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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 

 

№ 42 

от редовно заседание, състояло се на 11.12.2018 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 «Тянков груп» ЕООД за регистрация на  аудио-визуална («TIANKOV 

ORIENT FOLK») услуга по реда на чл. 125а, ал. 1 на Закона за радиото и телевизията; 

б) уведомително писмо от «Българска телекомуникационна компания» ЕАД. 

Вносител: В. Савова. 

Докладват: Ем. Станева, Р. Радоева. 

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

наказателно производство АУАН № НД-01-47/2018 г.  

Вносител: В. Савова. 

Докладва: Д. Петрова. 

3. Доклади на Дирекция «Обща администрация» за услуги, необходими за дейността на 

Съвета за електронни медии (СЕМ): 

а) предложение за изготвяне на акт за унищожаване на неценни документи за времето 

2001-2015 г.; 

б) предложение за застраховка на автомобили; 

в) предложение за купуване на мобилни телефони; 

г) график на обществените поръчки, планирани за възлагане от СЕМ - 2019 г.    

д) разход за сървър за деловодната система. 

Вносител: Б. Шабански, Р. Радоева. 

Докладват: Сп. Янева, Евг. Димитров. 

 

Разни: 

- Проект на отговор до Министерски съвет на Република България по повод писмо на 

БОРТ за цифрово радио DAB+; 

- Командировка на г-н Иво Атанасов в Благоевград за вземане на участие в 45-та 

годишнина на радио Благоевград. 

 

Информации: 

- Доклади, подготвени по искане на члена на СЕМ – г-жа Розита Еленова; 
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- Доклад на гл. инспектор З. Гюрова и ст. инспектор Ир. Христова за наблюдение на 

предаванията, включени в съдържанието на БНТ1 - «Култура БГ» (26 и 29.11, 

04.12.2018 г.) и «Денят започва с Георги Любенов» (01.12.2018 г.).; 

- Доклад на началник отдел „Бюджет и финанси” Спаска Янева-председател на 

комисията за проведена обществена поръчка за охраната на сградата на бул. 

«Шипченски проход» 69; 

- Доклад на ст. юрисконсулт Зл. Параскова за проведена обществена поръчка за 

абонаментно обслужване на ИСМ на СЕМ; 

- Доклад от Л. Вецкова, финансов контрольор и гл. експерт човешки ресурси Ива 

Георгиева – Анализ на дейността по управление на човешките ресурси (подготвен по 

искане на члена на СЕМ г-жа Розита Еленова); 

- Отчети на генералния директор на БНР за извършена дейност по време на 

командировки в Гърция, 18-20 октомври 2018 г. и в Скопие, 24-26 октомври 2018 г. 

 

 

София Владимирова откри заседанието и предложи допълнения към дневния ред: два 

доклада, подготвени по искане на г-жа Р. Еленова – член на СЕМ; командировка на г-н Ив. 

Атанасов до Благоевград,  както и гласуване на платен годишен отпуск на председателя на 

СЕМ. Подложи на гласуване дневния ред. 

 

Решение: 

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

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» по:     

а) заявление от «Тянков груп» ЕООД за регистрация на  аудио-визуална («TIANKOV 

ORIENT FOLK») услуга по реда на чл. 125а, ал. 1 на Закона за радиото и телевизията; 

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

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: На основание чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, да се даде 7-дневен срок 

на „Тянков груп” ЕООД за отстраняване на констатираните недостатъци. 

 

б) уведомително писмо от «Българска телекомуникационна компания» ЕАД. 

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

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: Да се отрази в Публичния регистър на СЕМ, промяна в 

графичното изображение (лого) на програма „ВИВАКОМ АРЕНА (VIVACOM ARENA)”.  

Да бъде издадено ново удостоверение за регистрация на „Българска телекомуникационна 

компания” ЕАД. 

Да се отрази в раздел Първи и Четвърти на Публичния регистър промяна в органите на 

управление на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД. 

 

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

административнонаказателно производство АУАН № НД-01-47/2018 г. 

