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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 

 

№ 37 

 

от редовно заседание, състояло се на 07.08.2019 г. 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева, Галина Георгиева, Ивелина Димитрова, Розита Еленова,  

София Владимирова - председател  

 

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

СЕМ. 

Съставил протокола – Вера Данаилова. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

 

1. Предложение на генералния директор на Българската национална телевизия за 

утвърждаване на член на управителния съвет. 

  

 

2. Доклад на Дирекция „Обща администрация“ относно издаване на актове за установяване 

на публични вземания. 

Вносител: Райна Радоева 

Докладва: Незабравка Николова 

 

 

Информации 

 

 

Разни 

 

Доклад на Диляна Кирковска, Дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР” за 

предстоящите събития, свързани с международната дейност.  
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София Владимирова откри заседанието и подложи на обсъждане дневния ред. 

 

София Владимирова: Колеги, пред вас е дневният ред на днешното заседание. Имате ли 

предложения или промени в така предложения дневен ред. Предлагам по аналогия на 

избора на управителния съвет на БНР ще дам думата на г-н Кошлуков да представи 

кандидата за член на управителния съвет, след това на него, ако желае де допълни 

представянето, ако има въпроси от членовете на Съвета и гласуване на утвърждаването. 

Ако сте съгласни с така предложения дневен ред, моля да гласуваме. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: прие дневният ред 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Предложение на генералния директор на Българската национална 

телевизия за утвърждаване на член на управителния съвет. (Приложение 1) 

 

София Владимирова: Г-н Кошлуков, имате думата. 

Емил Кошлуков: Благодаря Ви, г-жо Председател. Запознати сте с биографията на 

Христо, тя е пред Вас. Причината да го избера за член на УС на БНТ е, от една страна 

състоянието на телевизията, в която ни трябва повече правна експертиза, имаме 

необходимост да предоговаряме поредица от договори, предполагам, че ще има нужда от 

правна помощ, вече получаваме нотариални покани, дела са заведени, ще имаме доста 

нужда от специалисти, от юристи, които да ни помогнат в тази ситуация. Това, което 

наблюдавам от практиката досега, ние продължаваме да допускаме доста грешки, за които 

вие ни санкционирате по редица теми и се надявам да дадем малко по-добро правно 

оглеждане на всички наши решения, действия и на работата ни като телевизия. Тук ще ни 

трябва също такава експертиза, за да може да спазваме закона по-добре. Трето, той е 

участвал в работата на БНТ преди години като външен експерт, има доста голям опит с 

преструктурирането на телевизията. Подозирам процеси, които ще се изправят пред нас, 

също ще ни трябва тази експертиза, с оглед оптимизирането на дейността ни, така че, това 

бяха моите аргументи да предложа пред вас неговата кандидатура. 

София Владимирова: Благодаря Ви, г-н Кошлуков. Г-н Томов, искате ли да допълните 

нещо?  

Христо Томов: Здравейте на всички. Г-н Кошлуков беше изчерпателен. Това, което бих 

могъл да допълня е, че виждам своето място там с оглед законосъобразното спазване на 

дейността на управителния съвет и на генералния директор. Виждам, че управителният 

съвет се отнася доста сериозно към спектъра от въпроси, които са днес на дневен ред. Във 

всички тези неща къде повече, къде по-малко винаги има правни елементи и все пак като 

юрист, който има двадесет години практика, мисля че мога да бъда полезен в тази си част 

на управителния съвет и разбира се на генералния директор, за да може да вървим както се 

казва по закон. 

София Владимирова: Благодаря Ви, г-н Томов. Г-жо Жотева, имате ли въпроси? 

Бетина Жотева: Не. Оправяйте се. Само това мога да ви кажа. Знаете много добре 

историята през, която минава БНТ и хората в нея и е хубаво, че има юрист в управителния 

съвет. Аз лично винаги намирам присъствието на юристите за ужасно досадно, но крайно 

необходимо, защото те винаги намират нещо да кажат нещо наопаки, но пък без тях не е 

възможно. Така че добре дошли в тази каша и успех Ви желая.  
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Христо Томов: Благодаря, ще се постараем да помогнем с каквото имаме като знания и 

опит. 

