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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 

 

№ 34 

от редовно заседание, състояло се на 09.10.2018 г. 

 

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева, Ивелина Димитрова, Иво Атанасов, Розита Еленова, 

София Владимирова – председател. 

 

Начало на заседанието 11.00 часа, водено от София Владимирова – председател на СЕМ. 

Съставил протокола – Светлана Николова. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

а) заявление от «Българска свободна медия» ЕООД за регистрация на аудио-

визуална услуга («Българска свободна телевизия - БСТВ») по реда на чл. 125а, ал. 

1 на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ); 

б) изменение на индивидуална лицензия, издадена на «Радио Веселина» ЕАД за 

гр. Момчилград; 

в) уведомително писмо от «Естейт ТВ» ЕООД; 

г) уведомително писмо от Комисията за регулиране на съобщенията за липса на 

честотен ресурс за гр. Монтана. 

Вносител: Виржиния Савова. 

Докладва: Райна Радоева. 

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

жалба от г-н Красимир Гърбучков за предаването «Национална седмична класация за 

българска поп и рок музика» (БНР топ 20) в програмите на БНР.  

Вносител: Виржиния Савова. 

Докладва: Дора Бацалова. 

3. Доклади на Дирекция «Обща администрация» за:  

а) откриване на процедура по Закона за обществените поръчки; 

б) предложение за услуга, необходима за дейността на СЕМ. 

Вносител: Спаска Янева, Борислав Шабански.  

Докладват: Златка Параскова, Спаска Янева. 

 

Разни.      

 

Информации: 

- Писмо от Валентин Атанасов, журналист от Радио Бургас, с искане за становище 

от СЕМ. Проект отговор; 

-  Актуализирана информация за електронните медии, регистрирани/лицензирани 

от СЕМ - изпратена MAVISE;  

-  Молба от генералния директор на БНР за командировка в Солун, 18-20.10.2018 г.; 



2 

 

- Покана от генералния директор на БТА за участие в Четиринадесетата световна 

среща на българските медии - 24-28 октомври 2018 г., Република Македония, 

Скопие; 

- Покана от БРАФ;   

- Покана от Съвета на Европа в партньорство с Хърватската агенция за електронни 

медии - Загреб, 6-7 ноември 2018 г. Тема: "Борба с речта на омразата в медиите: 

ролята на регулаторните органи и съдебната система."; 

- Покана за участие в публична дискусия с членовете на ЕП. 

 

 

София Владимирова откри заседанието и предложи като допълнение към т. Разни от 

дневния ред - обсъждане на предстояща среща между СЕМ, Държавната агенция за 

закрила на детето (ДАЗД) и Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори 

(АБРО). 

Бетина Жотева предложи към дневния ред да влезе и доклад по международна дейност 

за м. ноември.  

София Владимирова подложи на гласуване дневния ред. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (четири) гласа “за: Приема дневния ред. 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклади на  Дирекция «Специализирана администрация – 

НЛРПР» по: 

а) заявление от «Българска свободна медия» ЕООД за регистрация на аудио-

визуална услуга («Българска свободна телевизия - БСТВ») по реда на чл. 125а, ал. 

1 на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ); 

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

 

София Владимирова се обърна към съветниците за коментари по доклада. 

Иво Атанасов: Ако позволите г-жо Владимирова,  като Ваш заместник миналата 

седмица и във връзка с появилите се различни интерпретации в медиите, което е  

обичайно, бих искал нещо да уточня. Няма казус с неподадени документи от страна на 

заявителя или непълен комплект. До края на миналата година в чл. 111, ал. 1, т.3 от ЗРТ 

се предвиждаше кандидатите сами да представят документ за липса на задължения към 

държавата или към съответната община, но от 1 януари т.г. тази точка в закона е 

отменена и вече служебно се прави тази справка. Когато СЕМ поиска служебно тази 

информация, се оказа, че кандидатът има задължение, но НАП отказа да ни даде размера 

му, тъй като не сме страна в тези взаимоотношения. Изпратихме писмо до кандидата и 

след няколко дни беше уточнено, че размерът на задължението е  2.63 лв. То е  изчистено 

и сега всички необходими документи са налице. Както беше докладвано, кандидатът 

отговаря на всички законови изисквания. Да, 2.63 лв. може за някого да са били смешно 

малко, но законът е закон и ние трябва да го изпълняваме, така че сме постъпили 

напълно правилно, въпреки множеството версии, които се появиха в медиите. Може и 1 

ст. да е задължението, но единственият начин, по който СЕМ може да постъпи, е този.  

София Владимирова няма никакво съмнение, че СЕМ е постъпил правилно и докладът 

на експертите е бил коректен. Но признава, че доста неприятно се изненадала от 

дадените интервюта, че СЕМ създава фалшиви новини, още повече, когато заявителите 

имат претенция да отразяват обективно фактите и истината. 

Иво Атанасов: Така е. 

