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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 

 

№ 50 

 

от редовно заседание, състояло се на 13.11.2019 г. 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Галина Георгиева,  Ивелина Димитрова, Розита Еленова. 

  

ОТСЪСТВАТ: Бетина Жотева, София Владимирова – председател на СЕМ. 

 

Начало на заседанието 11.00 часа, водено от Розита Еленова – заместващ председателя на 

СЕМ. 

 

Съставил протокола – Даниела Коюмджиева. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. Доклад на Техническа комисия, назначена със Заповед № РД-13-64/2019 г. 

Докладва: Бетина Жотева, председател на комисията 

 

2. Доклад от „Специализирана администрация – НЛПРП” относно влязло в сила Решение № 

РД-05-20/2019 г. на Съвета за електронни медии. 

Вносител: Анета Милкова 

Докладва: Доротея Петрова 

 

3. Доклади от Дирекция „Обща администрация” относно: 

а) услуги, необходими за дейността на Съвета за електронни медии;  

б) приемане на документация за откриване на обществена поръчка за абонаментно 

обслужване на Интегрираната система за мониторинг на Съвета за електронни медии. 

Вносител: Мариана Андреева 

Докладва: Евгени Димитров, Нора Косева 

 

Разни 

Покана от Българска телеграфна агенция за среща на българските медии в Тирана, Албания 

 

 

Информации 

 

 

 

 

 



2 
 

Розита Еленова: Колеги, откривам заседанието. Предлагам следните допълнения към дневния 

ред. Във Втора точка - Доклад за класираните кандитати в конкурсите за градовете Дупница и 

Видин, а към точка Разни да включим информация от мониторинга. И в точка Информации 

две писма, които пристигнаха късно снощи. Ако сте съгласни с така предложения дневен ред, 

моля да гласуваме. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: прие Дневния ред с направените допълнения. 

 

 

Розита Еленова: Колеги, по първа точка: Доклад на Техническа комисия, давам думата на г-

жа Георгиева. 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклад на Техническа комисия, назначена със Заповед № РД-13-

64/2019 г. 

 

Галина Георгиева представи доклада на техническата комисия. (Приложение 1) 

 

Розита Еленова: Благодаря Ви, г-жо Георгиева. Благодаря на всички участници за 

извършената работа. Моля да приемем работата на техническата комисия. Моля, да се укаже 

на „Фокус-Нунти” ООД да отстранят пропуските, които сте констатирали.      

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: Приема Протокол от заседание на техническа комисия, 

назначена със Заповед № РД-13-64/06.11.2019 г. на Председателя на СЕМ. На основание чл. 

112, ал. 2 от ЗРТ, да се изпрати писмо до кандидата „Фокус-Нунти” ООД за отстраняване на 

констатираните пропуски в документацията в 7-дневен срок. 

 

 

Розита Еленова: Колеги, минаваме към Втора точка, относно влязло в сила Решение № РД-

05-20/2019 г. на СЕМ. Заповядайте, г-жо Петрова. 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклад от „Специализирана администрация – НЛПРП” относно влязло 

в сила Решение № РД-05-20/2019 г. на Съвета за електронни медии. 

 

Доротея Петрова, главен юрисконсулт представи доклада. (Приложение 2а) 

 

Розита Еленова: Благодаря ви, г-жо Петрова. Колеги, моля да гласуваме. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: На основание чл. 32, ал. 1, т. 9 от Закона за радиото и 

телевизията, във връзка с Решение № РД-05-20 от 12.02.2019 г., издава Индивидуална 

лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-47 на „ФОКУС-НУНТИ” ООД за доставяне 

на радиопрограма с наименование: РАДИО ФОКУС на територията на град Созопол, област 

Бургас, честота 99.4 MHz. Срок на лицензията: 15 години, считано от 13.11.2019 г. Начална 

дата на разпространение: 13.11.2019 г. 
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Доротея Петрова, главен юрисконсулт представи доклад за влезли в сила Решения на СЕМ 