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

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: Възлага на председателя на СЕМ да издаде наказателно 

постановление на „Нова броудкастинг Груп” ЕООД за нарушения на изискванията на чл. 17, 

ал.2  от ЗРТ. Размерът на санкцията да бъде определен над минимума. 
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ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклади на Дирекция «Обща администрация» за услуги, необходими 

за дейността на Съвета за електронни медии (СЕМ): 

а) предложение за изготвяне на акт за унищожаване на неценни документи за времето 

2001-2015 г.; 

Началник отдел „Бюджет и финанси” Спаска Янева представи доклада. (Приложение 

т.3а) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за” и 1 (един) „въздържал се” (Розита Еленова): Приема 

оферта, предоставена от Георги Чернев,  за изготвяне на Акт за унищожаване на неценни 

документи на СЕМ за периода 2001 – 2015 г. Да бъде сключен договор с Георги Чернев за 

извършване на услугата, съгласно условията в предложената оферта. 

 

б) предложение за застраховка на автомобили, собственост на СЕМ; 

Началник отдел „Бюджет и финанси” Спаска Янева представи доклада. (Приложение 

т.3б) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за” и 1 (един) „въздържал се” (Розита Еленова): Да бъде 

сключена застрахователна полица „Гражданска отговорност” със ЗАД „Армеец” за 6 (шест) 

бр. автомобила „Форд Фокус”, 1 (един) бр. автомобил „Пежо 807”, за 1 (един) бр. автомобил 

„Пежо 607” да бъде сключена и застрахователна полица „Автокаско”. 

 

в) предложение за купуване на мобилни телефони; 

Старши специалист Евгени Димитров представи доклада. (Приложение т.3в) 

 

Спаска Янева: Тази докладна е съгласувана с мен, има наличните средства и могат да бъдат 

купени мобилните устройства. 

Розита Еленова: Казвате, че „ намирате фирмата „Жар” в интернет”? 

Евгени Димитров: Ние работим с тази фирма. Направихме сравнение в цените на този 

модел телефон и в два сайта те бяха по-ниски с някакви стотинки, но тъй като не сме 

работили с тях - не рискувахме. Ето защо се спряхме на „Жар”, работим с тази фирма и няма 

да имаме проблеми.  

Розита Еленова: Защо докладвате: „Намерих фирмата в интернет”? Кажете - работим с тази 

фирма. 

Евгени Димитров: Да, работим с тази фирма. 

Розита Еленова: Но току-що докладвахте, че сте потърсили в интернет и сте намерили 

фирма „Жар”. Вие, срещнахте ли се с фирма „Жар”? 

Евгени Димитров: Поискал съм от тях оферта, изпратена ми е. 

Розита Еленова: Срещнахте ли се с акаунт-мениджъра на „А1”? 

Евгени Димитров: Да, разговаряно е с акаунт-мениджъра на „А1”, той изпрати ценова 

листа, където този модел телефон е с близо 5 лв. по-скъп.    

Розита Еленова: За да има финансова отговорност трябва да има персонални срещи. Така че 

е странно: „порових се в интернет и срещнах това предложение”. Най-малкото трябва да се 

представят оферти на три фирми. И аз, както знаете, гласувам „въздържал се” във връзка с 

финансовите параметри. 

Иво Атанасов: Аз разбрах, че е намерена по-ниската цена, а не фирмата.  

София Владимирова подложи на гласуване предложението за решение.   
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Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за” и 1 (един) „въздържал се” (Розита Еленова): Да бъдат 

купени 5 (пет) бр.  мобилни телефонни апарати от „Жар” ЕООД на обща стойност до 2000.00 

лв. с ДДС. 

 

г) график на обществените поръчки, планирани за възлагане от СЕМ - 2019 г.; 

Старши юрисконсулт Златка Параскова представи доклада. (Приложение т.3г) 

 

Иво Атанасов: Бих искал да попитам, забелязвам, че имаме договор за предоставяне на 

пресклипинг (т. 16 в Графика), а в т. 21 – за медиен мониторинг. За едно и също ли става 

въпрос? 

Спаска Янева: Не, различни са. Едното е с „MediaZoom” – за клипинг, а другото е с фирма 

„Ню Медия Лаб” и е за извършване  на мониторинг.  