Розита Еленова: Колеги, конфузна ситуация е това изказване на ръководството на нов 

доставчик. Предполага се, че с този доставчик ще се работи колегиално. Добре би било 
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СЕМ да излезе с опровержение. Разбирам, че колегата Атанасов в момента поднася 

фактологията в  протокол, но това са зле започващи взаимоотношения. Искам да 

припомня, че на телевизия „Европа” документите се организираха почти месец и 

половина. Ето пресен пример.  

София Владимирова смята, че е важно СЕМ да си свърши работата коректно и по 

закон, а за публиката остава да прецени всички допълнителни факти и обстоятелства.  

Розита Еленова Аз ще се изкажа, г-жо Владимирова. Сега използвах да продължа 

темата, за да не се накъсва. 

София Владимирова  смята за важно да се уточни, че регулаторът в този случай няма 

никаква вина.    

Розита Еленова: А регулаторът попада в ситуация да се оправдава. Как могат да се 

предопределят колегиални взаимоотношения, когато започваме  грубо? Ето видя се, че 

има задължение, какво значение е размерът? НАП не дава информация, евентуално на 

полицията. Затова има екипи - счетоводител, адвокат. Защо този нов екип не направи 

опровержение като извинение? Друго - за първи път се занимавам с регистрация на 

телевизия, която е ангажирана политически. Запозната съм с това, че 2011 г. СЕМ 

регистрира телевизия Алфа и независимо, че  трябва да работим с един аршин, аз имам 

своите притеснения за медия, зад която стоят партийни интереси. Ако използваме 

международния опит няма един общ модел.  В някои държави това е забранено, в други е 

легализирано. Има телевизии, които са под ръководството на правителството, но не и 

партийни. Моето притеснение се изразява в това, че телевизия Алфа от регистрацията 

през 2011-та година до 2016-та беше проблемен доставчик с поредица от актове, 

свързани с „език на омразата”, с дискриминационни модели. Телевизията беше 

относително организирана след поредица от актове и след една среща с представители на 

доставчика.  

София Владимирова помоли да вметне, че телевизия Алфа  имали желание да 

прелицензират телевизията си и да я пререгистрират. 

Розита Еленова: Но фокусът, който искам да създам е в това, че виждам проблем точно 

в позиционирането на БСТВ като обществена. Ако тя е търговска – режимът е 

либерален. Но за обществена - ще ползвам два члена от ЗРТ. Единият е чл. 5: „Този закон 

гарантира независимост на доставчиците на медийни услуги и на тяхната дейност от 

политическа и икономическа намеса”. Законът изисква да предпазваме доставчиците от 

зависимости, да ги отстраняваме, а ние в случая ги легализираме. А в чл. 6 т.3 ал. 2: 

„…осигуряват чрез програмната си политика защита на националните интереси...”. Този 

род защита включва цялата аудитория и аз се опасявам, че програмната политика е 

възможно да не е в защита на всички интереси. Каква ще е гаранцията, че ще бъдат 

обслужвани хора с различни убеждения?  Не се съмнявам в професионализма на този 

екип, предполагаме известните имена на журналисти, които може би ще се ангажират. 

Но и тук виждам проблем, защото е възможно журналисти, които са сега политици да 

станат водещи и тогава ние ще имаме проблемно съдържание.  

София Владимирова допълни, че това няма да  е прецедент. 

Розита Еленова: Да, практиката показва, че това се случва особено в обществените 

медии. Разбира се, не искам да предпоставям нещата. И на финала да отбележа, че да, 

телевизията ще се финансира от субсидията на партията, споменават се 2 млн.лв. – сума 

недостатъчна за финансово изискуемо деяние, каквото е създаването на телевизия. Да не 

стане, както и в други  телевизии, да бъдат подведени журналисти, а след това да останат 

на улицата. Не искам да предпоставям, но не мога да не изкажа тези натрупали се 

проблемни казуси около предстоящата регистрация.  

София Владимирова благодари на г-жа Еленова и припомни, че при регистрацията на 

телевизия Алфа, доц. Лозанов  направил предложение да има надпис през цялото време, 

че тази телевизия изразява позиция на партия Атака, така че да не бъдат заблудени 
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зрителите. Това не се възприело и не се случило. Разбира се, за зрителите е много важно 

да знаят ясно чия точно гледна точка към събитията наблюдават. Г-жа Владимирова се 

надява, че аргументите и заявките, дадени от управлението на тази телевизия - тя да бъде 

телевизията на истината и  фактите да се представят такива, каквито са. Разбира се, 

телевизията ще подлежи на мониторинг. ЗРТ не забранява съществуването на такива 

телевизии. Ако законодателят вижда проблем в това, би могъл да действа. СЕМ е в 

позиция да прилага действащия Закон за радиото и телевизията. Към момента, формално 

изискванията на ЗРТ са изпълнени.  