София Владимирова: Г-жо Димитрова. 

Ивелина Димитрова: Г-н Томов отговаря на изискванията, формалните изисквания но 

закона, такова е становището на нашата администрация. Въпросът ми е имате ли все пак 

по-конкретен опит в качеството Ви на юрист, свързан с електронни медии, с тази сфера, аз 

мисля че това е важно. Телевизията, особено обществената е нещо много специфично и ми 

се струва, че наличието на такъв опит е важно. 

Христо Томов: Конкретен опит с доставчици на такива услуги аз съм имал преди време с 

Българска национална телевизия, от там съм потърсен като консултант, като съветник, 

като правен помощник относно организацията и оптимизирането на организацията и 

структурните промени, които на тогавашния етап се считаше, че трябва да бъдат 

направени. Иначе нямам някакви допълнителни чисто медийни връзки и с консултации в 

тази област, но намирам, че ситуацията, в която се намира Българската национална 

телевизия може би в много случаи се повтаря и в частните корпорации, частният сектор и 

в това отношение имам опит като човек, който е полагал необходимите усилия и 

консултация да ръководи и да подпомага дейността на мениджърите на частните подобни 

структури юридически лица с оглед вземането на някакво правилно решение, търсене на 

някакъв вариант за теоретическото решаване на даден проблем и неговото практическо 

приложение, защото все пак на теория е едно, но когато човек трябва да го приложи на 

практика се сблъсква с редица трудности някой път видими, някой път не, и в този смисъл 

мога да кажа, че да, донякъде в тази част, без значение дали е специално оператор самото 

организиране на процесите и начина на предоговаряне на отношения са неща, които съм 

работил и съм се занимавал.  

Ивелина Димитрова: Защото ресорите в управителния съвет, все пак са условни, цялата 

дейност на телевизията минава през управителния  съвет. 

Христо Томов: Така е. 

Ивелина Димитрова: Няма как да се произнасяте само по чисто правни въпроси. 

Христо Томов: Разбира се.  

Ивелина Димитрова: Казахте, че сте бил давал съвети в кой период?  

Христо Томов: През  2011 – 2013 година. 

Ивелина Димитрова: Направи ми впечатление в писменото изложение на генералния 

директор, че вие най-вече, заедно с него и естествено с другите звена ще работите по 

мерки за преодоляване на финансовия дефицит. Чувствате ли се подготвен в тази посока, 

имате ли някаква визия макар и първоначална?  

Христо Томов: Да, нямам детайлна представа какво се случва в националната телевизия, 

това ще бъде предмет на запознаване с нещата. Имам увереността, все пак 11 години 

работих в Министерството на финансите и по стечение на длъжността, която съм заемал 

там са обсъждани такива въпроси, които са чисто финансови, бюджетните 

взаимоотношения, финансовата дисциплина. Мисля, че в тази посока също бих могъл да 

бъда полезен в дейността на управителния съвет.   

Ивелина Димитрова: Благодаря Ви за отговорите.  

София Владимирова: Г-жо Георгиева. 

Галина Георгиева: Благодаря. При всички изчерпателни отговори нямам въпроси. 

Пожелавам успех.  

Христо Томов: Благодаря Ви. Ще е необходим.  

София Владимирова: Г-жо Еленова. 
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Розита Еленова: Г-н Томов, между нас няма разделителна линия, ние сме партньори и 

бихме искали Вашето място да е в борда на Българската национална телевизия, да 

откриете своето място, да разгърнете професионалните си възможности. Аз съм убедена, 

че щом г-н Кошлуков предлага, има визия за вашето място. За мен е важно да зная 

отношението ви към обществената медия, каква трябва да бъде визията, мястото на 

обществената медия в обществото? В тази посока, ако имате своите мисли, които бихте 

споделили със Съвета, за мен ще бъде приятно да ги обменим? 

