална услуга 

„Детелина ТВ” (ДТВ) по реда на чл. 125а на Закона за радиото и телевизията(ЗРТ) 

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада (Приложение т. 1б). 

 

Розита Еленова: Колеги, както гласувах „въздържал се” за предния доставчик, тъй 

като имам съображения  относно неговите професионални действия, така искам да 

поздравя сега „Детелина Медия” ООД, че узряха за това, че интелектуалната 

собственост, авторските права, трябва да бъдат ценени, зачитани и поддържани и са 

отстранили нередностите. Поздравления към този доставчик! Ще гласувам с 

удоволствие. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: 

І. ДА РЕГИСТРИРА като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен 

оператор) Детелина Медия ООД. 

ІІ. ДА ВПИШЕ в Първи раздел на Публичния регистър: 

1.Телевизионна програма с: 

Наименование/търговска марка:                       ”Детелина ТВ” (ДТВ) 

Способ на разпространение:                             чрез кабелни електронни съобщителни и 

                                                                              спътникови мрежи; 

Териториален обхват:                                         национален; 

Програмен профил:                                            специализиран (филмово-развлекателен); 

Продължителност на програмата:                     24 часа; 

Начална дата на разпространение:                    от датата на регистрацията. 

2.Данни, касаещи оператора: 

Наименование:                                                    „Детелина Медия” ООД; 

Седалище и адрес на управление:                     гр. Ямбол, кс. Златен Рог, бл. 27, ет. 16; 

Органи на управление: 

Управител:                                                           Димитър Богословов 

Съдружници:                                                       Димитър Богословов и Валентин Ревански 

Вид оператор:                                                      търговски 

ІІІ. Детелина Медия ООД се задължава да създава телевизионна програма „Детелина” 

ТВ (ДТВ) при спазване на общите изисквания на чл. 125а, ал. 1 от Закона за радиото и 

телевизията, а именно: 

1.Спазване на принципите по чл. 10 от ЗРТ; 

2.Зачитане на човешкото достойнство; 

3.Осигуряване на определеното съотношение в рамките на годишното програмно 

време, предназначено за европейска продукция, както и за произведения, създадени от 

независими продуценти; 
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4.Закрила на децата; 

5.Спазване на авторските и сродните права съгласно действащото законодателство; 

6. Предоставяне на информация на Съвета за електронни медии. 

ІV. Детелина Медия ООД следва да заплати, съгласно чл. 9, т. 2 от Тарифа за таксите за 

радио- и телевизионна дейност, първоначална такса за извършване на регистрация в 

размер на 2250 лв. (две хиляди двеста и петдесет лева). 

Регистрационната такса се заплаща по банков път или в касата на СЕМ на адрес: гр. 

София, бул. „Шипченски проход” № 69, в седемдневен срок от влизане в сила на 

решението. 

V. На Детелина Медия ООД да се ИЗДАДЕ удостоверение за регистрация за 

осъществяване на телевизионна дейност - създаване на програмата по т. ІІ.1, в 

седемдневен срок от влизане в сила на решението и след заплащане на първоначалната 

регистрационна такса. 

VІ. Детелина Медия ООД следва да осигури на страницата си в интернет лесен, 

директен и постоянен достъп на потребителите на услугата най-малко до следните 

актуални данни: 

-името на доставчика на медийната услуга, седалище и адрес на управление, адрес на 

електронната му поща и страницата му в интернет, телефон за контакти; 

-данни за Съвета за електронни медии, седалище и адрес на управление, адрес на 

електронната му поща и страницата му в интернет, телефон за контакти. 

 

в) заявление от „УА Мюзик” ЕООД за вписване на нелинейна медийна услуга по чл. 

125ж на ЗРТ 

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада (Приложение т. 1в). 

 

Розита Еленова: Ще гласуваме , разбира се, но и този доставчик да го поздравя. Дори 

само за усилието му да ни информира, за желанието да контактува с регулатора, за 

стремежа да навлезе в дълбочина на закона. Ако нещо не се знае относно прилагането 

на закона, разбира се, е най-добре да се допиташ до регулатора. За мен това е част от 

мисията ни – да комуникираме с доставчиците. Така че, моите адмирации и в този 

случай, независимо, че нямаме законова норма. 