Бетина Жотева припомни,  2017 год. по един изключително грозен, брутален и стаден 

начин, парламентарната група на БСП размахвала нейната снимка с надпис: „Бетина, иди 

си! Оставка!”. Два часа тези хора, използвали най-високата трибуна в държавата за лична 

вендета, както и затова да се упражняват върху нейните морални и професионални 

качества. Г-жа Жотева в момента има изключително тежък морално-етичен и 

професионален проблем с подкрепата на тази регистрация, не само заради обида, а и 

защото не смята, че телевизията ще бъде обществена. Според нея, засега няма никакви 

индикации това да бъде обществена телевизия. Очевидно обаче, законодателят не го 

дразнят тези мутации на регистрациите и приема партийни телевизии. Въпреки това, 

понеже е професионалист ще подкрепи регистрацията, тъй като няма абсолютно никакво 

законово основание да не го направи. От законова гледна точка, всичко е направено в 

съответствие със ЗРТ. Но още веднъж подчертава, че подкрепя заради  

професионализъм,  заради който е и член на регулатора. Изрази съмнение, че  едва ли ще 

има друго решение, което тя да подкрепи някога с подобна неприязън. 

Ивелина Димитрова: От така представените документи и намерения за програмен 

профил, програмен проект, концепцията, структурата и заложената редакционна 

независимост, децентрализирано управление, нямам формални поводи засега, които да 

будят в мен съмнение и причини, поради които да се откаже регистрация. Надявам се 

всичко, което е описано и дадено като заявка да се случва, а ние ще си вършим работата. 

Бетина Жотева изрази съгласие с казаното от г-жа Димитрова.  

Иво Атанасов: Г-жо Владимирова, ще помоля да кажа няколко думи след гласуването.  

София Владимирова подложи на гласуване регистрацията на „Българска свободна 

медия” ЕООД. 

 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за” и 1 (един) глас „против” (Розита Еленова): 

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

оператор) „БЪЛГАРСКА СВОБОДНА МЕДИЯ” ЕООД. 

II. ДА ВПИШЕ в Първи раздел на Публичния регистър: 

1. Телевизионна програма с: 

Наименование/ търговска марка:  Българска свободна телевизия - БСТВ; 

Способ на разпространение:  чрез кабелни електронни съобщителни 

и спътникови мрежи; 

Териториален обхват:  национален; 

Програмен профил: общ (политематичен); 

Продължителност на програмата:   24 часа;  

Начална дата на разпространение:            31.12.2018 г. 

 

2. Данни, касаещи оператора: 

Наименование: БЪЛГАРСКА СВОБОДНА МЕДИЯ 

ЕООД; 
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Седалище и адрес на управление:                        гр. София, СО – район Възраждане, ул. 

„Позитано” № 20. 

Органи на управление:  

Управител:  Любомир Панайотов Коларов 

Eдноличен собственик на капитала:       Фондация Дума  

Вид оператор:   обществен. 

 

ІІI. БЪЛГАРСКА СВОБОДНА МЕДИЯ ЕООД се задължава да създава 

телевизионна програма Българска свободна телевизия - БСТВ 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; 

4. Закрила на децата; 

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

6. Предоставяне на информация на Съвета за електронни медии. 

ІV. БЪЛГАРСКА СВОБОДНА МЕДИЯ ЕООД 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). 

V. На БЪЛГАРСКА СВОБОДНА МЕДИЯ ЕООД да се издаде удостоверение за 

регистрация за осъществяване на телевизионна дейност – създаване на програмата по т. 

IІ. 1, в седемдневен срок от влизане в сила на решението и след заплащане на 

първоначалната регистрационна такса. 

VІ. БЪЛГАРСКА СВОБОДНА МЕДИЯ ЕООД 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. 

 

Иво Атанасов: Ще помоля да кажа няколко думи. Ако ги бях казал преди гласуването, 

можеше да се възприеме като опит за влияние, естествено е да има такъв нюанс, казвам 

го като човек, който е бил депутат от БСП, макар и преди много години. Затова се 

изказвам сега, след като останалите членове изразиха мнението си и вече гласуваха по 

един или друг начин. Запознах се с документите. Тъй като на този етап ние работим по 

документи, наистина нямаме никакво основание да гласуваме различно от това, което 

предвижда ЗРТ. Във връзка с изразените съмнения за подчертана партийност на 

бъдещата телевизия, отбелязвам, че думата „партия” я няма в програмните документи. 