за класиране на кандидатите в конкурси за градовете Видин и Дупница (Приложение 2б) 

 

Розита Еленова: Колеги, моля да гласуваме. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: На основание чл. 32, ал. 1, т. 9 от Закона за радиото и 

телевизията, във връзка с Решение № РД-05-13 от 20.03.2018 г., издава индивидуална лицензия 

за доставяне на радиоуслуга № 1-006-01-13 на „АГЕНЦИЯ ВИТОША” ЕООД за доставяне на 

радиопрограма с наименование: РАДИО ВИТОША на територията на град Видин, област 

Видин, честота 95.8 MHz. Срок на лицензията: 15 години, считано от 13.11.2019 г. Начална дата 

на разпространение: 13.11.2019 г. 

 

 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: На основание чл. 32, ал. 1, т. 9 от Закона за радиото и 

телевизията, във връзка с Решение № РД-05-138 от 12.12.2017 г., издава индивидуална  

лицензия за доставяне на радиоуслуга № ЛРР-01-1-026-02-08 на „РТЕ НЕТ” ЕООД за доставяне 

на радиопрограма с наименование: NOVA NEWS на територията на град Дупница,  област 

Кюстендил, честота 105.8 MHz. Срок на лицензията: 15 години, считано от 13.11.2019 г. 

Начална дата на разпространение: 13.11.2019 г. 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклади от Дирекция „Обща администрация” относно: 

а) услуги, необходими за дейността на Съвета за електронни медии;  

б) приемане на документация за откриване на обществена поръчка за абонаментно обслужване 

на Интегрираната система за мониторинг на Съвета за електронни медии. 

 

а) услуги, необходими за дейността на Съвета за електронни медии.  

 

Евгени Димитров, главен специалист представи доклад, относно закупуване на сървър за 

Интегрирана система за мониторинг /ИСМ/. (Приложение 3а) 

 

Розита Еленова: Финансовите етапи са няколко, консултирани са. Най-ниската ценова оферта 

е на дългогодишен наш партньор, предполагам, че и това надделява в предложението на 

Евгени, който твърди, че работи добре с тази фирма, администрацията не е имала оплаквания, 

така че... 

Ивелина Димитрова: Нещо напълно необходимо за мониторинговата система. 

Розита Еленова: Ако наистина десет години не са влагани пари... Г-жо Георгиева, вие? 

Галина Георгиева изрази мнение, че коментарът й е свързан с проактивната дейност на нашия 

IT-екип. Отбеляза, че вижда „на парче” в момента желанието да бъде обновена една съвърна 

конфигурация, като поставя въпросите: За да постигнем какво? За да имаме място, на което да 

съхраняваме записи? Какъв е срокът, за който ние ги съхраняваме и необходимо ли е те да 

бъдат изчиствани от този сървър, за да се освобождава място? Тъй като основният фокус на 

Съвета е мониторингът и обезпечаването на една такава дейност е свързано с полагането на 

тези сървъри на специфично място. Тя би подкрепила закупуването на този сървър в случай, в 

който бъде запозната с цялостната картина на тази интегрирана система - коя част от нея, какво 

прави. Г-н Трифонов давайки оценка за един скъпо струващ сървър, амортизацията на стария 

ни, обезпечаването и предоставянето на цялата тази услуга... тя би искала да бъдем в ХХI-ви 
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век и ще подкрепи всяко решение за закупуване на техника, стига то да бъде технически 

обезпечено. Поддръжката на този сървър, закупувайки от „Перси” ООД или от другите два 

доставчика, които са дали оферта, поддръжката, съхранението и въобще работата на цялата 

сървърна конфигурация. Не би искала да навлиза в детайли - какви карти се купуват и т.н., но 

ще се радва да се мисли в тази посока и да модернизираме технологичния ни парк. В 

заключение отбеляза, че ще подкрепи решението. 