Ивелина Димитрова: А това поставя и въпроса за необходимостта на регулацията в 

този вид. Очевидно на този етап не попада в … 

София Владимирова допълни, че не попада в обхвата на регулацията. 

Розита Еленова: Модерна реакция. Говори се за това, дискутира се, директиви се 

появяват. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Да се изпрати писмо до заявителя съгласно 

предложениeто в доклада. 

 

г) влязло в сила Решение на СЕМ РД-05-171/2016 г. за класиране на кандидатите в 

конкурса за радиодейност за гр. Горна Оряховица.  

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада (Приложение т. 1г). 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: издава индивидуална лицензия на „ФОКУС – 

НУНТИ” ООД за доставяне на радиопрограма с наименование РАДИО ФОКУС на 

територията на град Горна Оряховица, област Велико Търново, честота 140.4 MHz. 
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ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да доставя радиоуслугата, включвайки в 

съдържанието на програмата под формата на прозорец с продължителност 8 часа (от 

10.00 до 18.00), следните програмни елементи с регионална насоченост: 

-Предавания с информационна насоченост – не по-малко от 25 на сто от дневното 

програмно време 

-Предавания с образователна насоченост – не по-малко от 5 на сто от седмичното 

програмно време 

Предавания с развлекателна насоченост – не по-малко от 10 на сто от седмичното 

програмно време. 

Срок на лицензията: 15 години, считано от 03.07.2018 г. 

Начална дата на разпространение: 03.07.2018 г. 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклад на Дирекция «Специализирана администрация – 

НЛРПР» по законопроекта на Закона за българския език. 

Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада (Приложение т. 2). 

 

София Владимирова, преди да даде думата за коментари, предложи на съветниците да 

процедират както в случая със становището за Закона за хазарта, а именно, всеки да 

изрази своето отношение и да се подготви един текст, който да бъде приет на 

следващото заседание като официално становище на СЕМ. 

Борислав Шабански: Срокът е до 6-ти юли. 

София Владимирова изтъкна, че в такъв случай това ще трябва да стане в бърз 

порядък, по електронната поща днес или най-късно в утрешния ден. 

Розита Еленова: Аз заявям още сега подкрепата си. Благодаря на г-жа Станева. Винаги 

е удоволствие да чета нейните доклади. Тъй като е редно да коментираме изменение 

само в частта, която засяга Закона за радиото и телевизията, аз го приемам. Докладът е 

аргументиран и професионален. За момента СЕМ полага своите законови усилия, може 

би и морални, защото всеки от нас влиза в решенията и със своя морал, за запазване на 

българския език и този стремеж не е спирал в нито един момент. Така че, съм „за” 

запазването на чистия, красивия български език. Самата аз употребявам много 

чуждици, за което се порицавам, но в частен план това няма абсолютно никакво 

значение. Важното е, че тук неведнъж сме дискутирали езика в медиите и сме 

отправяли призив към доставчиците. Разбира се, гостите носят своята лична 

отговорност. Какво повече би могъл да направи СЕМ, освен нито за момент да не 

забравя правомощията си по Закона за радиото и телевизията. 

София Владимирова се обърна към г-жа Еленова с въпрос дали би подкрепила 

становище в смисъла на доклада. 

Розита Еленова: Да. 

София Владимирова даде думата на г-жа Жотева. 

Бетина Жотева заяви, че е напълно съгласна с изложеното в доклада и го приема. 

Отбеляза, че намира предложените промени в частта за Закона за радиото и телевизията 

за абсолютно несъстоятелни и уточни, че единственото от тези предложения, с което е 

съгласна, е да се създаде действащ културен институт към Министерство на външните 

работи, вместо държавния културен институт, който съществува в момента. 

Розита Еленова: Благодаря Ви, че подсетихте. 