Златка Параскова: И се плаща срещу фактура на база използвана услуга.  

Иво Атанасов: Така ли да си обясня, че получаваме статии от преди пет години? 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за” и 1 (един) „въздържал се” (Розита Еленова): 
Утвърждава График на обществените поръчки, планирани за възлагане от СЕМ през 2019 г. 

   

д) разход за сървър за деловодната система. 

Старши специалист Евгени Димитров представи доклада. (Приложение т.3д) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за” и 1 (един) „въздържал се” (Розита Еленова): Да бъде 

купена сървърна конфигурация  на стойност до 4500.00 с ДДС. 

 

РАЗНИ: 

 

- Проект на отговор до Министерски съвет на Република България по повод писмо на 

БОРТ за цифрово радио DAB+. 

Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада. (Приложение т. Разни.1) 

 

Розита Еленова: Когато получаваме писма, особено по които ще се работи, трябва да сме 

уведомени предварително. Това е от 20 ноември? 

София Владимирова отговори, че няма пречка да се получават и дори смята, че те се 

получават. 

Розита Еленова: Ами, Вие смятате, ама не се получават. 

Иво Атанасов: По принцип по всички писма се работи,  тъй като няма писмо без отговор. В 

моята практика, като виждам списъка с кореспонденцията за деня, изисквам копие от нещо, 

което ме интересува. Иначе, на всяко писмо се дава отговор.  

Розита Еленова: Практиката на единия от колегите дълбоко в случая не ме интересува. Така 

че, г-жо Владимирова, моля Ви да поемете този ангажимент - да не се дават писмата след 

готов отговор, да бъдем уведомявани, че има конкретен казус и това е Ваше задължение. 

София Владимирова смята, че всички съветници са уведомени, тъй като на заседание е 

коментирано писмото когато е получено, но ще провери какво точно се е случило.  

Розита Еленова: Да получаваме писмата на хартиен или електронен носител. Благодаря!  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: Да се изпрати писмо до Министерски съвет на Република 

България, съгласно предложения проект за отговор. 
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- Командировка на г-н Иво Атанасов в Благоевград за вземане на участие в 45-та 

годишнина на радио Благоевград. 

София Владимирова запозна съветниците с поканата, изпратена от Радио Благоевград, до г-

н Иво Атанасов за вземане на участие в 45-та годишнина от създаването му. Подложи на 

гласуване командировката.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: Командирова Иво Атанасов – член на СЕМ, и Григори 

Димитров - изпълнител-шофьор, за вземане на участие в отбелязване на 45-та годишнина на 

Радио Благоевград, на 11.12.2018 г. в Благоевград. Всички разходи (пътни и дневни) са за 

сметка на СЕМ. 

 

ИНФОРМАЦИИ: 

 

- Доклади, подготвени по искане на члена на СЕМ – г-жа Розита Еленова: 

а) Доклад  от  Ир. Христова – наблюдение върху аудио-визуалното съдържание на две 

издания на предаването „Преди обед” – 05.12. и 06.12.2018 г.; 

б) Доклад от Т. Тодорова – преглед на предаването „Преди обед”, излъчено на 

06.12.2018 г. 

Директор дирекция „Специализирана администрация” Виржиния Савова представи 

докладите. (Приложение т. Инф. 1а и 1б) 

 

София Владимирова даде думата на съветниците за коментари по докладите.  

Розита Еленова: Ще изчакам колегите. 

Ивелина Димитрова: Приемам докладите. Предаването е на живо, излъчва се директно. 

Очевидно няма повод за санкция.  

Виржиния Савова: Да, въпреки крайното изказване.  

Ивелина Димитрова: Доколко е уместно сега да се напише писмо до доставчика все пак? 

Може би, би могло.  

Розита Еленова: Аз, разбира се, приемам докладите и да отбележа, че и двата доклада бяха 

светкавични, за което благодаря на колегите Ирена Христова и Татяна Тодорова, и при 

поставяне на задача са реагирали професионално. Нетолерантна съм към всякакви 

дискриминационни модели, независимо дали те са етническа, религиозна, сексуална, 

социална принадлежност, и искам да припомня чл. 10, ал. 1, т. 6 от ЗРТ: „При 

осъществяването на своята дейност доставчиците на медийни услуги се ръководят от 

следните принципи: недопускане на предавания, които противоречат на добрите нрави, 

особено ако съдържат порнография, възхваляват или оневиняват жестокост или насилие или 

подбуждат към ненавист въз основа на расов, полов, религиозен или национален признак”. 

