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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 

 

№ 43 

 

от извънредно заседание, състояло се на 27.09.2019 г. 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Галина Георгиева, Ивелина Димитрова, Розита Еленова, София 

Владимирова – председател на СЕМ. 
 

ОТСЪСТВА: Бетина Жотева 

 

Начало на заседанието: 14.00 часа, водено от София Владимирова – председател на СЕМ. 
 

Съставил протокола – Даниела Коюмджиева. 

 
 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Обсъждане на ситуацията в Българското национално радио. 

 

София Владимирова откри заседанието и подложи на гласуване дневния ред.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: прие Дневният ред. 

 

София Владимирова обобщи случилото се в Българското национално радио през 

последните дни и в резюме представи действията, предприети от регулатора. Посочи, че  

на свое заседание, проведено на 19.09.2019 г. Съветът за електронни медии е излязъл със 

Становище, с което определя като безпрецедентно преустановеното разпространение чрез 

електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на програма 

„Хоризонт”. Съветът намира, че с това деяние се нарушава основен принцип на 

радиодейността - за гарантиране правото на информация, както и се нарушават условия на 

издадената на БНР индивидуална лицензия. Припомни, че на 20.09.2019 г. не е постигнато 

съгласие за съвместна среща между СЕМ, Управителния съвет на БНР и редколегията на 

програма „Хоризонт”. Отбеляза, че с оглед оповестените от редколегията и от журналисти 

на „Хоризонт” данни, свързани с упражнена принуда и заплахи, СЕМ е сезирал 

Прокуратурата с писмо от 25.09.2019 г. В регулатора са образувани административно-

наказателни производства със съставянето на БНР  на два акта за установяване на 

административно нарушение. Единият е за нарушение на условията на индивидуалната 

лицензия за доставяне на радиоуслуга, а другият - за нарушение на чл. 17, ал. 2, във връзка 

с чл. 10 от ЗРТ за нарушение на принципа за гарантиране правото на информация. В 

периодът от 13-ти до 26-ти септември, в СЕМ са постъпили: декларации от работещите в 

„Хоризонт” и БНР срещу действията на ръководството на БНР; становище от 

представените в БНР синдикати в подкрепа на генералния директор; декларация от 



2 
 

радиожурналисти, с която се иска оставката на генералния директор; позиция на СБЖ, в 

която се искат спешни мерки за нормализиране на обстановката и оставки на генералния 

директор и управителния съвет; декларация от представителните синдикати в БНР, в която 

се споделят идеите в концепцията на генералния директор на БНР за развитие на радиото, 

отчитат се някои грешни административни решения на ръководството и се апелира към 

запазване единството, колегиалната етика и добрият професионален тон. Г-жа 

Владимирова отбеляза, че съветниците са запознати с динамичната ситуация от 

последните дни, проследили са процесите и случилото се в БНР, затова е и днешното 

заседание на СЕМ.  
 

София Владимирова даде думата за коментари по темата. 
 

Ивелина Димитрова: Изказах моето становище още на предишното заседание миналия 

четвъртък. То не е променено до този момент. Ще припомня само за тези, които не са били 

на това заседание. Смятам, че става въпрос за груби нарушения на Закона за радиото и 

телевизията. Безпрецедентното спиране на сигналa на програма „Хоризонт”, без каквато и 

да е техническа причина и то в цялата страна. Отговор от генералният директор на този 

въпрос досега ние нямаме. Това е констатирано и в становището на СЕМ. За това ни 

сигнализираха и журналистите от програма „Хоризонт” на БНР. Спирането на сигнала е 

следствие на един опит, акт за ограничаване свободата на словото, журналистическата 

независимост и правото на информация и свободно изразяване, което са едни 

допълнителни нарушения, според мен груби, на ЗРТ. Важно е това дали ръководството на 

БНР е извършило тези действия под натиск или като собствени решения. Това ще каже 

Прокуратурата, затова Съветът я е сезирал. Ние няма как да кажем кой е осъществил 

натиска и дали е имало заплахи. Факт са, обаче, тези действия и събития, които се случиха 

и всички ние регистрирахме. Смятам, че ръководството носи отговорност за тях. Така е и 

по договора за управление – всичко, което се случва в националното радио, както и 

действията на подчинените, за тях отговорност носи ръководството. Казах, че очаквам то 

да поеме отговорност като се оттегли. Беше важно да разгледаме и да се запознаем още 

веднъж в детайли с изнесените от редколегията и журналисти на БНР данни, беше 

поискано повече време за това и смятам, че това привнася и още едно грубо нарушение. 