Христо Томов: За мен визията на обществената телевизия трябва да продължи да се 

развива в границите, в които законът е маркирал. Аз смятам, че точно Българската 

национална телевизия, това междинно звено, което съществува между корпоративните 

телевизии, които излъчват предавания и интересите на обществото. Всъщност това е 

телевизията, която трябва да отговори на всички национални потребности, на всички 

социални теми, които се задават от обществото, да толерира етническата търпимост, да 

толерира изказванията, обсъжданията по различни дебати – икономически, културни, 

образователни, политически, социални, тъй като това е част от живота на нашето 

общество. В него има проблеми най-различни, всекидневни и те трябва да бъдат предмет 

на чуваемост и на гледаемост на тези отношения, да бъде насочена към една образователна 

ако щете инициатива. Подпомагане на български творци в тази насока, защитаване на  

национални културни ценности, които имаме като народ, да ги покажем на хората и не на 

последно място ми се струва засилване на ролята на малките населени места. Като че ли 

там хората също си имат проблеми, имат си своите трудности, тези неща трябва да бъдат 

според мен да им бъде дадена инициатива и кауза на показ да се изложат.       

Розита Еленова: Благодаря на г-н Томов за отговора. За мен е важно хората, които 

работят в обществената медия да имат отношение към цялостната мисия, за която носим 

отговорност всички. Това е от мен, благодаря. 

Христо Томов: И аз благодаря.  

София Владимирова: Г-н Томов, Вашата биография е красноречива. Тя е пред нас. Тя е 

свързана с правото и финансите, които, както подчерта и генералният директор, са от 

особена значимост в настоящия момент, без разбира се да подценяваме мястото на 

програмата заради, която именно съществува Българската национална телевизия. Аз нямам 

въпроси, пожелавам Ви успешна работа, да бъдете справедлив коректив на генералния 

директор и да бъдете в негова помощ и в помощ всъщност на Българската национална 

телевизия. Присъединявам се към думите на колегите – за нас е важно управителното тяло 

на обществения доставчик с цялата си отговорност да подхожда към задачите и за 

съжаление тежките проблеми, които в момента стоят пред БНТ. Надявам се, че при 

следващата ни среща на отчета ситуацията ще е малко по-ведра. Колеги, знаете че 

членовете на управителния съвет се гласуват с квалифицирано мнозинство, моля който е за 

утвърждаването на  г-н Томов като член на управителния съвет на Българската национална 

телевизия да гласува.  

 

 

 
Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за” и 1 (един) глас „въздържал се” (Ивелина 

Димитрова): Утвърждава като член на Управителния съвет на БНТ Христо Томов, 

считано от 08.08.2019 г. 
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Съгласно чл. 38, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията обжалването на решението на 

СЕМ за избор на членовете на управителния съвет на БНТ не спира изпълнението му. 

 

София Владимирова: Г-н Томов, честито. 

Христо Томов: Благодаря.  

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклад на Дирекция „Обща администрация“ относно издаване на 

актове за установяване на публични вземания. 

И.д. гл. счетоводител Незабравка Николова представи доклада. (Приложение 2) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се издадат актове за установяване на публични 

държавни вземания на следните дружества: Бойкос ООД, Плюс Р ЕООД, Източни Родопи 

ООД, Скай Петролеум ЕООД, Евроком България ЕООД, Ес Ти Загора ЕООД, Ес ТВ 

ЕООД, БГ Топ Мюзик ЕООД. 

 

Розита Еленова: Искам да попитам г-жа Николова, дали успяхте да регулирате 

ситуацията, която беше изненадващо открита - неправомерни финансови действия на 

бившия член на г-н Иво Атанасов и дали има някакъв проблем? Предполагам, че Вие сте 

взели под внимание моята бележка и сте провели някакви действия в тази посока? 

Незабравка Николова: Факт е, че констатацията относно сметката на г-н Иво Атанасов е 

направена при провеждането на неофициални разговори с А1. Съгласно наша заповед от 

2016 година, лимитите, които са определени за членовете са за телефонни разговори, а г-н 

Атанасов в случая е надвишил лимитите за смс, които са определени от оператора. 

Розита Еленова: За мен е важно дали Вие сте предприели някакви действия, просто от 

тогава не сме се виждали?  