Прочитам за информация и чл. 17 , ал. 2 от ЗРТ: „Доставчиците на медийни услуги са 

длъжни да не допускат създаване или предоставяне за разпространение на предавания в 

нарушение на принципите на чл. 10 и предавания, внушаващи национална, политическа, 

етническа, религиозна и расова нетърпимост, възхваляващи или оневиняващи жестокост или 

насилие, или на предавания, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на 

физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата, съгласно 

критериите по чл. 32, ал. 5.”. Разбирам, че според докладите нямаме основание да вървим по 

линия на закона, но категоричното мнение на водещите не е изразено, а мнение на обратната 

позиция се изразява от гост, изявена фигура в обществото. Но най-малкото, което можем да 

направим е – да се напише писмо до доставчика. Няколко пъти съм давала за пример 

предаването „Преди обед”, което наистина е било модел за подражание при дискусионни 

теми и даване на няколко гледни точки, както и пример за това, че водещите се 

противопоставят на изказвания, които нарушават закона. В случая нямаме свобода на 
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словото, а категорично нарушение на всякакви демократични принципи. Моето предложение 

е - да се изпрати писмо до доставчика.  

Иво Атанасов:  Една дискусия с две мнения. Едното е изразено по-твърдо, но коментира 

реално явление, защото освен „МЕ ТОО” има и друга страна на този въпрос. Другият гост 

възразява срещу това по-твърдо изразено мнение и дискусията върви. При това първият 

приема направените възражения. Не виждам какво можем да напишем. 

Розита Еленова: Ако някой не вижда какво може да се напише в едно писмо, ще го напиша 

аз. Ако една администрация и пет члена при сложен казус не виждат какво може да се 

напише в едно писмо и абдикират от своите правомощия за контакт и общуване с 

доставчика, за регулиране на медийната среда в принципите на демокрацията - аз ще напиша 

писмото.  

София Владимирова  също смята, че няма нарушение на ЗРТ и би се въздържала от 

решение за писане на писмо. 

Бетина Жотева не познава г-жа Силвия Петкова и няма да коментира интелектуалния й 

капацитет. Беда е, че се канят такива хора в такива предавания, но СЕМ не може да каже на 

телевизиите кого да канят в предаванията си. Явно по някакъв критерий са избрали г-жа С. 

Петкова и като са избрали да я слушат една седмица, който иска ще я слуша, който не иска – 

няма да я слуша. Жалко е, че водещите не реагирали. Г-жа Жотева не знае какво точно би им 

написала – какви гости да избират или как да реагират водещите… Наистина е объркана 

какво може да се напише в едно такова писмо. Ако се пише писмо, то трябва да бъде в стила 

на това, че водещите са длъжни да реагират в подобни ситуации и да не оставят, както в 

случая със Силвия Петкова да си мисли, че говори страшно умни неща и е права.  

Ивелина Димитрова: Аз щях да кажа същото – писмото може да е в тази посока, която 

предлага г-жа Жотева, малко по-категорична реакция.  

София Владимирова предложи, тъй като очевидно има три гласа „за”, да се подготви 

проект на писмо. 

Розита Еленова: Колеги, да припомня, че получаваме пари, за да индикираме за всичко, 

което е отклонение в медийната среда. Не са наши правомощията да обсъждаме отделни 

личности,  г-жа Силвия Петкова в случая. Доставчикът трябва да знае, че е прекрачил 

някакви граници. Това е индикацията, която СЕМ е длъжен да прави. Принципно е лесно да 

се абдикира и да се казва: „ми то няма какво да се направи по закон”. Ами като няма какво да 

се направи, да се разтуряме тогава. Имаме ангажименти! 