Думата „ляв” е спомената само веднъж, когато се цитира социологическо изследване, в 

което се посочва колко процента от младежите се самоопределят за леви и колко за 

десни. Това е единственият случай, в който се употребява дума, характеризираща 

политическа идея. Няма я думата „социалистически”  или „социалистическа”. Т.е. поне 

по документи това, което аз видях, е опит да бъде  създадена една обществена телевизия 

с всичките параметри, които предвижда законът за такъв тип телевизия. Възможно е да 

тръгне и по друг начин, но както стана и с телевизия ПИК  някога, някои сигурно си 

спомнят, тогава председателят на СЕМ г-н Лозанов гласува „против” на база на 

предположение как ще се развие тази телевизия. Аз имах същите опасения, че телевизия 

ПИК може да се развие по недобър за обществото начин, но в момента, в който гласувам, 
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се опирам на това, което предвижда законът. И нямаше никакъв аргумент, подчинен на 

закона, за да гласувам „против” тази телевизия. И тя тогава получи регистрация, въпреки 

че, доколкото знам, още не е тръгнала, освен в интернет. Така че, това бяха моите 

съображения, изказах ги след гласуването поради причините, които споменах. 

София Владимирова зададе въпрос към г-н Атанасов, колко пъти се споменава думата 

„плурализъм” .  

Иво Атанасов: Има я. Има и „национален интерес” - това, за което г-жа Еленова 

говореше и се опасяваше, че може би няма да се спазва. Тези неща ги има. Концепцията 

е издържана от гледна точка на характеристиките на една обществена телевизия. Аз не 

мога и не ми е работа да гарантирам, че ще  бъде изпълнена дума по дума. Но на етап 

подаване на документи - са изрядни.    

 

б) изменение на индивидуална лицензия, издадена на «Радио Веселина» ЕАД за 

гр. Момчилград; 

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

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: ИЗМЕНЯ Индивидуална лицензия № 1-008-01-25, 

издадена на Радио Веселина ЕАД за доставяне на радиоуслуга с наименование “РАДИО 

ВЕСЕЛИНА” на територията на гр. Момчилград,  като за носеща честота на звука вместо 

90.8 MHz, вписва 97.1 MHz. 

 Длъжностни лица на СЕМ да отразят промяната в раздел Трети на Публичния 

регистър.  

За решението да бъде уведомен доставчика. 

 

в) уведомително писмо от «Естейт ТВ» ЕООД; 

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

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: ИЗМЕНЯ Удостоверение № ЛРР-02-4-038-01, 

издадено на „Естейт ТВ” ЕООД, за доставяне на аудио-визуална медийна услуга с 

наименование „TV 1”, разпространявана чрез кабелни и спътникови електронни 

съобщителни мрежи на територията на Р България, както следва: 

Седалището и адресът  на управление се променят от гр. София 1113, ул. 

Незабравка № 25, Парк Хотел Москва, етаж Мецанин на гр. София, СО – район 

Подуяне, ул. 549-та, № 85.  

На основание чл. 10 от ТТРТД  „Естейт ТВ” ЕООД дължи заплащане на такса в 

размер на 150 (сто и петдесет) лв.  

Възлага на длъжностни лица от СЕМ да впишат промените в раздел Първи на 

Публичния регистър. 

 

г) уведомително писмо от Комисията за регулиране на съобщенията за липса на 

честотен ресурс за гр. Монтана. 

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

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Заинтересованото лице да бъде уведомено за 

невъзможността да бъде обявен конкурс за издаване на лицензия за радиодейност, 

поради липса на свободен честотен ресурс за осъществяване на наземно аналогово 

радиоразпръскване на радиопрограми на територията на град Монтана. 
 



7 

 

София Владимирова отправи молба към мониторинга да направи наблюдение за 

убийството в Русе и до края на седмицата да се изпрати доклад на имейлите на 

съветниците. Ако се наложи, докладът ще бъде разгледан на следващото заседание.  

Ивелина Димитрова: Съгласна съм.  

Розита Еленова: Разбира се, самата аз щях да предложа. Имаме преекспониране, което 

при отразяването на трагедията в Своге беше овладяно. 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА:. Доклад  на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» 

по повод подадена жалба от г-н Красимир Гърбучков за предаването «Национална 

седмична класация за българска поп и рок музика» (БНР топ 20) в програмите на БНР.  

Старши инспектор Дора Бацалова представи доклада. (Приложение т.2) 

 

Розита Еленова: Моят коментар не е свързан с доклада, а е учудване, какво налага да го 

разглеждаме на заседание. С какво е интересно? 

София Владимирова поясни, че се разглежда, тъй като е постъпила жалба. 

Розита Еленова: Да, поставяла съм проблема на заседание: когато има натрупване на 

жалби - съветниците да получават информация, защото не сме получавали. А както често 

отбелязва г-жа Жотева - отговаряме на всякакви писма. С какво е интересно това писмо 

при само една жалба? Извинявайте, но е малко несериозно. 

София Владимирова отговори, че миналата седмица съветниците са получили 

информация, че в СЕМ има постъпили жалби.  

Розита Еленова: Слава Богу. Лаская се, че това беше благодарение на моята активност.   

Ако има над 2, 3…разбирам.  Над 2, 3 жалби е индикация за някакъв вид напрежение. 

Можеше да е за информация...  

Ивелина Димитрова: Вероятно, защото е обществена медия, има изискване да 

предоставя съдържанието на български. 