Незабравка Николова: Към момента все още официалният документ, фактурата, на който 

ние се базираме не е постъпил в СЕМ, така че не е установено официално каква е 

дължимата сума. 

Розита Еленова: Благодаря Ви. 

 

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ: Доклад на Диляна Кирковска, Дирекция „Специализирана 

администрация – НЛРПР” за предстоящите събития, свързани с международната дейност.  

(Приложение 3) 

 

София Владимирова: Колеги, остана да вземем решение за трите последващи 

командировки. Първата, която предстои е подгрупата на ЕРГА за 26 и 27 септември. Както 

г-жа Жотева уточни и миналият път те са на експертно ниво. 

Бетина Жотева: Първата командировка, която приехме беше за 3-5 септември, която вече 

е гласувана. Следващата командировка, която трябва да се гласува е на 26 и 27 септември. 

Това е Подгрупа 3 за директивата, където предлагам да отиде г-жа Белчева. 

София Владимирова: Има ли други предложения за тази командировка?  

Розита Еленова: Аз ще гласувам категорично „против” толерирането на г-жа Белчева, за 

която вече няколко пъти съм се изказвала. Тя не е била на работа около два-три месеца, не 
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подпомага работата на съветниците в международната дейност, отказва да работи пряко 

със съветниците, освен с председател и главен секретар и намирам изпращането за 

изключително неуместно и недалновидно. Моите уважения към г-жа Жотева, ние сме й 

делегирали тази отговорност да обмисля какво да се посещава. Но г-жа Белчева току-що се 

е върнала от неплатен отпуск, който си взема редовно всяка година, няма отношение към 

медийните въпроси. И отново да бъде изпратена в командировка, без да знаем каква визия 

тя ще представи …….не смятам, че е уместно. Нека да гласуваме да отиде някой, но за г-

жа Белчева можем да обмислим малко повече какво ще се случи.  

Бетина Жотева: Уважаема г-жо Еленова… 

Розита Еленова: Може ли да довърша, така… 

Бетина Жотева: Не, не може да довършите, защото говорите откровени глупости, 

абсолютно сте неподготвена и абсолютно забранявам човека, който върши изключително 

толкова много работа за международната част, за която Вие „поема нямате”, викат 

сърбите, да се изказвате по този начин редовно на заседания. Просто няма да стане. 

Направих си труда, защото Вие минахте всякаква граница да извадя всички активности на 

г-жа Белчева за всяко едно нещо. Сега ще прочета, има документи и след като Вие не 

разбирате от нещо абсолютно не Ви съветвам да се изказвате, защото не си спомням кой 

беше на г-жа Еленова ресора, за какво отговаря Еленова… 

София Владимирова: Г-жа Еленова отговаря за лицензиране. 

Розита Еленова: Г-жо председател, това ниско ниво ще продължи ли……………….. 

Бетина Жотева: Не ми обяснявай какво ниско ниво да продължава, или няма да 

продължава. Вие просто на всяко заседание намирате повод да критикувате 

международната дейност. Нещо, от което нямате абсолютно никаква представа и никаква 

експертиза и Ви съветвам да не го правите, защото изглеждате нелепо… 

София Владимирова: Моля Ви да поддържаме нормален тон. 

Бетина Жотева: Няма нормален тон тук. Писна ми заседание след заседание моите хора 

да се критикуват и моят ресор да се критикува. Не си спомням някой от нас да е говорил за 

вашия лицензионен ресор по какъвто и да било повод, за да обяснявате вие какво работи 

Белчева и какво не работи Белчева. Вие нямате представа какво работи Белчева, защото не 

разбирате нищо. Разбирате ли ме, нищо от международна дейност, просто защото нямате 

подобна квалификация. Сега ще Ви обясня едно по едно…. 

София Владимирова: Нека не използваме нападки помежду си. 

Розита Еленова: Няма да слушам под тази форма……  

Бетина Жотева: Ама каквото искате правете, просто Ви казвам, че когато не сте 

подготвена…. 

Розита Еленова: Ще си изтриете ли думите както обикновено? 