Бетина Жотева продължи с това, че има такива български културни институти в 

няколко държави, които се справят блестящо с работата си, и допълни, че ако 

действително се развие тази мрежа, както Алианс Франсез, или както Института 

Сервантес, би било изключително полезно. В същото време г-жа Жотева не смята, че 

трябва да има Закон за българския език, просто защото направените предложения, като 



  

 

6 

например – в предаванията да участват български учени, писатели и представители на 

българската наука и изкуство, са факт. Отбеляза, че в българските предавания за 

култура участват предимно български автори, тук-там се канят и чужденци, на които 

има много добър превод в ефир, поради което не счита, че българският език е 

застрашен. По отношение на това администрацията да използва българския език, 

посочи, че не е забелязала администрацията в с. Витановци, например,  или която и да е 

друга, да използва английски език. Предвид изложеното, изричното вписване на това в 

закон, според г-жа Жотева е напълно излишно. Изрази резерви и по отношение 

дейността на  Съвета за българския език към Министерски съвет и затова не намира 

предложението за много състоятелно. В заключение, благодари на юристите. 

София Владимирова се обърна към г-жа Жотева с въпрос дали би подкрепила 

становище в насоката от доклада. 

Бетина Жотева потвърди, че изцяло би подкрепила такова, с единственото допълнение 

за създаване на културния институт към Министерство на вътрешните работи. 

София Владимирова благодари на г-жа Жотева и даде думата на г-жа Димитрова. 

Ивелина Димитрова: Аз също подкрепям становището в доклада. Мотивът ми е това 

терминологично разминаване в предложения закон и Закона за радиото и телевизията, 

което е установил експертът, и също така припокриването на различни законови 

регламенти. В крайна сметка, в Закона за радиото и телевизията има достатъчно 

регламентирани текстове, които защитават българския език, чистотата и използването 

му и т.н. Подкрепям предложението на г-жа Жотева за такъв културен институт към 

Министерство на външните работи. 

Розита Еленова: Ако трябва да обобщим, благодаря на г-жа Жотева, че отбеляза тази 

част от доклада, предложението го подкрепяме, една красива идея, и да се вложат 

усилия в тази посока. Обобщавайки нашите изказвания, съветниците сме „за” 

опазването на българския език, но има достатъчно опори в закони и наредби, чрез 

които езикът да се опазва. И да посочим целия опит на СЕМ години назад, защото няма 

нужда да се извървява един и същи път. 

София Владимирова изрази мнение в същата посока, като отбеляза, че Законът за 

радиото и телевизията наистина гарантира използването на официалния език. 

Категорична е, че регулаторът не е отстъпвал от ангажимента си да следи за това, като 

в същото време си дава сметка за динамично развиващата се медийна среда, за това, че 

медиите се развиват, езикът – също. Подчерта, че двата обществени доставчика – БНТ и 

БНР, не отстъпват от ангажимента си да утвърждават българския език и да канят в 

своите предавания гости, които да съдействат за тази идея. В този смисъл, г-жа 

Владимирова допълни, че регулаторът никога не е установявал при своите наблюдения 

отклонения от тези норми. Въз основа на изложеното, споделя становището, отразено в 

доклада на г-жа Станева, и би го подкрепила в този му вид, с допълнението, по което 

съветниците се обединиха, въпреки че е извън правомощията на Съвета. Г-жа 

Владимирова отбеляза, че въпреки това, счита за резонно създаването на такъв 

български институт да бъде включено като част от становището на СЕМ.  

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Да се изготви и изпрати в определения срок 

становище до НС в съответствие с предложеното в доклада, като се отрази и заявената 

подкрепа от СЕМ за създаване на Български културен институт. 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА:  Доклад на Дирекция Обща администрация за купуване на актив, 

необходим за дейността на СЕМ. 

Главен специалист Евгени Димитров представи доклада (Приложение т. 3) 
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Бетина Жотева попита дали климатиците биха могли да се използват и за отопление, 

ако възникне необходимост.  

Евгени Димитров: Топлят, но няма смисъл, защото при нас само за изстудяване се 

ползват. 

Бетина Жотева отговори, че никога не се знае. 

Ивелина Димитрова: Ще бъдат ли достатъчни два? 

Евгени Димитров: Засега имаме един такъв и два малки, ще станат вече два големи и 

един малък, така че ако някой от тях спре работа, да имаме гаранция. Ще имаме един от 

старите - той не е стар, купен е преди четири години. Сега ще има по-голяма гаранция, 

защото преди спираше и климатикът „Тошиба”, вътре и двата климатика не можеха да 

издържат. Един-единствен път се е случвало, но след това разрешихме проблема. 

