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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 

 

№ 44 

 

от редовно заседание, състояло се на 02.10.2019 г. 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева, Галина Георгиева, Ивелина Димитрова, София 

Владимирова - председател  

ОТСЪСТВА: Розита Еленова 

 

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

СЕМ. 

Съставил протокола – Вера Данаилова. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. Доклади на Дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР“ относно: 

a) заявление от Радио и телевизия Сити ЕООД за удължаване срока на индивидуална 

лицензия за радиодейност за гр. Ловеч; 

б) уведомително писмо от Фокус-Нунти ООД; 

г) административнонаказателни производства, образувани с АУАН НД-01-31и НД-01-

32/2019 г. 

Вносител: Eмилия Станева 

Докладва: Доротея Петрова 

 

2. Доклади на Дирекция „Обща администрация” относно: 

а) проектобюджет на БНР за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза 2020 – 2022 г.; 

б) проектобюджет на БНТ за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза 2020 – 2022 г.; 

Вносител: Емилия Станева 

Докладва: Незабравка Николова 

 

 

Разни 

- График на командировките в чужбина до края на година (по доклад на Д.Кирковска) 

 

 

Информации  

- Информация за възложени с договорите за управление, сключени с генералните 

директори на БНР и БНТ ангажименти и сроковете за изпълнението им (по доклад на 

Нора Косева). 
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- Писмо от Софийска районна прокуратура за изискване на допълнителни документи във 

връзка с образуваната проверка по сигнала на СЕМ. 

- Писмо от г-н Ивайло Тинчев с искане за среща във връзка с излъчване на съдържание 

неблагоприятно за детската аудитория (филма „Просто любов” по bTV Comedy). 

 

 

 

София Владимирова откри заседанието и подложи на обсъждане дневния ред. Предложи 

в допълнение към него като първа точка да се разгледа казусът по повод предаването 

„Референдум” излъчено по БНТ 1 на 01.10.2019 г.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: прие дневният ред с направените предложения. 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Обсъждане на казуса по повод предаването „Референдум” излъчено по 

БНТ 1 на 01.10.2019 г.  

 

София Владимирова съобщи, че всички членове на Съвета са запознати с проблема, 

възникнал вчера по време на предаването „Референдум” по Българската национална 

телевизия. Свален е запис на предаването, който ще бъде изпратен на Централната 

избирателна комисия за преценка по компетентност. Предложи съветниците да вземат 

решение за изразяване на позиция на Съвета за електронни медии по случая и ги прикани 

да изразят своите становища.  

Ивелина Димитрова смята че е недопустимо представители на политически партии и 

участващи в предизборната кампания, и в частност нейната медийна част, да не спазват 

споразумението на БНТ, което са приели и подписали всички политически сили и което 

споразумение всъщност е гарант за провеждането на една честна, равнопоставена и 

обективна предизборна кампания в медиите, да не се спазва добрия тон, да се правят 

обидни квалификации и на практика да се осуети един предизборен дебат на база, на който 

българските граждани трябва да направят своя информиран избор. Смята, че екипът на 

предаването „Референдум” е реагирал професионално като по този начин всъщност е 

спазил споразумението на база времето на всяка една от политическите партии техният 

представител да се вмести в своето време. Подкрепя декларацията на журналистите, както 

и принципната позиция на генералния директор. Смята, че и Съветът трябва да даде ясен 

знак, че телевизионните студия не са парламента. Не може, който и да е политик да 

изземва ролята от водещия, да дава оценки, квалификации или да отправя заплахи. Преди 

не много време сме станали свидетели по линия на същия политик на квалификации, 

оценки, а даже и заплахи по отношение на предаването „Вяра и общество” и безспорният 

професионализъм на г-н Горан Благоев. Вижда една тенденция и смята, че СЕМ трябва да 

има ясен знак за това нещо и в тази посока разбира и по-твърдата и принципна позиция на 

генералния директор, която подкрепя. 

Бетина Жотева смята, че случилото се в студиото на „Референдум” е безобразие. 