Евгени Димитров уточни, че стремежът е да се направи една много по-бърза система. Обясни, 

че Съветът разполага с UPS, който поддържа петдесетте сървъра до един час, но липсва агрегат 

за поддържането им след изтичането на този час. Към момента това са възможностите, тъй като 

за един агрегат са необходими доста средства. Сървърът, който предлага фирмата е много по-

бърз. Може да се помисли в бъдеще за преместване на сървърната стая в друг център, но това 

изисква също големи финансови средства.  

Розита Еленова: Аз ще продължа вашите думи, г-жо Георгиева. Употребихте днес няколко 

пъти думата „проактивност”. Аз също държа на този род поведение. Така че, нека да 

използваме този диалог, който се получи между администрация и съветник и да поискаме една 

малко по-цялостна картина - какво се случва в тази техническата сфера. Защото чувам: би 

могло, обаче сега, за този етап... Добре, би ли могло или не би могло? Ако би могло да се случи 

нещо добро, просто излез с предложение и ако има нужда съветниците да те подкрепят, и нещо 

да се случи нататък. Много пъти съм коментирала, не съм материално отговорно лице, нямам 

цялостната картина и не искам да поемам тази отговорност. Нека наистина да бъдем убедени, 

че това е най-доброто и наистина да има информационна база под формата на доклад. 

Ивелина Димитрова изрази мнение, че подкрепя това, което каза г-жа Георгиева и в тази 

връзка може да се направи в оперативен порядък една среща и да се огледат в детайли тези 

параметри, за които г-жа Георгиева говори – техническите, общата конфигурация, за да имат 

информация. Би могло в оперативен порядък да се изговорят нещата. 

Евгени Димитров пое ангажимент да изготви и представи пред Съвета доклад.  

Галина Георгиева отбеляза, че идеята на този дебат от нейна страна е провокиран от 

желанието й хората, които работят в мониторинга да имат възможност да достъпват без 

всякакво закъснение записите, това да облекчи работата, да създава едни съвременни условия 

на труд. Би искала Съветът, като регулатор и това, че наблюдаваме търговски предприятия как 

извършват своята телевизионна дейност, да бъде на малко по-високо ниво в технологичен план. 

Евгени Димитров увери, че се работи в тази посока. 

Розита Еленова: Това е и моето мнение, трябва да има някаква база с цялостен поглед при 

технически параметри.  

Ивелина Димитрова отбеляза, че могат да подкрепят сега това решение, тъй като е ясно, че то 

е в положителна посока. 

Розита Еленова: Моля, да гласувате.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: Да бъде закупен сървър за Интегрирана система за 

мониторинг /ИСМ/ от фирма „ПЕРСИ” ООД. 

 

Розита Еленова: Колеги, на нас се пада честта да извършим революционна дейност. Г-жо 

Андреева, да ви дам ли думата да озвучите, че трябва да бракуваме няколко от колите? 
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Мариана Андреева, директор на дирекция „Обща администрация”, представи доклад 

относно Експертна оценка на ДМА – транспортни средства, собственост на Съвета за 

електронни медии. (Приложение 3а) 

 

Розита Еленова: Колеги, аз лично, при условие, че администрацията прави това предложение, 

се доверявам и ще гласувам. Някакви ваши мнения или да пристъпим към гласуване? 

Ивелина Димитрова изрази мнение, че също ще подкрепи решението, тъй като има една 

професионална, независима, експертна външна оценка за бракуването. Запознала се е с нея в 

детайли и смята, че всичко е направено както трябва.  

Галина Георгиева изрази мнение, че също ще подкрепи решението. 

Розита Еленова: Да гласуваме - два автомобила „Форд” и едно „Пежо”. Моля, за вашия глас.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: Да бъдат предприети действия за бракуване на три броя леки 

автомобили, собственост на Съвета за електронни медии, както следва: Пежо 607 „Титан” с рег. 

