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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 

 

№ 1 
 

от редовно заседание, състояло се на 09.01.2020 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 – Даниела Коюмджиева. 
 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
 

1. Обсъждане допускането на кандидатите за генерален директор на Българското национално 

радио до трети етап от обявената с Решение РД-05-111/2019 г. процедура. 

 

2. Доклади от дирекция Специализирана администрация – НЛРПР относно: 

а) информация, предоставена от Комисията за регулиране на съобщенията за свободен 

честотен ресурс за кк Боровец, Добринище и Тетевен; 

б) прекратяване на административни производства, образувани по заявления, подадени от 

Българското национално радио и Община Ловеч; 

в) проверка на изпълнението на чл. 125в от Закона за радиото и телевизията. 

Вносител: Анета Милкова  

Докладва: Райна Радоева, Светослав Георгиев, Марияна Георгиева 

  

3. Доклад от дирекция Специализирана администрация – НЛРПР относно Законопроект за 

изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията.   

Вносител: Емилия Станева 

Докладва: Доротея Петрова 

 

4. Доклад от дирекция Специализирана администрация – НЛРПР относно предстоящи 

международни срещи. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладва: Мария Белчева 

 

Разни 

- Доклад от Розита Еленова относно участие в Петнадесетата среща на българските медии в 

Тирана, Албания. 
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- Доклад от София Владимирова относно посещение  на тема „Свободата на печата и 

медиите – медийно разнообразие и регулиране” във Федерална република Германия.  

- Писмо от Министерство на външните работи за насрочено заседание на националния 

координационен механизъм по правата на човека. 

 

Информации. 

 

  

София Владимирова откри първото за годината заседание на Съвета за електронни медии и 

пожела на всички успешна година и здраве. Подложи на обсъждане дневния ред. 

  

Решение: 

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

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Обсъждане допускането на кандидатите за генерален директор на 

Българското национално радио до трети етап от обявената с Решение РД-05-111/2019 г. 

процедура. 

 

София Владимирова обяви, че на този етап допуснатите кандидати за генерален директор на 

Българското национално радио трябва да бъдат изслушани публично. Всеки от членовете на 

Съвета може да предложи кои кандидати допуска до трети етап и кои не, като изложи своите 

мотиви. Кандидатите, достигнали до този етап са: Жени Гаджалова, Антон Митов, Андон 

Балтаков, Митко Димитров, Даниела Манолова и Александър Велев. Предложи да се гласува 

за всеки от шестимата кандидати по отделно и започна с г-жа Жени Гаджалова. 

 

Бетина Жотева изрази мнение, че би изслушала отново всички допуснати кандидати с 

удоволствие. Отбеляза, че познава много добре някои от тях, тъй като са се явявали много 

пъти на конкурси. Но, независимо от това, много динамично се променя ситуацията в радиото. 

Предполага, че идеите за ново финансиране на обществените медии, също ще бъде основен 

елемент от тяхното изслушване. Нещо, с което не са се занимавали обстойно досега. Допълни, 

че би искала да чуе мнението на всички и е „за” за всеки един от допуснатите кандидати. 

 

Галина Георгиева заяви, че след като се е запознала с документите на всички, би искала да 

изслуша защитата на концепциите им и ще подкрепи изслушването на всички кандидати. 

 

Ивелина Димитрова отбеляза, че също ще подкрепи допускането до третия етап на всички 

шест кандидати. При този етап водещи са концепциите, управленският опит, биографиите на 

кандидатите. Всички кандидати са развили пълно и ясно концепциите си, съгласно 

изискванията на конкурсната процедура, петте компонента – организация и управление, 

структура, програмни намерения и приоритети, технологично развитие, финансиране и 

механизми за контрол. Допълни, че според нея, всеки е въплътил своите индивидуални 

виждания, идеи и философия, което е целта на един такъв конкурс и подкрепя всички шест 

кандидати. 