Абсолютно недопустима случка. Самият факт, че гости в студиото могат да си позволят 

подобно поведение вече говори лошо за тяхната политическа ангажираност и персонална 

отговорност, която са поели пред техните избиратели. Поздрави водещата Добрина 

Чешмеджиева, която се е справила брилянтно. Отправи поздравления и за генералния 

директор, който защити хората си и защити институцията. В такива моменти  й липсват 
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някои точки в Закона за радиото и телевизията. Надява се това да е обеца на ухото на 

всички, които го пишат този закон и го променят в момента и застава изцяло зад колегите 

си, бившите, от БНТ и зад позицията на генералния директор, който сам пое 

отговорността.   

Галина Георгиева се присъединява към колегите си и изрази своята подкрепа към 

генералния директор. Според нея не бива в никакъв случай да се толерира подобно 

поведение. Би трябвало споразумението с ЦИК да играе роля на гарант, но сме станали 

свидетели на нещо различно.  

София Владимирова изрази личното си мнение, че г-жа Чешмеджиева е показала 

наистина висота на професионалните и етичните стандарти, каквито са очакванията към 

журналистите в обществените медии в една много трудна ситуация. Водещата е направила 

всичко да даде възможност на аудиторията да чуе и да види това, за което са отишли 

всички гости, поканени по споразумението, което се сключва между Българската 

национална телевизия и политическите субекти. За съжаление това не можа да се случи и 

г-жа Владимирова също, както колегите си, няма как да не изрази подкрепата си към 

обществения доставчик. Неслучайно преди всички избори Съветът за електронни медии 

прави призив към участниците за спазване на добрия тон, за избягване на езика на 

омразата, за това да се даде пример на всички, които гледат за поведение, морал и 

достойнство. Подкрепя Българската национална телевизия и екипът на предаването  

„Референдум”, които бяха изправени пред много тежка и сложна ситуация. Не счита, че по 

какъвто и да било начин Законът за радиото и телевизията е бил нарушен и предлага на 

колегите си след края на заседанието да излязат с позиция на Съвета за електронни медии, 

която да е в унисон с изказаните до тук мнения, както и да бъде изпратен запис от 

предаването на ЦИК за преценка по компетентност. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Да се изпрати в ЦИК запис от предаването. Да се 

подготви и публикува декларация на Съвета по повод предаването „Референдум” излъчено 

по БНТ 1 на 01.10.2019 г.  

 

ПО ТОЧКА ВТОРА:  Доклади на Дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР“ 

относно: 

 

а) Заявление от Радио и телевизия Сити ЕООД за удължаване срока на индивидуална 

лицензия за радиодейност за гр. Ловеч; 

Главен юрисконсулт Доротея Петрова представи доклада (Приложение 1) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Изменя Индивидуална лицензия за радиодейност № 

1-018-01-04 за град Ловеч, притежавана от Радио и телевизия Сити ЕООД, като 

разпоредбата относно срока добива следната редакция: „Срокът на лицензията е 25 

години, считано от 10.06.2008 година.” 

Уведомява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване на  изискванията  на 

Закона за електронните съобщения, че следва да измени издаденото на Радио  и телевизия 

Сити ЕООД разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или 
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нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на 

територията на гр. Ловеч. 

Възлага на служителите от СА НЛРПР да отразят промените в раздел Трети на Публичния 

регистър на СЕМ. 

 

б) уведомително писмо от Фокус-Нунти ООД; 

Главен юрисконсулт Доротея Петрова представи доклада (Приложение 1) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Във връзка с настъпили промени по партидата на 

дружеството в Търговския регистър на Фокус-Нунти ООД да се отрази промяната в 

Публичния регистър на СЕМ в първи и трети раздел. 

 

г) административнонаказателно производство, образувано с АУАН НД-01-31 /2019 г. 

Главен юрисконсулт Доротея Петрова представи доклада (Приложение 2) 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Възлага на председателя на СЕМ да издаде 

наказателно постановление на БНР за нарушение на условията на Индивидуалната 

лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-063-01-01. Размерът на санкцията е определен 

към максимума. 

 

г) административнонаказателно производство, образувано с АУАН НД-01-32/2019 г. 