Дора Бацалова: По повод изискването, регламентът казва, че и може, което е и практика 

в европейски медии, в медии обществени, които по същия начин правят това, както и 

БНР. Т.е. има такава европейска практика, но пък в лицензията се казва, че трябва да се 

предоставят и български изпълнители, да се поощряват, както доказателство е и това 

предаване.  

Иво Атанасов:  За мен не е нормално националното радио да организира конкурс за 

български  произведения на чужд език. Друга медия би могла да го направи, защото няма 

това задължение да поощрява създаването на произведения от български автори. Но 

много е нелепо това да го прави националното радио. Каква българска песен е тази, 

която звучи на чужд език. Същият беше и случаят на БНТ, представянето й на Евровизия 

с една песен, която бихме могли да причислим към всяка друга страна от Европа. По 

нищо не личеше, че това е българска песен или песен, изпълнявана от български певци. 

Но наистина не можем да се намесим, въпреки че регламентът за този конкурс не може 

да стои по-високо от закона, той би трябвало да се съобразява с него. Не можем да се 

намесваме в редакционната политика на националното радио в случая, но пък аз 

специално за себе си събирам аргументи „за” и „против” и когато дойде следващият 

отчет на генералния директор на БНР, да гласувам по определен начин. Това пък вече е 

мое право. Благодаря ви! 

София Владимирова подложи на гласуване предложения проект на отговор. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да бъде изпратен отговор на  г-н Красимир Гърбучков, 

съгласно предложения проект. 
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ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклади на Дирекция «Обща администрация» за:  

а) откриване на процедура по Закона за обществените поръчки; 

Старши юрисконсулт Златка Параскова предложи доклада. (Приложение т.3а) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се открие процедура за възлагане на обществена 

поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП. 

Одобрява документацията и обявлението по оповестяване откриването на процедурата. 

 

б) предложение за услуга, необходима за дейността на СЕМ. 

Старши счетоводител Незабравка Кардашева предложи доклада. (Приложение т.3б) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да бъде сключена застрахователна полица «Автокаско» 

със ЗАД «Армеец» за 2 (два) броя автомобили „Форд Мондео”, собственост на СЕМ. 

 

ТОЧКА РАЗНИ:  

 

- Доклад относно безопасност и поддръжка на служебни автомобили. (Приложение 

т. Разни.1) 

София Владимирова запозна съветниците с доклад за разход, необходим за ремонт на 

автомобил „Пежо”, собственост на СЕМ. Тъй като разходът е над 1000 лв.,  трябва да се 

гласува на заседание неговото одобрение. Предложи на съветниците да гласуват.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да бъде извършен ремонт на автомобил „Пежо 607”, 

собственост на СЕМ, на стойност  1100 лв. 

 

- Предложение от София Владимирова – председател на СЕМ, относно среща с 

ДАЗД и АБРО. 

София Владимирова предложи следващата сряда (17.10) да се направи среща с ДАЗД и 

АБРО, на която да бъдат поканени  БНТ и БНР, за изясняване на въпросите, свързани със 

Споразумението и критериите, както и  постигане  на разбирателство между страните.  

Розита Еленова: 17.10 (сряда) 11.00 ч.? 

София Владимирова отговори, че такова е нейното предложение. Попита съветниците 

имат ли възражения и ги помоли, ако някой от тях няма възможност  да присъства, да 

сподели. 

Бетина Жотева се извинява, но няма възможност да присъства.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да  се подготвят и изпратят писма до Държавна агенция 

за закрила на детето и Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори за  

среща със СЕМ на 17.10.2018 г. от 11.00 ч. На срещата да бъдат поканени за участие и 

Българска национална телевизия и Българското национално радио. 

 

Информации: 

- Писмо от Валентин Атанасов, журналист от Радио Бургас, с искане за становище 

от СЕМ. Проект на отговор. (Приложение т. Инф.1) 

Ивелина Димитрова: Ако си спомняте, през м. август имаше сигнал за самото 

предаване. 

Розита Еленова: Спомням си, Вие го комуникирахте на отчета на г-н Велев. 
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Ивелина Димитрова: Да, но тогава г-н Велев не… 

Розита Еленова: …не знаеше за какво става въпрос. 

Ивелина Димитрова: Да, не знаеше, очакваше информация от регионалния център, но 

тогава сигналът беше свързан с недоумение защо се сваля едно гледаемо предаване в 

активния туристически сезон. След това разбрахме, че то се премества, преформатира 

или нещо от този род. Тук обаче сигналът е за нещо друго. 

София Владимирова допълни, че има предложен проект за отговор.  

Иво Атанасов: За съжаление ние не можем да се намесим в кадровата политика, но е 

очевидно, че има отношение към този журналист. Свалят му 5 предавания и го упрекват 

после, че е закъснял 5 пъти. Тази практика съм я изпитвал на гърба си преди 1989 

година, когато започваха да ти чупят кост по кост, за да те откажат или да те принудят да 

се махнеш от някъде. Сигурен съм, че и този случай е такъв, но какъв е лостът, с който 

можем да променим нещо? Нямаме.  