София Владимирова: Имаме и всеки е тук, за да изрази своята гледна точка към определен 

случай в съответствие със своята професионална компетентност. След като има три гласа, 

които са „за” да се напише писмо до БТВ, моля да се подготви писмо в посоката, изразена от 

г-жа Жотева, г-жа Димитрова и г-жа Еленова. Аз имам един въпрос – г-жо Савова, защо за 

това наблюдение не беше информиран главният секретар своевременно, така че то да влезе в 

дневния ред по нормалния начин?   

Виржиния Савова: Г-жо председател, първият доклад беше осъществен в петък след 16.00 

часа. В понеделник беше поискана втора гледна точка, не знаех, че докладите ще бъдат 

внесени на заседание. Вчера, след обед, информирах г-н Шабански. 

София Владимирова: Така или иначе, смятам че това е неуместно. 

Розита Еленова: Бихте ли ги казали какви са принципите в тази ситуация? Аз също съм 

объркана, но и не е тук мястото да се уточнявате с администрацията. 

София Владимирова: Дали сега е моментът или не е сега моментът, ние сега гледаме един 

доклад, вкаран не 24 часа преди заседанието. Смятам, че когато се работи по възложена 

задача от съветник е редно главният секретар да е запознат, за да може да прецени дали да го 

вкара в дневния ред.  

Розита Еленова: Значи, това трябва да го знае администрацията. 

София Владимирова: Да, администрацията трябва да го знае. 

Розита Еленова: Аз като съветник, нещо бъркам ли?  
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София Владимирова: Не. И затова не се обръщам към Вас.  

Розита Еленова: Добре. Разберете се извън заседанието. 

София Владимирова: Не, напротив. Смятам, че тук е моментът да уточним защо главният 

секретар не е бил запознат и това не е част от дневен ред, публикуван 24 часа преди 

заседанието.  

Розита Еленова: Извикайте администрацията и се разберете.  

София Владимирова: Това засяга всички ни, защото всички съветници бяха уведомени 

вчера в 16.00 ч. 

Розита Еленова:  Ако на втората година от Вашето управление не се знае кой какво прави… 

София Владимирова: Очевидно не се знае днес. И затова искам г-жа Савова да ми обясни  

защо не е информирала главния секретар за това, че работи по дадена тема. За мен това е 

въпрос, който предполагам, че касае всички съветници, получили доклада вчера в 16.00 ч.  

Виржиния Савова: Да обясня ли отново? 

София Владимирова: Аз това обяснение не мога да го приема. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: Приема докладите. Да се изпрати до „БТВ Медия Груп” 

ЕАД писмо с изразените съображения от страна на членовете на СЕМ: г-жа Бетина Жотева, 

г-жа Ивелина Димитрова и г-жа Розита Еленова. 

 

- Доклад на гл. инспектор З. Гюрова и ст. инспектор Ир. Христова за наблюдение на 

предаванията, включени в съдържанието на БНТ1 - «Култура БГ» (26 и 29.11, 

04.12.2018 г.) и «Денят започва с Георги Любенов» (01.12.2018 г.). 

Главен инспектор Зорница Гюрова представи доклада. (Приложение т. Инф. 2) 

 

Ивелина Димитрова: Какъв е поводът за този доклад? Мониторинг? 

София Владимирова отговори, че поводът е  обществената реакция, че не се отразяват 

всички гледни точки. Включително г-жа Владимирова е получила сигнали за това предаване. 

Но както съветниците знаят, за предаването „Култура Бг”  не се отнася текстът, който 

задължава отразяването на различни идеи и убеждения. 

Бетина Жотева: Отразяват ни само тия, които да ни обяснят колко сме тъпи, че не го 

харесваме.  

Иво Атанасов: Ще приема доклада само защото буквата на закона не предвижда в този 

случай да се отразяват различните идеи и убеждения в обществото - това е точният текст. В 

това предаване, независимо че е посветено на култура и че в конкретните издания не се 

застъпва икономическа или политическа проблематика, духът на закона и мисията на 

обществената медия, каквато е БНТ, предполагат да има различни гледни точки и по такива 

въпроси. Но няма. Или по-скоро има различни гледни точки, но в рамките на една позиция. 