№ С 4477 КТ, Форд Фокус 1.4 с рег. № СА 1266 АТ и Форд Фокус 1.4 с рег. № СА 1278 АТ. 

 

Розита Еленова: Следващият етап е закупуване на нов автомобил. Г-жа Андреева или г-жа 

Станева с пледоария по следващата революционна тема? 

 

Мариана Андреева, директор на дирекция „Обща администрация”, представи доклад 

относно оферти за закупуване на лек автомобил. (Приложение 3а) 

 

Розита Еленова: Колеги, виждаме, че има два автомобила с по-добри параметри за нашите 

виждания за служебен. Нека да подложа на гласуване. Подлагам на гласуване първия 

автомобил – Шкода. 

Ивелина Димитрова отбеляза, че ще подкрепи този вариант, като има предвид по-изгодното 

ценово предложение, гаранция и поддръжка на автомобила. 

Галина Георгиева също подкрепи този вариант. 

 

Розита Еленова: Добре, подлагам на гласуване първия автомобил – Шкода Октавия Амбишън. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: Да бъде закупен лек автомобил Шкода Октавия Амбишън от 

фирма „Еуратек Ауто” ООД. 

 

б) приемане на документация за откриване на обществена поръчка за абонаментно 

обслужване на Интегрираната система за мониторинг на Съвета за електронни медии. 

 

Нора Косева, старши юрисконсулт представи доклада. (Приложение 3б) 

 

Розита Еленова: Благодаря, г-жо Косева. Провеждането на една обществена поръчка е сложен 

и относително мъчителен процес. Съжалявам, че това ще се случва в последните дни преди 

ваканцията. Моята препоръка е да спазите най-ранните срокове. Пожелавам ви към 16-ти 

наистина да можете да приключите. 

Нора Косева уточни, че това е една от олекотените процедури, които се предвиждат и се 

надява всичко да е наред. 

Розита Еленова: Аз съм доволна от този оптимизъм. Колеги, моля да гласуваме. 
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Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: Да се открие процедура по възлагане на обществена поръчка 

за абонаментно обслужване на Интегрираната система за мониторинг на Съвета за електронни 

медии. 

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ:  

 

Покана от Българска телеграфна агенция за среща на българските медии в Тирана, Албания. 

 

Розита Еленова: Колеги, влизаме в точка Разни. Моля да гласуваме моето присъствие на 

Петнадесетата среща на медиите – световна среща, която БТА организира. Много съжалявам, 

че само аз ще присъствам от съветниците. Ако сте съгласни с това пътуване, моля да гласуваме 

датите: от 21-ви до 25-ти ноември. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: Розита Еленова, член на СЕМ, да вземе участие в 

Петнадесетата среща на българските медии в Тирана, Албания, от 21 до 25 ноември 2019 г. 

Всички разходи по командировката са за сметка на СЕМ. 

 

Розита Еленова: Колеги, в лично качество, поисках справка от мониторинга. Госпожо 

Милкова, вие имате ли да кажете нещо, защото аз имам да кажа много? 

Анета Милкова, директор на дирекция „Специализирана администрация - НЛРПР”: Първо, 

бих искала да кажа, че съжалявам за закъснението, с което беше извършена поставената от 

главния секретар, г-жа Станева, задача. Това е сезиране от вас, г-жо Еленова, за съдържание, 

излъчено в програмата на Канал 3. Молбата на г-жа Станева към мен и инспектора, който 

наблюдава Канал 3, беше до обяд да получите информацията. В момента ще обясня това, което 

мен ме притесни, че не беше получена информацията до обяд, въпреки, че съдържанието, 

което трябваше да бъде изгледано беше в рамките на двадесет минути време. Задачата беше 

поставена от мен в 9.20 ч. Прозвъних, за да помоля да бъде така добра колежката да изготви 

информацията и ако има затруднения, да ми се обади. В 14.00 ч. трябваше да напусна Съвета, 