София Владимирова прикани към гласуване на предложения разход на стойност 

9312.00 лв. за доставка на климатици, необходими за сървърното помещение. 

Розита Еленова: Аз ще гласувам за сумата от 10000 лв. - мисля, че го заявих веднага с 

писмата от миналата сряда. Смятам, че ситуацията е изключителна и кризисна. Като 

съветник - нямам отговор на някои въпроси. Как се овладява тази ситуация? Можеше 

ли проблемът да бъде предвиден? Както и защо имаме закъсняла реакция, която 

усложнява така създалата се ситуацията? Всичко това би могло да бъде приключено 

още миналата седмица, на заседанието. Аз мисля, че председателят притежава 

добронамереност от страна на съветниците. Защо се забавихте два дни да го съобщите? 

Защо от понеделник - сряда се комуникира проблемът? За мен е притеснително. Аз 

смятам, че трябва да се реагира адекватно, но и навреме. Девети ден Съветът за 

електронни медии няма записи. Така ли е, г-жо Владимирова, или аз бъркам?  

София Владимирова поясни, че това не е прецедент.  

Розита Еленова: Кога се е случвало друг път? 

София Владимирова отговори, че се е случвало многократно.  

Розита Еленова: Да, кажете ми, аз не зная, Вие сте втори мандат тук. Защо така ме 

поглеждате, все едно нещо лошо казвам?  

София Владимирова уточни, че не счита ситуацията за кризисна. Подчерта, че това е 

техника и тя се разваля. Информира, че в понеделник вечерта, преди предстоящото 

заседание, до 19.00 ч. са правени опити да се оправят климатиците, но следва да се има 

предвид и доста ограничения бюджет на Съвета. 

Розита Еленова: Виж те,  нека да не навлизаме в подробности… 

София Владимирова помоли да довърши. 

Розита Еленова: Вие казахте… 

София Владимирова, след прекъсването й, каза, че няма какво повече да добави, има 

оферта за гласуване.  

Розита Еленова: Не отговоряте в конкретика, не казвайте кой е оправил климатиците, 

защото няма нужда… 

София Владимирова отговори, че след като е прекъсвана, не намира смисъл да 

продължава разговора. 

Розита Еленова: Добре, но ще трябва да ми отговорите на въпросите, ако искате да 

говорите без да сте прекъсвана.   

София Владимирова се обърна към г-н Евгени Димитров, ако има нещо да допълни.  

Евгени Димитров: Аз мога да кажа само, че се е случвало доста често преди 2010 год. 

с месеци да нямаме системи, да не работят, имали сме проблеми с фирмата.  Техника се 

чупи, чупил се е и тук сървър, губили сме всички записи на няколко пъти в СЕМ. Но 

такъв още един сървър, за да правим бекъп и да връщаме това нещо, в момента би 

струвало още доста пари, говорим в хиляди лева, десетки хиляди - петдесет, шестдесет, 
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седемдесет  хиляди, за да може да се прави бекъп на тази система. Климатици изгарят, 

всичко може да изгори в сървърното. За съжаление, има много точки, които могат да 

повредят системата и тя да спре да се използва. Не знам как може абсолютно всичко да 

се има предвид, да бъде подсигурено, но вярвам, че СЕМ ще разполага с втора, 

огледална система, това е единственият начин да работи всичко винаги. За втора 

система вече се говори в стотин хиляди лева, т.е., не в лева, а в евро.  

Борислав Шабански: Г-жо председател, може ли да поясня? Записи има и работата на 

Съвета по отношение на мониторинга не е спряла. Написахме ясно писмо до членовете 

на Съвета още същия ден как е организирана работата и по никакъв начин не е 

затруднена. Пренесени са записите в два от регионалните центрове, използват се 

плеърите на медиите, така че по никакъв начин не е по-различно от това, което имаше. 

Розита Еленова: Г-жо Владимирова, Вие знаете ли тази информация, която дават 

двамата служители?  

София Владимирова отговори, че естествено, че я знае. 

Розита Еленова: Защо не ми отговорихте, защо трябва да разговаряме през други 

хора?  

София Владимирова уточни, че има служители, които отговарят за конкретната 

дейност и допълни, че още с първия си имейл е заявила, че кризисна ситуация няма.  