Нещо, което е стара слабост на това предаване. Помните, че в началото на годината станаха  

скандали с него. Аз направих двумесечен мониторинг и установих, че се налагат и 

популяризират едни и същи  естетически позиции. Това виждаме и в посочените три 

предавания, в които са участвали шестима събеседници и всички са от един и същи 

естетически кръг. Няма някой, който да каже нещо различно. Доколкото все пак различия 

има, те са в рамките на едно и също виждане. Можеше да се поканят представители на друго 

виждане. Такива бяха достатъчно отразени в другите медии. Можело е да се покани 

председателят на ресорната комисия в Парламента – г-н Вежди Рашидов, който намери 

трибуна в други телевизии, но не и в обществената. Между другото, и в началото на 

годината, когато правих двумесечния мониторинг, установих, че се коментират различни 

въпроси, включително и по законопроекти, внесени във сферата на културата, но не се кани 

никой от ресорната комисия в Парламента. А гостуват  различни други коментатори да 

изразяват мнения по внесените законопроекти. Така че, според мен, слабостите на  
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предаването продължават, те се изразяват най-вече в това, че се популяризира и налага едно 

и също виждане за културните процеси в страната, което не е нормално, и тук подкрепям г-

жа Жотева, това не е нормално за една обществена телевизия. Но, тъй като формално ЗРТ не 

е нарушен, аз ще приема доклада.  

Бетина Жотева ще приеме доклада със същите доводи.  

Ивелина Димитрова:  В  този ред на мисли, понеже обществената телевизия е с изцяло 

обновена програмна схема, а  „БНТ2” с променена лицензия, дали да не се направи някакъв 

по-цялостен мониторинг? Как се движат нещата, спазени ли са основните принципи и 

проценти? 

София Владимирова уточни, че лицензията на „БНТ1” не е променяна.  

Ивелина Димитрова: Да, но има нова програмна схема от м. септември и е изцяло обновена 

програмата.  

София Владимирова поясни, че по график върви наблюдение.  

Ивелина Димитрова: Както прецените, просто се замислих.  

София Владимирова не вижда пречка да се направи наблюдение, може би следващата 

година. 

Бетина Жотева също смята, че е по-добре такива наблюдения да се правят в началото на 

следващата година.  

София Владимирова допълни, че може би ще трябва следващата година да се извършат два 

мониторинга – на БНТ и БНР. И в тази връзка, предлага на г-жа В. Савова, в края на годината 

да се изготви доклад за проблемите в „Специализирана администрация” – логистични, 

основни проблеми при мониторирането на програмите, с които СЕМ се е сблъскал през 

изминалата годината, за да се направи една обща картина на ситуацията, както и какво 

предлага мониторингът за следващата година като фокусирани наблюдения.  

 

СЕМ приема доклада за информация. 
 

- Доклад на началник отдел „Бюджет и финанси” Спаска Янева-председател на 

комисията за проведена обществена поръчка за охраната на сградата на бул. 

«Шипченски проход» 69. 

Началник отдел „Бюджет и финанси” Спаска Янева да представи доклада. (Приложение 

т. Инф.3) 

 

София Владимирова  информира членовете, че след като подпишат всички представители 

на Комисията, тя също ще подпише протокола. Изказва специална благодарност на г-жа 

Янева и на всички, работили по обществената поръчка. Процесът бил дълъг и труден, но се 

надява с новоизбраната фирма работата да е по-успешна.  

 

СЕМ приема  за информация. 
 

- Доклад на ст. юрисконсулт Зл. Параскова за проведена обществена поръчка за 

абонаментно обслужване на ИСМ на СЕМ. 

Старши юрисконсулт Златка Параскова представи доклада. (Приложение т. Инф. 4) 

 

СЕМ приема  за информация. 
 

- Доклад от Л. Вецкова, финансов контрольор и гл. експерт човешки ресурси Ива 

Георгиева – Анализ на дейността по управление на човешките ресурси (подготвен по 

искане на члена на СЕМ г-жа Розита Еленова). 