София Владимирова вижда, че писмото е изпратено само до СЕМ и затова предлага да 

се изпрати за становище до БНР. 

Розита Еленова: По-добре така.  

София Владимирова до голяма степен е съгласна  с предложения от експертите проект, 

а след като се получи отговор от БНР, да се обобщи и изпрати на г-н В. Атанасов заедно 

с отговора на СЕМ. 

Ивелина Димитрова:  И до Комисията по журналистическа етика, защото наистина е 

важно.  

София Владимирова вижда, че е изпратено писмото и до правителствени и 

неправителствени организации. 

Ивелина Димитрова: Мисля, че е добре да имаме и тяхното становище. 

Розита Еленова: Подкрепям, г-жо Димитрова. 

Ивелина Димитрова: Защото дори и при кадрови решения би следвало те да бъдат 

мотивирани и вземани на принципна основа.  

Розита Еленова: Подкрепям. 

София Владимирова е съгласна да се изпрати, въпросът е да се изиска становище от 

БНР по този казус, а след получаването му ще се разгледа на заседание и да се обобщи с 

отговора на СЕМ. 

Ивелина Димитрова: Да, като не е лошо да пише също, че СЕМ ще продължи да следи 

този случай и как се развива. Все пак се чака и становище на Комисията по 

журналистическа етика. Имам моите опасения по чисто кадровите, синдикални и т.н., 

трудовата дисциплина…  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да бъде изпратено писмото до Българското национално 

радио  с искане на тяхното становище. След получаването му да се изпрати отговор до г-

н Валентин Атанасов. 

 

- Актуализирана информация за електронните медии, регистрирани/лицензирани от 

СЕМ - изпратена MAVISE.  (Приложение т. Инф. 2)          

София Владимирова обърна внимание на съветниците, че е актуализирана 

информацията за  електронните медии в системата MAVISE, за която г-жа Еленова била 

сезирана. Г-жа Владимирова изказа голяма благодарност към главния секретар – г-н 

Борислав Шабански и към старши инспектор Райна Радоева, които положили огромни 

усилия, въпреки че задачата била възложена на друг. Така СЕМ е изпълнил поетия 

ангажимент, всичко е изпратено, Съветът  получил благодарствено писмо, информацията 

е коректна и оттук нататък това, което остава като ангажимент на СЕМ е, в случай че 

има промени, те да бъдат актуализирани своевременно.  
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Розита Еленова: Радвам се! Тогава след ЕПРА през май, помолих заради всички нас, не 

като лична услуга, две от презентациите да се преведат. Вие през м. август ми казахте, че 

поради отпуск ще ги получим през м. септември. Сега сме м. октомври, тежка е 

международната дейност, обаче чак толкова… Не искам пак да казвам, че е някакъв вид 

неглижиране на молба от съветниците. 

София Владимирова не мисли, че е неглижиране, а проблемът идва от факта, че г-жа 

Белчева са я очаквали задачи, които следвало да бъдат свършени. 

Розита Еленова: Вижте, задачите ако не са свършени, има ръководство, което да ги 

съблюдава. Ако ръководството 3 месеца не е съблюдавало, това не е нужно да се 

коментира с нас. За капацитета, който има СЕМ – това не би трябвало да е проблем. 

Благодаря! 

София Владимирова отговори, че няма пречка г-н Димитър Ганев да ги преведе и 

помоли г-жа Виржиния Савова да придвижи този въпрос. 

Розита Еленова: Ама то като няма интерес към една задача…….колегата Атанасов ми 

казва, че се обаждам…. 

София Владимирова попита на кого. 

Розита Еленова: На мен. 

 

СЕМ приема за информация 

 

- Молба от генералния директор на БНР за командировка в Солун, 18-20.10.2018 г.; 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Командирова Александър Велев – генерален директор 

на БНР, в Солун за участие  в среща на обществените медии от Югоизточна Европа, за 

периода 18-20 октомври 2018 г. 

 

- Покана от генералния директор на БТА за участие в Четиринадесетата световна 

среща на българските медии - 24-28 октомври 2018 г., Република Македония, 

Скопие. 

София Владимирова разговаряла с г-жа Янева по отношение на това, че бюджетът на 

СЕМ в края на годината е до голяма степен изчерпан. За командировката на БТА могат 

да вземат участие двама членове, а един представител - в Хърватска, където темата е 

много важна, защото е тема, с която Съветът работи активно. Предстои и най-важната 

среща на ЕРГА през м. ноември, за нея ще докладва г-жа Жотева. Има покана и от 

турските колеги от Истанбул. Относно поканата на БТА, г-жа Владимирова има интерес 

да участва. 

Иво Атанасов: Аз също отдавна съм заявил интерес към тази среща. 