Главен юрисконсулт Доротея Петрова представи доклада (Приложение 2) 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Възлага на председателя на СЕМ да издаде 

наказателно постановление на БНР за нарушение на чл. 17, ал. 2 във връзка с чл. 10, ал. 1, 

т. 2 от ЗРТ. Размерът на санкцията е определен към максимума. 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА:  

Доклади на Дирекция „Обща администрация” относно: 

а) проектобюджет на БНР за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза 2020 – 2022 г.; 

б) проектобюджет на БНТ за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза 2020 – 2022 г.; 

Гл.счетоводител Незабравка Николова представи докладите. (Приложение 3) 

 

София Владимирова попита колегите си дали имат въпроси по бюджетите на двете 

обществени медии и има ли необходимост според тях да се изиска допълнителна 

информация от двете обществени медии по отношение на бюджетите.  

Ивелина Димитрова подкрепя предложението на г-жа Николова да се поиска повече 

информация от БНР, тъй като искането за увеличение е по-съществено и на базата на тази 

информация да се направи по-сериозен анализ в Съвета. За БНТ по същия начин и това, че 

не са спазени законът и рамката налага кореспонденция с тях.  

Бетина Жотева припомни, че чл. 70 от ЗРТ изисква генералните директори да съгласуват 

със Съвета за електронни медии бюджета, така че да заповядат да го съгласуват. 

София Владимирова припомни, че бюджетите са внесени в СЕМ малко преди внасянето 

им в Министерство на финансите. 

Галина Георгиева подкрепя предложението за искане на повече информация и ако е 

необходимо да се проведе среща с директорите на двете медии.  
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София Владимирова предложи да бъдат изпратени писма до двете обществени медии с 

искане за повече информация и след като бъдат получени, ако членовете на Съвета имат 

такова желание, да бъдат поканени генералните директори да отговорят на въпроси на 

съветниците преди да бъде изготвено окончателното становище на Съвета за електронни 

медии по отношение на двата проектобюджета. Помоли в най-кратък срок да бъдат 

изготвени писмата за допълнителна информация и за отстраняване на недостатъците.  

 

а) проектобюджет на БНР за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза 2020 – 2022 г.; 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Да се изпрати писмо до БНР да представи 

допълнителна информация за реализирането на целите и задачите на БНР, тъй като 

искането за бюджетна субсидия е с недостатъчна конкретност и обосновка.  

 

б) проектобюджет на БНТ за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза 2020 – 2022 г.; 

Решение: 

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

проектобюджет, изготвен при спазване Указанията на Министерството на финансите и 

препоръките за разработване на показателите (Приложение 2 и 2а) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: След получаване на отговорите от генералните 

директори на БНТ и БНР да се изготви окончателното становище на Съвета за електронни 

медии.  

При необходимост да се отправи покана до ген.директори за среща с членовете на Съвета 

за електронни медии.  

 

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ: График на командировките в чужбина до края на година (по доклад 

на Д. Кирковска) (Приложение 4) 

 

София Владимирова подложи на обсъждане доклада за командировките в чужбина до 

края на годината. 

Директор Специализирана администрация Анета Милкова уточни, че графикът за 

командировките за международната дейност до края на годината за някои от събитията са 

останали нерешени и помоли съветниците сега да вземат решение. Предложи за 

заседанията на ЕРГА, Подгрупи 2 и 3 на 10 и 11 октомври да пътува г-жа Белчева.  

София Владимирова предложи съветниците да гласуват по принцип и оставащите до 

края на годината командировки, тъй като датите са определени. 

 

Бетина Жотева уточни, че ще вземе участие в Пленарното заседание на 9 и 10 декември, 

както и на сесията на ЕРГА, планувана засега за 11 ноември, но тъй като датата все още не 

е потвърдена, решението може да се приеме по принцип.  

София Владимирова подложи на гласуване предложението на г-жа Милкова, г-жа 

Белчева да вземе участие в заседанията на Подгрупи 2 и 3 на ЕРГА на 10 и 11 октомври. 