Розита Еленова: А защо се наложи тогава този спешен имейл? Недейте така, 

уважавайте съветниците. 

София Владимирова отговори, че офертата, която е за сумата от  9312 лв., следва да 

бъде гласувана на заседание, предвид факта, че не може да подписва за суми над 1000 

лв.   

Розита Еленова: Защо не го гласувахме миналия вторник? 

София Владимирова поясни, че във вторник все още не е имало яснота. 

Евгени Димитров: В сряда постъпиха всички оферти, тогава дойде и първата оферта 

от тази фирма, а във вторник чак в 16.00 ч. се разбра, че … 

София Владимирова продължи изказването си, че имейлът до съветниците е касаел и 

целил само и единствено принципната им подкрепа за такава сума, която надвишава 

1000 лева и не може да подпише сама. Имейлът до съветниците не е касаел абсолютно 

нищо друго. 

Розита Еленова: Предвид, че имейли до съветниците не се пращат никога, а в сряда 

получихме спешен  имейл, за мен означава кризисна ситуация.  

София Владимирова подчерта, че е отговорено, че ситуацията не е кризисна. 

Розита Еленова: Не намерих подкрепа в колегите, но аз предложих извънредно 

заседание, на което веднага да гласуваме сумата, с което дадох цялата си 

съпричастност. Можехме да бъдем уведомени във вторник на заседанието. Можеше да 

бъде неформално, можеше да бъде по всякакъв друг начин. 

София Владимирова уточни, че не е имало готовност да бъдат уведомени на 

заседанието във вторник. 

Розита Еленова: В Съвета не се правят записи от миналия понеделник, нали? Това, 

което получих като информация е, че се правят записи на БНТ, на БТВ, на Нова 

телевизия. Вие знаете ли нещо по този въпрос? Попитах, но никой не отговори на 

имейла ми. Ето тук цялата кореспонденция, Вие сигурно я имате: „…дотогава ще бъдат 

спрени всички записи”. Попитах - кога е „дотогава” и колко дни е това? Извинете ме, че 

искам да знам. Моля, да ме извините. Извинете, че се интересувам от работата на СЕМ. 

Извинявайте, че искам да знам колко време ще бъдат спрени записите. Г-н Евгени 

Димитров ни говори за проблеми от 2010 г. -  това е преди 10 години. Вие, по закон, 

като председател носите отговорност за материално-техническата база на Съвета. 

София Владимирова потвърди. 
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Розита Еленова: Моля? 

София Владимирова повтори, че носи отговорност и използва възможността да 

попита г-жа Еленова в кой нейн имейл е казала, че подкрепя разходването на тази сума, 

тъй като не е получила такъв.  

Розита Еленова: Аз поисках извънредно заседание, за да гласуваме сумата.  

София Владимирова репликира, че заседание не може да има без да е обявен дневен 

ред 24 часа преди заседание, и това се знае много добре. Има Закон за радиото и 

телевизията.  

Розита Еленова: Да, точно така. За мен ситуацията е дискомфортна, а за Вас? 

София Владимирова изрази мнението си, че не се чувства дискомфортно и добави, че  

с тази система се занимава от първия си мандат, поради което смее да твърди, че е 

съветникът, който познава тази система най-добре.  

Розита Еленова: Защо не предвидихте, че може да се случи? 

София Владимирова с учудване попита как би могла да предвиди, че ще се счупи 

климатикът. 

Розита Еленова: Да, би могло. Правят се профилактики. 

София Владимирова потвърди, че се прави профилактика на всички климатици в 

Съвета. 

Розита Еленова: Можехме ли да реагираме още във вторник? 

София Владимирова отбеляза, че повтарят едно и също.  

Розита Еленова: Това е, защото не получаваме отговори на въпросите.  

София Владимирова се обърна към г-жа Жотева с въпрос защо не е имало извънредно 

заседание. 

Бетина Жотева отговори, че може би се дължи на обстоятелството, че към момента не 

е имало оферти. 

София Владимирова поясни, че не вижда кризисната ситуация в регулатора, свързана 

с други теми, които са по съдържанието. 

Бетина Жотева допълни, че, доколкото знае, а и както е обяснил и г-н Шабански, има 

бекъп на записите от регионалните центрове.  