 

София Владимирова отбеляза, че професионалната, управленската и организационната 

компетентност на кандидатите е доказана от техните документи. В този смисъл, тя също ще 
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подкрепи всички кандидати за следващия етап от конкурса. Тъй като има мнозинство, 

предложи анблок да се гласува допустимостта на кандидатите - Жени Гаджалова, Антон 

Митов, Андон Балтаков, Митко Димитров, Даниела Манолова, Александър Велев. Подложи на 

гласуване решението. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Допуска до трети етап на процедурата (публично 

изслушване) кандитатите за генерален директор на Българското национално радио, както 

следва: Жени Гаджалова, Антон Митов, Андон Балтаков, Митко Димитров, Даниела Манолова 

и Александър Велев.  

 

София Владимирова постави за разглеждане приемането на правилата, които са идентични с 

предходните процедури. Предложи кандидатите да бъдат изслушвани както и досега, по реда 

на постъпване на техните документи в Съвета за електронни медии. Изслушванията са на 20-

ти и 21-ви януари. Ако няма възражения, на 20.01.2020 г. ще бъдат изслушани: Жени 

Гаджалова, Антон Митов и Андон Балтаков; На 21.01.2020 г. ще бъдат изслушани: Митко 

Димитров, Даниела Манолова и Александър Велев. На интернет страницата на Съвета ще бъде 

качен график с часовете на тяхното изслушване. Предложи изслушването да се проведе по 

досегашния ред: кратко представяне от кандитата на концепцията за неговата дейност в 

обществената медия – до 15 минути; отговори на въпроси, задавани от членовете на Съвета за 

електронни медии, като всеки член на Съвета има възможност в рамките на до 10 минути да 

отправи своите въпроси към кандидата. Времетраенето на отговорите е общо до 40 минути с 

възможност за удължаване, но с не повече от 20 минути. След приключване на изслушването, 

има възможност представители от Българското национално радио да задават въпроси. Времето 

за изложение на всички въпроси е общо до 5 минути. На кандидата се предоставя право на 

отговор след изчерпване на зададените въпроси към него, като времето за отговор е до 10 

минути. Въпросите на колегите от Българското национално радио са в рамките на процедурата 

и на самото изслушване, след което има възможност, в случай, че кандидатът даде съгласие, до 

15 минути колеги от други медии да задават въпроси към кандидата. Подложи на гласуване 

предложената процедура, която и до момента е спазвана. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Приема Правила за изслушване на кандидатите за 

генерален директор на Българското национално радио.  

На 20.01.2020 г. изслушване на: Жени Гаджалова, Антон Митов и Андон Балтаков.  

На 21.01.2020 г. изслушване на: Митко Димитров, Даниела Манолова и Александър Велев. 

 

София Владимирова предложи да бъде изпратено писмо до Българското национално радио, с 

което да поканим радио Бинар да отразява, както и досега, онлайн изслушванията на 

кандидатите, като заседанията са публични и медии, които имат желание да ги отразят, са 

добре дошли. Подложи решението на гласуване. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Да се изпрати писмо до Българското национално радио с 

предложение да предава директно изслушванията на кандидатите за генерален директор на 

БНР чрез платформата Бинар. 
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София Владимирова обобщи, че първа точка от дневния ред е изчерпана и това, което 

предстои по отношение на процедурата е изслушванията на кандидатите на 20-ти и 21-ви 

януари, и на 22.01.2020 г. ще бъде изборът на генерален директор на Българското национално 

радио. Предложи трета точка от дневния ред да стане втора. 

Съветниците не възразиха и думата беше дадена на г-жа Доротея Петрова. 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклад от дирекция Специализирана администрация – НЛРПР относно 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията.   

 

Доротея Петрова, главен юрисконсулт представи доклада. (Приложение 5) 

 

София Владимирова даде думата за коментари. 