 

Решение: 
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СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Командирова Мария Белчева в Брюксел на 10 и 11 

октомври 2019 г. за участие в Подгрупи 2 и 3 на ЕРГА. Пътните разходи и нощувките са за 

сметка на приемащата страна.  

София Владимирова подложи на гласуване участието на г-жа Жотева в Пленарното 

заседание на ЕРГА на 9 и 10 декември 2019 г. и на Стратегическата сесия – Външен 

плурализъм в медиите на ЕРГА на 11 ноември.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Командирова г-жа Бетина Жотева в Брюксел на 9 и 

10 декември 2019 г. за участие в Пленарното заседание на ЕРГА.   

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Командирова г-жа Бетина Жотева в Брюксел за  

участие в среща на ЕРГА при първоначално определена дата 11 ноември 2019. Решението 

важи и при промяна на датата. 
 
 

Информации  

- Информация за възложени с договорите за управление, сключени с генералните 

директори на БНР и БНТ ангажименти и сроковете за изпълнението им (по доклад на 

Нора Косева). 

Старши юрисконсулт Нора Косева представи доклада. (Приложение 5) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: да се изпрати писмо  до генералния директор на БНР 

да предостави копие от действащите редакционни статути по чл.11 от ЗРТ. 

 

- Писмо от Софийска районна прокуратура за изискване на допълнителни документи във 

връзка с образуваната проверка по сигнала на СЕМ. (Приложение 6) 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Да се подготви отговор до Софийска районна 

прокуратура и да се представят исканите допълнителни документи.  

 

- Писмо от г-н Ивайло Тинчев с искане за среща във връзка с излъчване на съдържание 

неблагоприятно за детската аудитория (филма „Просто любов” по bTV Comedy). 

(Приложение 7) 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Да се изпрати писмо до г-н Ивайло Тинчев, че СЕМ 

осъществява надзор относно спазване разпоредбите за защита на децата и при 

констатиране на нарушения предприема съответните административни действия.  

 

 

София Владимирова информира, че е получено писмо от  Министерството на финансите 

с искане на становище от СЕМ по поставените въпроси относно проектобюджетите на 

Българската национална телевизия и Българското национално радио за 2020 г. и 

актуализираните им бюджетни прогнози за 2021 и 2022 г.  
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Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Да се подготви проект на отговор, който да се 

изпрати до членовете за съгласуване.  

 

София Владимирова информира, че г-жа Емилия Станева е назначена за главен секретар 

за една годна и г-жа Незабравка Николова е назначена за главен счетоводител също за една 

година. За съжаление напуска един колега от мониторнига. Там има и други свободни 

места, но на този етап няма възможност да провеждаме конкурси за държавни служители 

до приемането на наредбата. 

 

София Владимирова закри заседанието. 

 

Материали, приложени към Протокол № 44:  

 

1. Дневен ред 

2. Доклад от Д.Петрова с Изх. № НД-04 30-07-60/ 30.09.2019 г. 

3. Доклад от Д.Петрова с Изх. № НД-02 17-00-27/01.10.2019 г. 

4. Доклад от Д.Петрова с Изх. № НД-02 17-00-26/01.10.2019 г. 

5. Доклад от Н.Николова с Изх.№ РД-22 17-00-24/17.09.2019 г.  

6. Доклад от Н.Николова с Изх.№ РД-22 18-00-28/17.09.2019 г.  

7. Писмо от МФ с Вх. № РФ 21- 04-03-25/01.10.2019 г. 

8. Доклад от Н.Косева с Изх. № НСД-09 30-08-42/01.10.2019 г. 

9. Писмо от Прокуратура на РБ с Вх. № РД-22 17-00-23/30.09.2019 г.  

10. Писмо от И.Тинчев с Вх.№ НД-05 94-00-237/30.09.2019 г. 

11. Доклад от А.Милкова с Изх. № МД-08 30-11-10/01.10.2019 г. 

 

 

Бетина Жотева  ………………..…  Ивелина  

Димитрова  

 

 

…………………. 

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

 

 

София Владимирова  - …………………. 

 

Председател на СЕМ  

 

 

Старши специалист: …………………..  

Вера Данаилова     
 