защото бях на конференция заедно с г-жа Ивелина Димитрова. Точно в 14.00 ч. напуснах 

сградата на Съвета. В 15.50 ч. съм получила на служебния си мейл обяснението на г-жа 

Байчева, по повод сигнала, който сте подали. На следващия ден сутринта, поисках да ми каже, 

по каква причина е забавено искане от член на Съвета, за информация. Тя ми написа писмени 

обяснения, които ще ви предоставя. На практика няма причина за такова забавяне и за мен е 

необяснимо, как това нещо би могло да ни затрудни. Ние разполагаме със записите. Те са 

достъпни, не е имало технически проблем. Не е имало и проблем за установяване на това дали 

има или няма нарушение на ЗРТ. По същество нейната информация за това, какво съдържание 

е било излъчено и дали там има нарушение на ЗРТ, аз го подкрепям. Нарушение няма 

установено. Но, това, което ме притесни е, че чисто технологично, не беше спазено времето, 

поставено от главния секретар за изпълнение на задачата.    

Розита Еленова: Колеги, вие се запознахте писмено. Ако проявите интерес и желание, може 

да се види самото видео съдържание, но става въпрос само за една реплика. Индикацията, 

която сега получавам е, че има някакъв проблем в тайминга, в който служителите изпълняват 

задачите си........Но поведението на мониторинга към съветник, не може да бъде по този начин. 

Сега разбирам, че има някакво забавяне, но аз толкова снизходително се отнасям към 

забавянията, че може би това е на последно място. Важното е, че това не е професионално 

поведение, не е професионална комуникация със съветник, препращане на едно изречение. 
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Проблем в съдържание има категорично и нито един човек, работещ тук, няма да отрече. Не 

всяко проблемно съдържание, обаче, трябва да бъде санкционирано. Много често проблемното 

съдържание предполага комуникацията с доставчика. Ние сме тези, които задаваме моделите 

дисциплинираме, организираме и правим една нова демократична и модерна медийна среда. 

Най-малкият проблем е Тодор Живков, макар, че през 2000 г., знаем, със закон е обявен за 

диктатор и режимът е обявен за противозаконен. Така че, това изречение, най-малкото е 

пропаганда. Но за мен,най-важното е унизителното отношение към жената. Това, че няма 

чувствителност в мониторинга към дискриминационни модели, към това, че може да се цитира 

диктатор, чийто режим е обявен за престъпен, за мен, лично, е напрягащо. В мониторинга 

имаме нужда от млади хора, този експерт е млад и бих искала да повишава своята 

квалификация, и да бъде задържан, защото ние имаме нужда от точно такива кадри. Изказах 

огорчението си, защото за мен това не е мониторингът, който получава високи оценки, който 

се интересува от медийната среда, който има желание да комуникира с доставчик, защото ние 

работим в колаборация. Ние не сме хора, които искаме да обиждаме, хора, които искаме да 

санкционираме, и които искаме да вземаме парите на доставчиците. В никакъв случай. Винаги 

съм изповядвала това поведение на Съвета за електронни медии. Моето предложение е да 

поискам, един доклад по темата и, ако вие прецените второ мнение. И друг път се е случвало в 

Съвета да се иска второ мнение. Съжалявам, че дори средата в мониторинга не успяваме да 

фокусирам, но, вие трябва да сте лидер на мнение. Така че, ако вие прецените, нека има второ 

мнение. 