Ивелина Димитрова: Аз нямам нищо против. 

Бетина Жотева също е съгласна. 

София Владимирова уточни, че срещата е в рамките на 4 дни, но за да не се товари 

бюджетът на СЕМ, предлага командировката да бъде за 3 дни, като на следващото 

заседание на Съвета ще бъдат уточнени датите.  

 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: София Владимирова –председател на СЕМ и Иво 

Атанасов – член на СЕМ да вземат участие в   Четиринадесетата световна среща на 

българските медии в Скопие-Република Македония, като датите на командировката  да 

бъдат уточнени на следващото заседание на СЕМ. 
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- 10-то пленарно заседание на ЕРГА в Брюксел; 

 

Бетина Жотева информира съветниците, че 10-то пленарно заседание на ЕРГА тази 

година ще се проведе на 6 ноември целия ден. На 5 ноември вечерта има официална 

вечеря с ръководителите на делегациите, т.е. ангажиментите започват в понеделник (5 

ноември) вечерта с официалната вечеря, на 6 ноември целия ден е заседанието, а на 7 

ноември има мероприятия, свързани с Академията на ЕРГА.  В тази връзка, моли,  за 3 

дни командировка (понеделник, вторник и сряда). Това е последното най-важно 

заседание и то не е на ниво експерти, а на ниво отговорници от регулаторите за ЕРГА. 

Надява се да има свободни билети за полет на 5 ноември, за което днес ще провери.  

Розита Еленова:  Защо трябва да погледнете сега, г-жо Жотева? Можеше да сте по-

подготвена, да помолите да се провери и да ни кажете.  Много се товарите с работа.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Командирова Бетина Жотева – член на СЕМ в Брюксел 

за вземане на участие в 10-то пленарно заседание на ЕРГА, за периода 5-7 ноември 2018 

г. Разходите за нощувка се поемат от приемащата страна, всички останали разходи  са за 

сметка на СЕМ, като пътните ще бъдат възстановени  от приемащата страна след 

приключване на командировката. 

 

- Покана от БРАФ. (Приложение т. Инф.) 

Старши експерт Мария Белчева: Получена е нова покана от БРАФ, с която 

информират, че преговорите със „Световното сателитно шоу и излъчване в Евразия” са 

довели до протокол за сътрудничество в областта на аудио-визуалната медийна среда, 

международните отношения, технологичното развитие, информационния сектор и 

образованието. Четвъртото издание на Глобалното сателитно шоу ще се проведе от 2 до 

3 ноември т.г. в Истанбул, като ще се покрият разходите за нощувки на ръководителите 

на делегациите. Ако желаете, можете да вземете решение за участие. Окуражава се 

разпространяване на информацията за тази среща и сред други заинтересовани страни от 

медийната индустрия, като радио- и телевизионни оператори, медийни доставчици и др., 

за да се увеличи представителството на страната и възможността за кооперация сред 

членовете на БРАФ и други страни.  

София Владимирова се обърна към съветниците с въпроса, дали някой би искал да 

участва в срещата. 

Бетина Жотева помоли за малко време, за да се помисли и  вземе решение.   

София Владимирова е съгласна с това предложение. 

Розита Еленова: Тук нали се поемат разходите?  

Бетина Жотева потвърди, че разходите се поемат от приемащата страна.  

Розита Еленова: Това е важно. 

София Владимирова ако правилно е разбрала, поемат се нощувките, а СЕМ ще покрие 

командировъчните разходи и тези за транспорт. 

Бетина Жотева потвърди. 

Розита Еленова: Това не е поемане на разходи. Моля, докладвайте коректно, важно е за 

вземане на решение.  

Мария Белчева: Аз току-що го прочетох.  Извинявайте, г-жо Еленова, пак ще го 

прочета. 

Розита Еленова: Получаваме различни покани, а казваме, че се затягат разходите. 

Ивелина Димитрова: Да, и има доста пътувания.  

Розита Еленова: Г-жо Владимирова, нека видим колко души ще можем да си позволим 

да участват. И ние можем да изпратим представител. 
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София Владимирова е съгласна с г-жа Еленова и изрази мнение, че СЕМ би могъл да 

изпрати на срещата един представител. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Поканата да бъде разгледана на следващото заседание 

на СЕМ. 

 

- Покана от Съвета на Европа в партньорство с Хърватската агенция за електронни 

медии - Загреб, 6-7 ноември 2018 г. Тема: "Борба с речта на омразата в медиите: 

ролята на регулаторните органи и съдебната система." (Приложение т. Инф.) 

София Владимирова запозна съветниците с текста на поканата от Съвета на Европа за 

Конференция на тема: „Борба с речта на омразата в медиите”, като нейното впечатление 

е, че в тази среща непременно СЕМ ще трябва да вземе участие. 

Розита Еленова: Тук също се поемат разходите. 

София Владимирова поясни, че за срещата в Загреб, разходите се поемат напълно от 

приемащата страна- поемат изцяло транспортните и хотелските разходи и частично на 

храната.  