Финансов контрольор Лиляна Вецкова представи доклада. (Приложение т. Инф. 5) 
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София Владимирова предложи, ако съветниците нямат коментари по доклада, да се вземе 

решение, след приемане на очакваните законодателни промени да се направи задълбочен 

анализ.  

Розита Еленова: Това в какви срокове ще стане?  

Лиляна Вецкова: Очакваме до края на годината да влезе в сила (да бъде публикувано) 

изменението на Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в 

държавната администрация също е пусната на обсъждане и също е маркирано, че ще влезе в 

сила от  1 януари 2019 г. С тази Наредба доста ще се променят досега съществуващите 

проблеми в заплащането на служителите в държавната администрация. Може би до средата 

на януари вече ще сме наясно какво е положението. А и измененията, които чакаме също до 

средата на януари, би трябвало да бъдат реализирани и в самата организация.  

София Владимирова поясни, т.е. до края на м. януари 2019 г. да се направи един по-пълен 

анализ.  

Лиляна Вецкова:  Да, вероятно би могло, но просто трябва време.  

София Владимирова предполага, че членовете не възразяват да се изготви подобен анализ 

след като бъдат ясни промените в нормативната база.  

Ивелина Димитрова: Съгласна съм.  

Розита Еленова: Колеги, тъй като е по моя докладна….. 

София Владимирова: Да, аз мислех, че… 

Розита Еленова: Благодаря за тази информация,  но това не е анализ, не е това, което аз 

имах предвид. Докладната, която съм внесла е и: „Процедура за стартиране на конкурси за 

всички незаети места в администрацията”. В това резюме, което получаваме, имаме 12-13 

души, които напускат в последния месец (9 напуснали, още трима-четирима, които се очаква 

да напуснат)!!! Най-сетне се разбра колко са хората в пенсионна възраст в СЕМ (те са повече 

от 20%) и в този предстоящ анализ е изключително важно да се разбере: каква е политиката 

на председателя в сферата на човешките ресурси? Дали има приемственост, дали има 

квалифицирани служители, какви са взаимовръзките, какви са проблемите и как ние бихме 

могли да ги оправим в името на добрата и качествена работа. Вярвам, че това ще се отрази в 

справката, която се прави след заседание и в нормални срокове ще се извърши поисканото в 

докладната.  Благодаря ви. 

София Владимирова: В смисъл? Нали се разбрахме, че анализ ще има следващата година?  

Розита Еленова: Да се отбележи в справката. Прочетете отново докладната и организирайте, 

давам Ви толеранс във времето. Разбирам, че това не става за 1-2 дена.  

София Владимирова: Не. 

Розита Еленова: Да. 

 

СЕМ приема за информация доклада. След влизане в сила на предприетите от 

правителството законодателни промени в областта на държавната администрация, да бъде 

изготвен  анализ на политиката на управление на човешките ресурси в СЕМ и направени 

предложения за  промени, включително за промени във вътрешната нормативна уредба.  

Г-жа Еленова настоява да се  поставят срокове за предприемане на действия, относно 

внесената от нея докладна, за стартиране на процедура за конкурси за всички незаети 

работни места в администрацията. 

 

- Отчети на генералния директор на БНР за извършена дейност по време на 

командировки в Гърция, 18-20 октомври 2018 г. и в Скопие, 24-26 октомври 2018 г. 

(Приложение т. Инф. 6) 

 

София Владимирова предполага, че членовете вече са запознати с внесените два отчета на 

генералния директор на БНР, който традиционно предоставя в СЕМ отчет след осъществено 

от негова страна пътуване в командировка.  
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Розита Еленова: Не приемам отчета на г-н Велев за командировка, която е приключила на 

20 октомври,  с повече от месец закъснение. Следващият отчет е за командировка, 

приключила на 26 октомври, дава се с две седмици закъснение. Има ли някакво нарушение, 

г-жо Станева, на правилата при отговор, или отчет на командировка може да е в обозримо 

време?   