Анета Милкова: Изразявам в момента личното си мнение. Иначе, съм в състояние да го 

подложа на мнението на всеки един от инспекторите, да получите надлежно. От мен не беше 

поискан доклад. Аз не съм го готвила за доклад и за заседание. Това беше написано, че просто 

правим проверка. Не беше установено нарушение. Аз продължавам да твърдя, че няма 

нарушение на законовите текстове. Макар, че съдържанието е изключително глупаво. Само 

като такова мога да го определя. Но, такова съдържание и доста по-лошо, тече от много време 

в много програми. И ние нямаме никакви правомощия, и не реагираме. Едно от показателните 

неща беше „Шоуто на Слави”. Двойните стандарти в случая, ако решим да ги приложим, няма 

да са от полза на Съвета за електронни медии. Съгласете се, че ако постъпим по този начин 

спрямо един оператор, би трябвало да приложим тези подходи и към другите. Имаме такова 

съдържание навсякъде. Почти мога да извадя във всяка една от програмите по едно предаване, 

където редовно това нещо се случва. За съжаление, нямаме механизми, с които можем да 

възпрем такова действие. По отношение на притеснението ви за текстовете, председателят на 

комунистическата партия, който е депутат в българското Народно събрание, казва тази 

реплика. Тази партия не е забранена от закона и той е депутат. Той е гост, в смисъл, той е 

участник в предаване на „Патарински LIVE” и в това си качество казва тази изключително 

неподходяща реплика. Ние не можем да редактираме редакционно съдържанието, те могат да 

го редактират, ако пожелаят. Операторът очевидно... 

Розита Еленова: Не, категорично не съм съгласна, тук говорим за предаване, което е на запис. 

Анета Милкова: Разбира се, че е на запис. 

Розита Еленова: Много пъти сме имали такива случаи, в които има проблемно съдържание. 

Даже поведението на водещите е различно. Понякога те реагират, понякога не. И ние само сме 

го отбелязвали. Но, аз говоря за чувствителност, за професионализъм, защото когато човек е 

професионалист, той не може да не отбележи проблемно съдържание.  

Анета Милкова: ”Шоуто на Слави” ни докосваше доста по-силно. ”Шоуто на Слави” беше 

проблем от гледна точка на достъпа на аудиторията през деня. С точка. Нямахме позиция, по 

която да можем нещо да направим, за съжаление. ”Шоуто на Слави” върви на запис и винаги е 
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вървяло на запис. Никога не е било на живо. В този смисъл, действително имаме проблем от 

гледна точка на ...  

Розита Еленова: ”Шоуто на Слави” след колко часа е? 

Анета Милкова: Няма значение след колко часа е. Аз го гледам и мен ме засяга... 

Розита Еленова: За „Седем осми” или за bTV? 

Анета Милкова: Не, в момента говоря за „Шоуто на Слави”, което вървеше по bTV, в този 

период. Това са предавания, за които имахме изключително много сигнали и през годините са 

били много проблемни. За съжаление, нещата се ограничават до там, че казваме: имаме ли 

правомощия по ЗРТ. Иначе, дали ние имаме чувствителност към темата и дали се чувстваме 

лично засегнати, можем да го споделим, но то няма да бъде от полза на работата. Ако вие, 

бихте искали доклад за това, имаме ли нарушение и какви са ни правомощията по този текст, 

ние можем да го изготвим. 

Розита Еленова: Аз ще се върна на моята перманентна теза, която изказах. Не всяко 

проблемно съдържание се санкционира от Закона за радиото и телевизията и не е 

задължително да се превърне в акт. Съветът е успявал да промени много ситуации с 

действията си, като даде индикация към доставчика и той бив дисциплиниран. И тук не 

коментираме някой дали е лично засегнат, а има унизително отношение към жените. Казва се: 

„Жените бяха курви, сега са проститутки” и то в осем часа и дори не е смешка, като Слави  

след 22 ч. и е някакъв вид забавно-хумористично шоу.  