Според мен е нарушен чл. 11, ал. 1 – правото, всяко мнение може да бъде изразявано 

свободно в медийните структури, както и правото на свободно изразяване. Очаквам 

колегите да кажат своето мнение, защото идеята беше да имаме време, да се запознаем в 

детайли и да споделим своето виждане днес. Предполагам, че всички очакват да обсъдим 

възможностите за предсрочно прекратяване мандата на генералният директор. Смятам, че 

има такива.    

Галина Георгиева подчерта, че приоритет при управлението на обществените медии е 

гарантиране свободата на словото. Безпрецедентен е случаят, на който всички сме 

свидетели. Отбеляза, че Съветът за електронни медии е предприел своите действия,  

процесуални такива, и в кратки срокове ще бъдат подложени на обсъждане на заседание 

последващи мерки. 

Розита Еленова: Аз направих своите изказвания при срещите. Криза в Българското 

национално радио има. Генералният директор постави под категорично съмнение своята 

обективност, което е първо условие и първо качество за директор на обществена медия. 

Така че, аз смятам, че посоката, в която законово Съветът за електронни медии може да 

върви, подкрепяйки прежде говорящите е, да поискаме оставката на генералният директор.  
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София Владимирова е на мнение, че кризата в радиото е безпрецедентна. Съмненията за 

натиск и ограничаване свободата на словото са недопустими. Дава си ясна сметка, че сме 

на прага вече в предизборна кампания, което усложнява ситуацията. Не може, обаче, в 

ефира на Българското национално радио, през 2019 г., да звучи „Let It Be” в знак на 

протест срещу действията на ръководството на радиото. Споменала го е вече и на 

миналото заседание, отбелязва го и сега: доверието на Съвета за електронни медии в 

ръководството на БНР, очевидно, е загубено. По-лошото е, че е загубено доверието на 

работещите в БНР в неговото ръководство. Няколко пъти е говорено за поемане на 

отговорност. Поемане на отговорност се поема по един единствен начин – с оставка. 

Очаква генералният директор на Българското национално радио да поеме своята 

отговорност по този начин. Това е и призивът й към него. Това, което предлага на колегите 

си днес, е да се даде срок до края на следващата седмица, генералният директор на 

Българското национално радио да подаде своята оставка. В противен случай, на 

следващото редовно заседание на СЕМ, в седмицата от 7 до 11 октомври, ще бъде внесен 

проект за разглеждане на предсрочното прекратяване на мандата на генералният директор 

на БНР Светослав Костов. Колеги, има ли възражения срещу предложението, което правя? 

Ивелина Димитрова подкрепя напълно предложението и очаква ръководството наистина 

да осъзнае случилото се. Има чувството, че го омаловажава и неглижира. Става въпрос за 

нарушени конституционни права, което говори за груби нарушения. 

София Владимирова обобщи, че СЕМ ще извърви своите стъпки в предстоящата 

седмица, в зависимост от това как се развият събитията - дали чрез акт за подаване на 

оставка от генералният директор или чрез процедура по предсрочно прекратяване мандата 

на генералният директор. Отбеляза, че няма да е лесно, защото законът не е еднозначен.    
 

Поради липса на други изказвания, София Владимирова закри заседанието. 

 

Материали, приложени към Протокол № 43:  

 

1. Дневен ред 

 
 

 

Бетина Жотева  отсъства  Ивелина  

Димитрова  

 

 

…………………. 

    

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

 

 

София Владимирова  -  ……………….. 

 

Председател на СЕМ  

 

 

 

Старши специалист: …………………..  

Даниела Коюмджиева   