 

Бетина Жотева изрази мнение, че в случая има безпрецедентна ситуация с наличието на три 

работни групи, които да работят по промени в Закона за радиото и телевизията. Две работни 

групи са в Министерство на културата, а една е към Народното събрание. Много е рано да се 

каже какви ще бъдат резултатите от  работата на тези групи и дали предложенията, направени 

от тях ще бъдат приети за промяна на закона или не. Отбеляза, че тъй като тя участва в една от 

тях, са още на много ранен етап от някакви предложения. Затова е съгласна с предложението 

на нашите юристи да се изчакат окончателните документи от трите работни групи и тогава да 

се направи становище. Допълни, че тя, персонално, с две ръце гласува за предложението за 

финансиране на обществените медии от бюджета, като процент от БВП. 

 

Ивелина Димитрова отбеляза, че смята за добра идеята да се търси един независим нов модел 

на финансиране на обществените медии, което е основното предложение в законопроекта. 

Припомни, че самите обществени медии повдигнаха този въпрос още в края на 2018 – 

началото на 2019 година. Към момента те също са активни и артикулират този проблем – това 

хронично недофинансиране и неадекватно. По други поводи също е споделяла, че лично тя 

подкрепя идеята и модела за финансиране на обществените медии като процент от брутния 

вътрешен продукт. Има такава европейска практика. Дали може това да се допълни и да има 

един смесен модел е въпрос на прецезиране и на обсъждания в законодателния орган. Смята, 

че тази цел, която се поставя да бъде скъсана тази пряка връзка между генерални директори и 

Министерство на финансите и да се избегне това, към момента, административно определяне 

на бюджетна субсидия по не много ясни критерии, е добро предложение, което би подкрепила. 

Разбира и аргумента, че към момента върви паралелна работна група, в която Съветът за 

електронни медии също участва със същата задача – финансиране и фонд Радио и телевизия, и 

неговата съдба. По отношение на предложението в този законопроект да се реализира най-

после идеята, въплътена в ЗРТ преди много години, финансирането да става през фонд Радио и 

телевизия, мисли, че също е възможна. Тя не беше реализирана по ред обективни причини, но 

се прави едно конкретно предложение – през фонд Радио и телевизия, през един управителен 

съвет, с едно експертно по-широко обществено участие. Мисли, че предложенията са добри. 

Въпросът дали сега да се даде едно становище или да се изчака резултата от тази работна 

група, която работи по абсолютно същите въпроси и тогава тези два законопроекта за 

изменение на Закона за радиото и телевизията да се разгледат синхронно. Може би това не е 

лош вариант. Принципно подкрепя и търсенето на начини и форми за подкрепа на българската 
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музика, производство, разпространения, като тук също има много неща, които в последствие 

би следвало да се прецезират. Приема и забележката на нашите експерти по отношение 

формулировката над 2,5%, както и едно по-прецизно легално определение за „българско 

музикално произведение”. Счита търсенето на начин за подкрепа на българската музика за 

добро. 

 

София Владимирова заяви, че е на мнение да се изчакат решенията на трите работни групи, 

още повече, че работната група, която касае пряко финансирането на обществените медии има 

срок до 31-ви март. Ние участваме в тази работна група и ще дадем своите предложения, 

защото няма никакво съмнение, че едно от задължителните условия за независими медии е 

тяхното адекватно финансиране. Съветът за електронни медии също трябваше да получава 

своя бюджет от незаработилия фонд „Радио и телевизия”, така че, дебатът за финансирането 

на обществените медии е, както и на Регулатора, според нея трябва да се води по-активно и 

Съветът ще бъде проактивен в тези теми. Предлага това да е и духът на писмото, което ще 

бъде изпратено до народните представители.  