Анета Милкова: Ще възложа, ако искате може да посочите хората. Възразявам, по принцип, 

всички колеги от мониторинга, които всъщност изготвят цялата документация към външния 

свят и на базата на техния труд реализираме всяко едно наблюдение, както за изборите, така и 

фокусираните наблюдения, така и мониторинга на „Хоризонт” в момента, с който сме заети, 

така и мониторинг по спазване на лицензиите. Мисля, че не е коректно към всички тях да се 

отнесем по един и същи начин, при положение, че един колега не е спазил технологично 

времето, в което е трябвало да си свърши работата вчера. Всеки може да допусне някаква 

грешка и той трябва да носи някаква персонална отговорност. Това би засегнало всички 

останали колеги, които са безкрайно натоварени и без друго. Ако това е отношението към тях, 

че те не си вършат работата, мисля, че ще трябва да опитаме да ги мотивираме по някакъв друг 

начин.  

Розита Еленова: Тази тема не е моя. Аз нямам правомощия в този случай. Ако вие имате 

някакъв проблем в комуникацията със служителите си, ще трябва да го поправите. Това не е 

моя тема и не знам точно как да ви помагам. Но не ми е за първи път, когато поискам 

информация, да получавам първо неглижиращо отношение. Притеснена съм от липсата на 

чувствителност и желание да се излиза по най-бързия и лесен начин от поставена задача– 

„няма нарушение на закона”. Да, това е най-лесния начин. 

Анета Милкова: Аз продължавам да казвам, че нямаме нарушение на закона. Кажете на кого 

да възложим компетентно да даде становище.  

Розита Еленова: Ние не спорим. 

Анета Милкова: Аз ще го възложа, ако искате на експерти на мониторинга, ако искате на 

юристи, които се занимават с делата по ЗРТ, на който кажете. 

Розита Еленова: Преценката е ваша. Прекратявам разговора. Благодаря. 

 

 Информации: 

 

Розита Еленова: Останаха двете писма, които са под формата на покани в информации. 

Колеги, утре в 15:15 ч. ни кани анкетната комисия. 
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СЕМ прие за информация Покана от Народно събрание на Република България за 

присъствие на редовно заседание на Временната комисия за проучване на фактите и 

обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт” на 

Българското национално радио. 

 

Розита Еленова: Следващата покана, както виждате е гостуване на Комисаря по правата на 

човека на Съвета на Европа, г-жа Дуня Миятович. Тя ще се среща в тези три или четири дни с 

институции, като за нас е определен денят 28 ноември, 15:10 – 15:50 ч. и предполагаме, че е на 

наш терен. Нека да се разбере форматът, въпросите, които ще бъдат обсъждани и според 

въпросите, ще има малко по-широко присъствие – примерно главен секретар, директор 

Специализирана администрация, директор Обща администрация, юристи и ще се реши какъв 

ще е екипът. 

Ивелина Димитрова допълни, че въпросите са важни и се надява да ги получим възможно 

най-рано.  

Розита Еленова: Потвърждаваме срещата, благодаря. Закривам заседанието. 

 

 

Материали, приложени към Протокол № 50:  

 

1. Дневен ред 

2. Протокол от заседание на техническа комисия с Изх. № ЛРР-11 029-27 от 12.11.2019 г. 

3. Доклад от Д. Петрова с Изх. № ЛРР-10 029-13(18) от 11.11.2019 г.  

4. Доклад от Д. Петрова с Изх. № ЛРР-10 029-68(16) от 13.11.2019 г.  

5. Доклад от Е. Димитров с Изх. № АСД-09 30-08-52 от 11.11.2019 г.  

6. Доклад от Н. Николова с Изх. № БФ-22 30-06-91 от 04.11.2019 г. 

7. Доклад от М. Андреева с Изх. № БФ-23 06-00-64 от 12.11.2019 г. 

8. Доклад от Н. Косева с Изх. № РД-23 22-02-2 от 11.11.2019 г. 

9. Писмо от БТА с Вх. № РД-23 06-00-62 от 11.11.2019 г. 

10. Писмо от Народно събрание на РБ с Вх. № РД-22 17-00-23 от 12.11.2019 г. 

11. Писмо от Министерство на външните работи с Вх. № РД-21 04-02-10 от 12.11.2019 г.  
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