Розита Еленова: На три телевизии. 

Борислав Шабански: Да поясня още нещо, че наблюдението се прави по график. В 

случая, графикът който е предварителен, е осигурен. Дали са три, дали са пет 

програмите, те са по график. Ние не правим записи на всички програми - и с 

климатици, и без климатици.  

София Владимирова коментира, че за нея темата е изчерпана и даде думата, ако някой 

иска да допълни още нещо. 

Розита Еленова: Не виждам никакъв проблем, да се отговаря на въпросите на 

съветниците, които се интересуват от живота на СЕМ. 

София Владимирова смята, че е видно, че се отговаря.  

Розита Еленова: Но виждаме и раздразнението Ви и други хора отговарят вместо Вас. 

София Владимирова отговори, че не е длъжна да отговаря на всички въпроси и 

посочи, че за конкретните дейности има експерти.  

Розита Еленова: Темата е сериозна и важна, за да я подминаваме.  

София Владимирова репликира, че не е нито IT, нито главен секретар. 

Бетина Жотева взе думата, защото би искала да каже, че е видяла имейла на г-жа 

Еленова, след което е позвънила и на председателя, и на главния секретар и те са й 

обяснили, че  всъщност няма драма. 

Розита Еленова: Аз не Ви питам, госпожо Жотева, нямам проблем с това. Предложила 

съм, имаме нужда от три гласа, не се събраха… Утре ще предложи някой друг. 

Намирам го за нормално. 
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Бетина Жотева отвърна, че няма нищо, но тъй като г-жа председателката я е помолила 

да отговори, тя отговаря, че … 

Розита Еленова: Аз не съм виновна, че г-жа Владимирова пита вас и още пет човека за 

подкрепа, за нещо, което пряко касае работата ни. 

София Владимирова отново повтори, че за да има заседание, трябва да има 

уведомление за това поне 24 часа преди заседанието.  

Розита Еленова: Г-жо Владимирова, ситуацията продължава  девети ден! И защо се 

налага някой друг да отговаря вместо вас? 

Бетина Жотева уточни, че за себе си не е разбрала да е възникнала някаква кризисна 

ситуация, сериозна. 

София Владимирова отговори, че това е така, защото такава няма. 

Бетина Жотева продължи с това, че доколкото е разбрала, всички съветници са дали 

принципното си съгласие. 

Розита Еленова: Защо се пишеха имейли тогава? 

Бетина Жотева поясни, че е разбрала, че този имейл е написан, за да не се изчаква 

заседанието във вторник, тъй като сумата е голяма, и е дала своето съгласие за 

разходването й, с което е счела въпроса за изчерпан.  

Розита Еленова: Няма проблем да се съберем. При ситуацията от понеделник, 

можехме и предходното заседание да я решим. Това е моето мнение, извинете ме… 

София Владимирова се обърна към съветниците с въпрос дали е приключил вече този 

разговор, след което се пристъпи към гласуване.  

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Приема офертата на „ДЖИ И ЕЙ” ЕООД за 

доставка на 2 броя климатични системи с включен демонтаж, монтаж и ел. табло, 

необходими за сървърното помещение. 

 

 

ПО ТОЧКА ИНФОРМАЦИИ:   

 

-Писмо от генералния директор на БНТ до Нова телевизия (копие до СЕМ) – за 

нерегламентирано излъчване на съдържание от Световното първенство по футбол 2018, 

Русия. 

 

София Владимирова информира, че е получено писмо от генералния директор на 

БНТ, във връзка с излъчвани кадри на световното по футбол по Нова телевизия, за 

което БНТ твърди, че няма уредени права. Писмото е с копие до СЕМ и отговор от 

Нова телевизия, който също е с копие до Съвета. Г-жа Владимирова предложи да се 

извърши мониторинг на спортните емисии, за да се види каква е продължителността на 

излъчваните репортажи, и даде думата за коментари и предложения.  

Борислав Шабански: Може би, да запитаме БНТ. 

София Владимирова се съгласи да се изпрати писмо до БНТ, предвид това да се 

уточни къде са наблюдавани тези кадри, а от своя страна СЕМ ще направи мониторинг.  