Г-жа Владимирова подложи на гласуване предложения от експертите вариант. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Да бъде изпратено писмо до Комисията по културата и 

медиите към Народното събрание във връзка със законопроект за изменение и допълнение на 

ЗРТ. 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклади от дирекция Специализирана администрация – НЛРПР 

относно: 

а) информация, предоставена от Комисията за регулиране на съобщенията за свободен 

честотен ресурс за кк Боровец, Добринище и Тетевен; 

б) прекратяване на административни производства, образувани по заявления, подадени от 

Българското национално радио и Община Ловеч; 

в) проверка на изпълнението на чл. 125в от Закона за радиото и телевизията. 

 

 

а) информация, предоставена от Комисията за регулиране на съобщенията за свободен 

честотен ресурс за кк Боровец, Добринище и Тетевен. 

Райна Радоева, старши инспектор представи доклада. (Приложение 3а) 

 

София Владимирова подложи решението на гласуване. 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”:  

I. Открива неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма 

със специализиран профил – за аудитория над 35 години, разпространявана чрез използване на 

налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване 

за к.к. Боровец, честота 97.9 MHz.  

II. Открива неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма 

с общ (политематичен) профил, разпространявана чрез използване на налични и/или нови 

електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Добринище, 

честота 88.0 MHz.  
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III. Открива неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на 

програма със специализиран профил – за аудитория до 30 години, разпространявана чрез 

използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово 

радиоразпръскване за град Тетевен, честота 105.8 MHz.  

Дата и място на провеждане на конкурсите: 08.04.2020 г., гр. София, бул. Шипченски проход 

№ 69, ет. 5, от 10.30 ч.  

Продажба на книжа: от 03.02.2020 г. до 04.02.2020 г., включително.  

Подаване на заявления: от 09.03.2020 г. до 10.03.2020 г., включително. 
 

Решенията да се обнародват в Държавен вестник. 

 

б) прекратяване на административни производства, образувани по заявления, подадени от 

Българското национално радио и Община Ловеч. 

Райна Радоева, старши инспектор представи доклада. (Приложение 3б) 

 

София Владимирова подложи решенията на гласуване. 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Прекратява административно производство, образувано 

по заявление на на БНР, поради неотстраняване в срок на констатирани недостатъци. 

 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Прекратява административно производство, образувано 

по заявление на Община Ловеч, поради неотстраняване в срок на констатирани недостатъци. 

 

в) проверка на изпълнението на чл. 125в от Закона за радиото и телевизията. 

Светослав Георгиев, старши инспектор представи доклад относно резултати от проверки на 

предприятия, в изпълнение на разпоредбите на чл. 125в – т.1 и т.2 от ЗРТ, за отчетния период 

25.02.2019 г. – 24.08.2019 г. (Приложение 4) 

 

София Владимирова отбеляза, че предходната година беше доста тежка и натоварена за 

дирекция „Специализирана администрация”. Молбата й е тези доклади да влизат малко по-

бързо, отколкото последния за отчетния период. Даде думата за коментари по доклада. 

 

Ивелина Димитрова изрази мнение, че тази актуализация е изключително важна и във 

връзка със собствеността, и във връзка с адресите, и с нашата последваща дейност по 

надзора. Попита какво би могло да се направи оттук нататък и да се подобри. 

Светослав Георгиев отбеляза, че биха могли да се извършат проверки на място на някои 

предприятия, които не са предоставили информация. Допълни, че работата на инспекторите е 

повече по документи и се стараят техния регистър да е актуализиран и точен. 

София Владимирова подложи доклада на гласуване. 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Прие доклада на дирекция „Специализирана 

администрация” за изпълнение на чл. 125в – т.1 и т.2 от ЗРТ, за отчетния период 25.02.2019 г. 

– 24.08.2019 г. 
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ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Доклад от дирекция Специализирана администрация – НЛРПР 

относно предстоящи международни срещи. 