Емилия Станева: По принцип, финансовата отчетност при командировки се прави в 

рамките до 3 дни. Генералните директори се командироват от председателя на СЕМ на 

основание сключените с тях  договори за възлагане на управление. Реално  финансовата 

тежест на всяка една командировка се поема от самата медия, в случая от БНР, не от СЕМ. В 

този смисъл отчетите, които се дават са по-скоро за информация какво се е случило на 

конкретното място. Като някаква санкция, която трябва да понесе генералния директор… 

Розита Еленова:  Санкция не съм казала, казах ли?  Не ме ли разбрахте какво попитах? 

Емилия Станева: Вие ме попитахте дали има нарушение.  

Розита Еленова: Да.  

Борислав Шабански към Емилия Станева: Кажи, че няма. Какво се обясняваш. 

Розита Еленова: Дали мога да получавам адекватни отговори от администрацията, без да 

получавам някакъв вид обструкция и ирония от главния секретар? 

Борислав Шабански: Аз не говоря с Вас. Аз говоря с г-жа Станева.  

София Владимирова: Аз мисля, че е ясно, че нарушение няма. 

Розита Еленова: Аз Ви питам за нещо друго. Аз Ви питам за колегиалност на работното 

място. Подозирам, че Вие не разбирате какво означава колегиалност на работното място? 

София Владимирова: И аз подозирам, че Вие също не го разбирате. 

 

СЕМ приема за информация. 

 

- Платен годишен отпуск на председателя на СЕМ – г-жа София Владимирова. 

 

София Владимирова помоли членовете на СЕМ да й гласуват платен отпуск в размер на 1 

работен ден, на 21 декември 2018 г. Предложи за времето на нейния отпуск, да бъде 

замествана от Ив. Атанасов – член на СЕМ.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: Иво Атанасов – член на СЕМ, да замества  София 

Владимирова – председател на СЕМ, на 21.12.2018 г.  

 

София Владимирова закри заседанието. 

 
 
 

Материали, приложени към Протокол № 42  : 

1. Дневен ред; 

2. Доклад от Р. Радоева , Изх. № НД-04-30-07-134/07.12.2018 г.; 

3. Доклад от Ем. Станева, Изх. № НД-04-30-07-132/30.11.2018 г.; 

4. Доклад от Сп. Янева, Изх. № РД-23-06-00-52/30.11.2018 г.; 

5. Доклад от Сп. Янева, Изх. № АСД-09-30-08-76/07.12.2018 г.; 

6. Доклад от Евг. Димитров, Изх. № БФ-22-30-06-127/06.12.2018 г.;  

7. Доклад от Зл. Параскова, Изх. № АСД-09-30-08-67/30.11.2018 г.; 

8. Доклад от Евг. Димитров, Изх. № НД-04-30-08-65/10.12.2018 г.; 

9. Доклад от Ем. Станева, Изх. № РД-21-03-00-21/10.12.2018 г.; 

10. Доклад от Р. Еленова, Изх. № РД-19-30-02-8/10.12.2018 г. 

11. Доклад от Ир. Христова, Изх. № РД-19-30-07-137/11.12.2018 г. 
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12. Доклад от Т. Тодорова, Изх. № РД-19-30-07-136/11.12.2018 г. 

13. Доклад от З. Гюрова и Ир. Христова, Изх. № НД-04-30-07-135/07.12.2018 г. 

14. Доклад от Сп. Янева, Изх. № РД-23-22-00-10/07.12.2018 г. 

15. Доклад от Зл. Параскова, Изх. № АСД-09-30-08-77/07.12.2018 г. 

16. Доклад от Л. Вецкова, Изх. № ЧР-24-26-00-29/07.12.2018 г. 

17. Доклад от Р. Еленова, Изх. № НД-04-30-02-6/26.11.2018 г. 

18. Доклад от Ал.Велев, Вх. № РД-22-17-00-27/26.11.2018 г. 

19. Доклад от Ал. Велев, Вх. № РД-22-17-00-28/07.12.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Бетина Жотева 

 

 

………………..… 

 

Ивелина Димитрова 

    

…………………. 

 

 

Иво Атанасов 

 

 

……….…………. 

 

 

Розита Еленова 

 

 

..………………… 

 

 

 

София Владимирова 

Председател на СЕМ 

   

 

 

………………..… 

 

 

     

 

 

 

 

 

Старши специалист:   ………………….. 

Светлана Николова 