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Да се изпрати писмо до БНТ с искане да 

предостави конкретна информация (дата и час) за предаванията, в които е установила 

неправомерно излъчване на съдържание от Световното първенство по футбол 2018, 

Русия, от НТВ.  



  

 

11 

Да се извърши мониторинг на спортните емисии с оглед отчитане продължителността 

на излъчените репортажи. 

 

-Писмо от Националната пациентска организация по повод отстраняването на 

журналиста от БНТ Мария Чернева от Обществения съвет към Фонда за лечение на 

деца  

 

София Владимирова съобщи, че има писмо, постъпило от Националната пациентска 

организация, по повод отстраняване на журналиста Мария Чернева от нейния здравен 

ресор, и добави, че не счита, че регулаторът може да се намеси по този казус.  

Розита Еленова: А то не е необходимо. 

София Владимирова потвърди, че това е нейната гледна точка към момента и 

допълни, че с писмото се призовава за професионална и етична намеса.  

Розита Еленова: Регулаторът не се намесва  в ситуации на уволнение или напрежение 

при служители в частните медии. Ние имахме разнопосочни мнения по отношение на 

отстраняването на Лили Маринкова преди две години, но този случай не е такъв. Но 

има процес, можем да го проследим - аз лично с интерес бих получила повече 

информация, след време, от генералния директор … 

София Владимирова добави, че предстои да бъде изслушан отчетът от генералния 

директор. 

Розита Еленова: … възможно е да е някакъв вид напрежение, което, когато се работи, 

се получава, а после отминава. 

Ивелина Димитрова: Направи ми впечатление, че е поискано становище от 

пациентските организации, от Министерство на здравеопазването, от Фонда за лечение  

на деца - ние нямаме техните становища. Само това, което на мен ми се иска да кажа, е, 

че наистина не бива да се смесват двете неща: едното е работата на Мария Чернева във 

Фонда за лечение на деца, като представител на БНТ - там всичко е регламентирано. 

Просто това е вътрешна работа да видят дали всичко е спазено по регламент. Другото е, 

всъщност, нейната професионална работа в ресор „Здравеопазване”. Наистина е добре 

да се разграничават, за да е спазена професионалната и журналистическа етика. 

Очевидно СЕМ няма как да се намеси в един вътрешен въпрос.  

София Владимирова уточни, че Съветът наистина не разполага с цялата информация 

и че става въпрос за оперативна работа на телевизията и нейни вътрешни решения. 

Розита Еленова: Бихме могли да искаме от генералния директор, дори неформално, да 

проследим случая. Нас ни интересува съдбата на Мария Чернева - изявено лице, което е 

емблема на обществената медия. Да знаем, за наша информация, какво се случва. 

Сигурно ще излъчат човек, който да представлява БНТ в борда. И Мария, и 

ръководството да осъзнаят по-добре ситуацията. 

Ивелина Димитрова: Не е в правомощията на СЕМ да следи регламента за 

излъчването, за мандатите, за правилата за Фонда за лечение, за Обществения съвет. 

Ако има нарушения трябва там да си го изяснят. 

София Владимирова се съгласи, че при всички положения това е така. 

 

Решение: СЕМ приема за информация. 

 

-Писмо от БНТ (копие до СЕМ) във връзка с постъпили писма от пациентски 

организации и сдружения по повод казуса с журналиста от БНТ Мария Чернева. 

 

Решение: СЕМ приема за информация. 
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-Решение на КЗК № 717 от 28.06.2018 г. - Секторен анализ на конкурентната среда на 

медийния пазар в РБългария - http://reg.cpc.bg/AllNewResolutions.aspx?dt=1&ot=2 

 

София Владимирова се обърна към съветниците, че има информация от КЗК – 

Секторен анализ на конкурентната среда на медийния пазар в РБългария, който всички 

те са получили. 

Розита Еленова: Само аз ли не съм го получила?  

София Владимирова отговори, че според нея е изпратен до всички. 

Борислав Шабански: Линк има. 

Розита Еленова: Нямам… 

София Владимирова се обърна към г-жа Мариана Андреева – Директор на Дирекция 

„Обща администрация”, да се повтори изпращането на линка към имейла на г-жа 

Еленова.  

Розита Еленова: Нито на единия имейл, нито на другия имам.  