Бетина Жотева: Не, няма да ги изтрия, ще ги оставя такива каквито са, абсолютно съм 

сигурна, защото аз говоря за промяна на този протокол откакто съм член на СЕМ.  

Розита Еленова: …..за да не се публикуват грубите думи, които Вие казвате на 

съветниците! 

Бетина Жотева: Вие искате всичко да присъства. Вие не може да си позволявате на всяко 

заседание да критикувате международният отдел, а аз да нямам право да се защитя. Ще се 

защитя. Има написано всичко каквото г-жа Белчева е свършила. Благодаря, че г-жа 

Кирковска се включи. Международната дейност си върви много добре, а това, че Вие сте 

некомпетентна изобщо не означава, че международна дейност няма, и затова Ви съветвам 

да престанете да говорите за това кой каква работа върши в международната част. 
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Съветвам Ви не говорете, защото се излагате. Нямате квалификация, никога не сте се 

занимавали с международна дейност, нямате представа за какво става въпрос… 

Розита Еленова: Г-жо Владимирова, колко трябва да бъда обиждана, за да бъде г-жа 

Жотева спряна.. 

София Владимирова: Апелирах да няма лични нападки… 

Бетина Жотева: Няма лични нападки… 

Розита Еленова: Как да няма лични нападки? 

Бетина Жотева: Г-жа Еленова трябва да престане с личните нападки към хората, към 

единственият човек, който до сега се занимава с международна дейност, сега вече има 

двама. Когато г-жа Еленова престане с личните нападки към г-жа Белчева, базирани 

Господ знае на какви комплекси, не знам, тогава няма да имаме разправии. 

София Владимирова: Молбата ми е да няма лични нападки към когото и да е от 

администрацията. 

Розита Еленова: ……към мен имаше около пет минути. 

Бетина Жотева: Това е положението. Мога да изчета какво е направила г-жа Белчева. 

Така че гласувайте каквото искате, каквото не искате, г-жо Еленова, просто не се 

изказвайте за международната част, защото всеки път ще бъде така. Всеки път когато си 

отворите устата за нещо, от което наистина нямате никаква представа, ще бъде така. 

София Владимирова: Има право да каже това, което мисли. 

Бетина Жотева: Тя го казва на всяко заседание и аз на всяко заседание мълча. Този път не 

мълча. Нали искате протоколи, вижте протоколите колко пъти съм Ви опонирала за 

международната част, нула. Сега Ви опонирам за първи път и Ви казвам, че така ще бъде 

всеки път щом си отворите устата да критикувате международната част. Всеки път. 

София Владимирова: Моля ви, колеги, да сложим край на това. Предлагам да се гласува 

командировката на г-жа Белчева за 26 и 27 септември.  

Розита Еленова: Г-жо, Владимирова, трябва да ми дадете думата.  

София Владимирова: Искате ли думата, г-жо Еленова?  

Розита Еленова: Да, разбира се. 

София Владимирова: Добре, заповядайте. 

Бетина Жотева: Като свърши ми се обадете.  

/Б.Жотева напуска залата/ 

Розита Еленова: ………………..нека да продължим. 

София Владимирова: Добре, колеги, така или иначе на дневен ред е командировката, 

която коментираме за 26 и 27 септември. Предложението е за г-жа Белчева. Моля, който е 

„за” да пътува г-жа Белчева, да гласува. 

/Б.Жотева влиза в залата/ 

Решение: 

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

командирова Мария Белчева в Брюксел на 26 и 27.09.2019 г., за участие в заседание на 

ЕРГА. 

 

Бетина Жотева: Следващата командировка е за ЕПРА. 

София Владимирова: Колеги, знаете отправих молба към вас, ако желаете да заявите 

участие в срещата на ЕПРА. Само г-жа Димитрова от състава на Съвета е изявила желание 

да пътува за Атина. Предлагам г-жа Димитрова да представлява Съвета на срещата на 

ЕПРА. 

Бетина Жотева: Аз предлагам да пътува и експерт, г-жа Кирковска.  
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София Владимирова: Аз не възразявам. 