Розита Еленова: На колко души? На един? 

София Владимирова отговори, че се поема за един представител.  

Бетина Жотева предложи да бъде командирована г-жа М. Белчева. 

Ивелина Димитрова: Аз не съм против. 

Розита Еленова: Аз мисля, че имам интерес към Загреб. Нека да помислим. 

Ивелина Димитрова: Добре. Тогава г-жа Еленова. 

Розита Еленова: Не казвам, че г-жа Жотева не е права. 

София Владимирова напомни на съветниците, че е необходимо до вторник да се даде 

отговор относно участието. Предложи на съветниците, ако са съгласни, да се отговори в 

четвъртък, за да има време да се помисли. За нея хубавото е, че приемащата страна 

поема всичко. Съветът трябва да вземе участие, защото доколкото разбира, са поканени 

и представители на саморегулиране, съдебна власт и прокуратура от България.  

Бетина Жотева поясни, че молбата е да се отговори на поканата до този вторник. 

София Владимирова предложи да се проведе разговор с приемащата страна и да се 

отправи молба отговорът да се даде в четвъртък. 

Розита Еленова: Кога дойде поканата? Защо така се дава в последния момент?  

Ивелина Димитрова: Виждам, че е получена на 5 октомври.  

София Владимирова уточни, че поканата е дошла на 5 октомври, а днес е вкарана за 

разглеждане в заседание. Няма пречка днес да се даде отговор, че един представител на 

СЕМ ще вземе участие в срещата, за да се резервира билет. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се заяви  един представител на СЕМ за вземане на 

участие в срещата в Загреб, за периода 6-7 ноември 2018 г., като до 11.10.2018 г.   бъде 

уточнено поименно кой ще представлява СЕМ. 

 

- Покана за участие в публична дискусия с членовете на ЕП; 

София Владимирова напомни за получената покана  и помоли тя да бъде изпратена на 

имейлите на съветниците. Помоли, ако някой от членовете има желание да участва да 

уведоми  М. Овчарова, за да  бъде заявено в Дома на Европа. 

Розита Еленова: Като казахте, че ще бъде изпратено на имейлите, бях в командировка, 

после в отпуск - това  е кореспонденция ми от този период на хартиен носител, но тези 

документи не ми бяха изпратени на имейл! Ако си спомняте, на едно заседание 

дискутирахме – на имейл ли се пращат, или на хартиен носител?  
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София Владимирова попита за кои документи. 

Розита Еленова: Има ли значение? Когато някой е в отпуск или командировка, тогава се 

ползва имейлът! 

София Владимирова пита кои точно писма са, за  да се провери дали не са пратени на 

имейл и защо не са пратени. 

Розита Еленова: Проверете. Вие всеки път се учудвате. Стои въпросът: кое се праща на 

хартиен носител, кое - на имейл. Не е ясно на администрацията как да подхожда. Ето 

кореспонденцията ми, ще Ви я предам. 

София Владимирова помоли оттук нататък абсолютно всичко да се изпраща на имейл. 

Розита Еленова: На едно заседание като че ли се реши. 

София Владимирова  поясни, че е обърнала внимание, материалите да се изпращат на 

имейл. Тъй като тя системно получава материали по този начин,  няма представа, че  

продължава не се изпращат така. 

Розита Еленова: Не знам какво да направя повече. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Съветниците, желаещи да вземат участие в дискусията 

да заявят своето участие. 

 

София Владимирова закри заседанието. 
  

Материали, приложени към Протокол № 34: 

1. Дневен ред; 

2. Доклад от Р. Радоева, Изх. № НД-04-30-07-116/05.10.2018 г. 

3. Доклад от Д. Бацалова, Изх. № НД-05-94-00-318/05.10.2018 г. 

4. Доклад от Сп. Янева, изх. № РД-23-22-00-2/05.10.2018 г. 

5. Доклад от Л. Васев, Изх. № АСД-09-30-08-51/05.10.2018 г. 

6. Писмо от В. Атанасов, Вх. № НД-06-21-00-55/7.09.2018 г. 

7. Молба от Ал. Велев, Вх. № РД-22-17-00-20/08.10.2018 г. 

8. Покана от БТА, Вх. № РД-23-06-00-107/05.10.2018 г. 

9. Покана от БРАФ, Вх. № МД-08-30-11-41/09.10.2018 г. 

10. Покана от СЕ, Вх. № МД-08-30-11-39/05.10.2018 г. 

11. Покана от ЕП, Вх. № МД-09-30-11-40/09.10.2018 г. 

 

 

Бетина Жотева 

 

 

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

 

Ивелина Димитрова 

    

…………………. 

 

 

Иво Атанасов 

 

 

……….…………. 

 

 

Розита Еленова 

 

 

 ……….……….. 

 

 

 

София Владимирова 

Председател на СЕМ 
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Светлана Николова 