 

Старши експерт Мария Белчева представи доклада. (Приложение 6) 

 

София Владимирова предложи да не се взема днес решение по отношение на ЕПРА, а това да 

бъде на следващо заседание. Молбата й е да се гласуват най-належащите въпроси. Съгласно 

регламента на ЕРГА, когато един участник от страна посещава и двете срещи, се поема 

нощувката. Предложи г-жа Белчева да участва в срещите, които са през януари, февруари и 

март. Да се гласуват командировките за тези дати, за да може своевременно да се закупят 

самолетните билети и да се направят резервациите, които се покриват от ЕРГА. Подложи на 

гласуване решението г-жа Белчева да бъде командирована за трите срещи. 

 

 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Определя Мария Белчева, старши експерт – 

международни програми, да представлява СЕМ на заседанията на ЕРГА, които ще се 

проведат през месеците януари, февруари и март 2020 г., както следва: 

1. Участие в срещата на Управителния съвет на ЕРГА в Брюксел, Белгия, на 22 и 23 януари 

2020 г. Разходите са за сметка на СЕМ, с изключение на пътните, които ще бъдат заплатени 

от приемащата страна след приключване на командировката; 

2. Участие в Подгрупа 2 на ЕРГА в Брюксел, Белгия, на 19 и 20 февруари 2020 г. Разходите 

са за сметка на СЕМ, с изключение на разходите за една нощувка и за пътните, които ще 

бъдат заплатени от приемащата страна след приключване на командировката; 

3. Участие като председател на Подгрупа 3 на ЕРГА в Брюксел, Белгия, на 02 и 03 март 2020 

г. Разходите са за сметка на СЕМ, с изключение на разходите за една нощувка и за пътните, 

които ще бъдат заплатени от приемащата страна след приключване на командировката. 

 

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ:  

 

- Доклад от Розита Еленова относно участие в Петнадесетата среща на българските медии в 

Тирана, Албания. (Приложение 7) 

СЕМ прие доклада. 

 

- Доклад от София Владимирова относно посещение  на тема „Свободата на печата и медиите 

– медийно разнообразие и регулиране” във Федерална република Германия. (Приложение 8) 

СЕМ прие доклада. 

 

- Писмо от Министерство на външните работи за насрочено заседание на националния 

координационен механизъм по правата на човека. (Приложение 9) 

 

Съветниците решиха участие в Седмото заседание на Националния координационен 

механизъм по правата на човека /НКМПЧ/, което ще се проведе на 14.01.2020 г. от 10.00 ч. в 

сградата на Министерството на външните работи, да вземе Диляна Кирковска, главен експерт 

СА. 
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София Владимирова закри заседанието. 

 

 

Материали, приложени към Протокол № 1:  

 

1. Дневен ред 

2. Правила за изслушване на кандидатите за Генерален директор на Българското 

национално радио с Изх. № РД-21 25-00-1 от 08.01.2020 г. 

3. Доклад от Р. Радоева с Изх. № ЛРР-15 30-04-1 от 07.01.2020 г.  

4. Доклад от М. Георгиева, Св. Георгиев с Изх. № НД-04 30-07-1 от 07.01.2020 г. 

5. Доклад от Д. Петрова с Изх. № РД-21 01-00-7 (19) от 07.01.2020 г. 

6. Доклад от М. Белчева с Изх. № МД-08 30-11-1 от 07.01.2020 г. 

7. Доклад от Р. Еленова с Изх. № РД-23 06-00-62 от 20.12.2019 г. 

8. Доклад от С. Владимирова с Изх. № МД-09 30-11-22 (19) от 07.01.2020 г.  

9. Писмо от Министерство на външните работи с Вх.№ РД-21 04-02-11(19) от 07.01.2020г.  

 

 

 

 

 

 

Бетина Жотева  ..............................  Ивелина Димитрова 

 

 

..................... 

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

 

 

София Владимирова  …………………. 

 

Председател на СЕМ  

 

 

 

 

Старши специалист: …………………..  

Даниела Коюмджиева   