Ивелина Димитрова: Те поемат трима души.  

Бетина Жотева: Галя? 

Галина Георгиева: Аз бих искала да разбера. До сега на ЕПРА са пътували член и 

експерт, или? 

София Владимирова: Пътували са само членове. Колеги, аз апелирам, ако има двама 

членове, да заминат, ако няма да заминат член и експерт.   

Бетина Жотева: Галя, не сме говорили с теб, но смятам че едно посещение на ЕПРА, ти 

говориш английски, мисля че ще ти бъде полезно да разбереш основните теми по въпроса 

с новата директива, медийната грамотност, до къде са стигнали другите колеги. В смисъл 

ЕПРА е по-широкото… 

Галина Георгиева: Да, запозната съм с дейностите.  

Бетина Жотева: Какви са ти съображенията да не си дадеш името да пътуваш?  

Галина Георгиева: Съображенията ми са периодът, в който встъпвам в длъжност и 

съвсем скорошното организиране на тази командировка. Това са ми съображенията, така 

че в този смисъл към момента не съм заявила желание да пътувам.  

Бетина Жотева: Имаш ли желание да отидеш?  

Галина Георгиева: Не, предпочитам да навляза малко. 

Бетина Жотева: Тогава предлагам г-жа Кирковска.  

София Владимирова: Колеги, не възразявам г-жа Кирковска да замине за ЕПРА. Моля, 

който е съгласен г-жа Ивелина Димитрова и г-жа Диляна Кирковска да представляват 

Съвета на срещата на ЕПРА в Атина, да гласува.  

 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: командирова Ивелина Димитрова и Диляна Кирковска  в 

Атина, за периода от 23 до 26.10.2019г., за участие в  среща на ЕПРА. 

 

София Владимирова: Колеги, има един въпрос, който трябва да обсъдим. Аз съм 

говорила с г-жа Георгиева. Става въпрос за бюлетина на СЕМ, който се преглежда от член 

на СЕМ. Подготвя се от администрацията. До момента с него беше ангажиран г-н 

Атанасов. Някой от съветниците трябва да съгласува подготвения вече бюлетин. Има ли 

желаещи?  

Галина Георгиева: Към момента аз не съм запозната какво точно включва тази дейност. 

Да, бих могла някой от вас да ме запознае какво включва и да продължим да го правим.  
София Владимирова: Съгласна си.  
Галина Георгиева: Да, няма проблем. Стига да имам достъп до информация, да знам 

какви са…. 

Емилия Станева: Бюлетинът се подготвя от служител. Той се съгласува и с мен, в него се 

включват решенията на СЕМ, актовете, наказателните постановления, съдебните решения. 

Галина Георгиева: Информационен бюлетин, а периодът на неговото издаване?  

Емилия Станева: Изготвя се всеки месец и се публикува на сайта на Съвета.  

София Владимирова: Колеги, някой друг желае ли да се включи?  

Бетина Жотева: Аз с удоволствие и моля да се включи в него и международната част, за 

да може всички да бъдат информирани. 

София Владимирова: Ако сте съгласни г-жа Жотева и г-жа Георгиева да поемат 

съгласуването на бюлетина, моля да гласуваме.  
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Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Бетина Жотева и Галина Георгиева да поемат 

съгласуването на Бюлетина на СЕМ.  

 

София Владимирова закри заседанието.  

 

 

Материали, приложени към Протокол № 37:  

 

1. Дневен ред 

2. Доклад от Е.Станева с Изх. № РД-22 18-00-21/06.08.2019 г. 

3. Доклад от Н.Николова с Изх.№ БФ-22 30-06-85/06.08.2019 г. 

4. Доклад от Д.Кирковска с Изх. № МД-08 30-11-11/06.08.2019 г 

 

Бетина Жотева  ………………..…  Ивелина  

Димитрова  

 

 

…………………. 

Галина Георгиева  ……….………….  Розита Еленова  ………………….. 

 

 

София Владимирова  - …………………. 

 

Председател на СЕМ  

 

 

Старши специалист: …………………..  

Вера Данаилова      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