Борислав Шабански: В т. „Информации” към дневния ред е. 

София Владимирова попита г-жа Станева дали не би искала да каже няколко думи по 

въпроса. 

Емилия Станева: Днес не.  

София Владимирова се съгласи и каза, че ще подготви нещо за по-нататък. 

Розита Еленова: Кога? 

Емилия Станева: 133 страници е решението и анализът. 

Розита Еленова: А, извинявай, аз помислих, че въобще… 

Емилия Станева: Не, на 28-ми юни, в петък, излезе на сайта им. Основният извод е, че 

препоръчват на ресорните министри и институции да предприемат било законодателни, 

било мерки в посока саморегулация. Доста е обемен, ако искате някаква по-голяма 

информация… 

София Владимирова: Не, аз съм го сложила само за информация. 

Ивелина Димитрова: Искат да се даде становище или? 

София Владимирова: Не, те не искат становище. 

Ивелина Димитрова: Просто за информация. Разбрах. 

Борислав Шабански: Г-жо Еленова, в дневния ред, в т.”Информации”, се намира 

Решение на КЗК. Долу има линк, който Ви е изпратен. 133 страници. Другите членове 

също го имат. 

Розита Еленова: Къде? 

Борислав Шабански: Моля? 

Розита Еленова: Къде трябва да бъде? 

Борислав Шабански: В дневния ред, т. „Информации” – второто тире. Решение на 

КЗК. 

Розита Еленова: Аз линк не виждам. 

Борислав Шабански: Е, как няма линк? 

Бетина Жотева: Има линк. 

Розита Еленова: Но той не е активен. 

Борислав Шабански: Не е активен?! Как да не е активен? 

Розита Еленова: Не е активен линкът. Евгени, моля, обяснете на г-н Шабански какво 

означава активен линк. 

Борислав Шабански: Добре, да спрем да спорим. Няма какво да ми обяснява какво 

значи активен линк. Вие твърдяхте до преди малко, че го няма. 

Розита Еленова: Това е дневен ред? 

Борислав Шабански: Е, как това е дневен ред. 133 страници. 

http://reg.cpc.bg/AllNewResolutions.aspx?dt=1&ot=2
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Розита Еленова: Добре. 

София Владимирова помоли да се повтори активен линк. 

Розита Еленова: Не, аз съм го прочела, няма нужда, благодаря ви. Запознала съм се 

вече. 

София Владимирова уточни, че той, така или иначе, е само за информация. 

Борислав Шабански: По-важно е, че в това решение се иска да има регистър, който 

СЕМ е направил преди 4 години – самостоятелно, без да има законовото задължение. 

Розита Еленова: Браво! Дано някой да поздрави СЕМ. 

Борислав Шабански: Не толкова СЕМ, а някои от служителите, които са критикувани 

постоянно. 

София Владимирова: Не мисля, че някой ще ни поздрави, но можем да се надяваме. 

 

Решение: СЕМ приема за информация. 

 

 

София Владимирова закри заседанието. 

 

 

Материали, приложени към Протокол № 21 

1. Дневен ред. 

2. Доклад от Ем. Станева и Р. Радоева, изх. № НД-04-30-07-74/29.06.2018 г.; 

3. Доклад от Ем. Станева, изх. № ЛРР-10-029-29/16/29.06.2018 г.; 

4. Доклад от Ем. Станева, изх. № РД-21-01-00-9/02.07.2018 г.; 

5. Доклад от Е. Димитров и И. Иванов, изх. № РД-23-06-00-76/29.06.2018 г.; 

6. Писмо от БНТ, вх. № РД-22-18-00-12/28.06.2018 г.; 

7. Писмо от Национална пациентска организация, вх. № РД-23-21-00-53/29.06.18 г.; 

8. Писмо от БНТ, вх. № РД-23-21-00-53/02.07.2018 г. 

 

 

 

 

Бетина Жотева 

 

.............................. 

 

Ивелина Димитрова 

    

................................ 

 

 

Иво Атанасов 

 

 

отсъства 

 

 

Розита Еленова 

 
 

…………………… 

 

 

София Владимирова 

Председател на СЕМ 

   

 

.............................. 

 

 

     

 

 

 
Старши специалист:   ………………….. 

Мария Гинина 


