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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 

 

№ 16 

от редовно заседание, състояло се на 29.04.2020 г. 

 

 

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

София Владимирова - председател  

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

Съставил протокола – Вера Данаилова. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад от дирекция Специализирана администрация – НЛРПР относно наблюдение за 

спазване параметрите на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуги с местен 

териториален обхват: № 1-052-01-01 (гр. Царево, честота 88.0 MHz) и № 1-015-01-01 (гр. 

Пловдив, честота 100.MHz).   

Вносител: Емилия Станева  

Докладва: Доротея Петрова 

 

2. Доклад от дирекция Специализирана администрация – НЛРПР относно: 

а) заявление от Оберон Радио Макс ЕООД за изменение на Индивидуална лицензия № 

ЛРР-01 1-077-07-01 за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Дупница; 

б) изменения на индивидуални лицензии, издадени на Радио Веселина ЕАД за гр. Русе и на 

Фокус – Нунти ООД за гр. Царево; 

в) уведомителни писма от Пловдивска митрополия на Българска православна църква и 

Вест ТВ /ВТВ/ АД; 

г) заявление от Фокус – Нунти ООД за изменение на разрешение за осъществяване 

наелектронни съобщения, препратено от Комисия за регулиране на съобщенията 

наоснование чл. 30, т. 12 от Закона за електронни съобщения. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладва: Райна Радоева 

 

Разни: 

Доклад от Розита Еленова относно времеви график за финализиране на конкурсите за 

радиодейност за гр. Добринище, кк.Боровец и Тетевен. 

 

Информации: 

- Писмо от Инвестор.бг АД за временно преустановяване разпространението на програма 

Bulgaria On Air чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово 

радиоразпръскване. 

- Уведомително писмо от генералния директор на Българското национално радио за 

ползване на отпуска. 



2 
 

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

в точка „Разни” да се разгледа Доклад за услуга, необходима за дейността на СЕМ. 

Бетина Жотева предложи в точка „Разни” да информира за получено в Съвета писмо от 

ЕРГА. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Прие предложения Дневен ред с направените 

допълнения.  

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклад от дирекция Специализирана администрация – НЛРПР 

относно наблюдение за спазване параметрите на индивидуални лицензии за доставяне на 

радиоуслуги с местен териториален обхват: № 1-052-01-01 (гр. Царево, честота 88.0 MHz) 

и № 1-015-01-01 (гр. Пловдив, честота 100.MHz).  

Старши юрисконсулт Доротея Петрова представи докладите. (Приложение 1) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Приема двата доклада. 

Да се изпратят писма на доставчиците Пауър Медиа ЕООД и Катра ЕООД с констатациите 

от наблюдението и указания за спазване параметрите на лицензиите, съгласно заложеното 

в тях. 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклад от дирекция Специализирана администрация – НЛРПР 

относно: а) заявление от Оберон Радио Макс ЕООД за изменение на Индивидуална 

лицензия № ЛРР-01 1-077-07-01 за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. 

Дупница; б) изменения на индивидуални лицензии, издадени на Радио Веселина ЕАД за 

гр. Русе и на Фокус – Нунти ООД за гр. Царево; в) уведомителни писма от Пловдивска 

митрополия на Българска православна църква и Вест ТВ /ВТВ/ АД; г) заявление от Фокус 

– Нунти ООД за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, 

препратено от Комисия за регулиране на съобщенията на основание чл. 30, т. 12 от Закона 

за електронни съобщения.  

 

а) заявление от Оберон Радио Макс ЕООД за изменение на Индивидуална лицензия № 

ЛРР-01 1-077-07-01 за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Дупница; 

Главен секретар Емилия Станева представи доклада. (Приложение 2а) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 9 от Закона за радиото и 

телевизията,  

І. ПРЕКРАТЯВА действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 

ЛРР-01 1-077-07-01 за територията на гр. Дупница, честота 107.4 MHz.  

ИЗДАВА на Оберон Радио Макс ЕООД, Индивидуална лицензия № ЛРР-01 1-077-01-12 за 

доставяне на радиоуслуга с наименование „РАДИО ФМ + / RADIO FM +” за територията 

на гр. Дупница, честота 107.4 MHz и начална дата на разпространение 10.11.2017 г. Срокът 

на лицензията е 15 години. Оберон Радио Макс ЕООД се задължава, съгласно общите 

условия на Лицензия № ЛРР-01 1-077-01, да доставя радиоуслуга със специализиран 

програмен профил, предназначена за аудитория от 20 до 45 години, с формат на 

радиоуслугата AC. В съдържанието на програмата, съобразно нейната специализация 
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задължително се включват следните програмни елементи: Предавания с информационна 

насоченост – не по-малко от 1 на сто от дневното програмно време. Предавания с 

развлекателна насоченост – не по-малко от 2 на сто от седмичното програмно време. 

Лицензираният се задължава да доставя следните допълнителни услуги: Интернет сайт. 

RDS. Симулкаст. 

Длъжностни лица на СЕМ да отразят промените в Публичния регистър на СЕМ.  

Да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията за извършената промяна.  

 

б) изменения на индивидуални лицензии, издадени на Радио Веселина ЕАД за гр. Русе и на 

Фокус – Нунти ООД за гр. Царево. 

Главен секретар Емилия Станева представи доклада. (Приложение2б) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 9, във връзка с чл. 110, ал. 1, 

т. 7 от Закона за радиото и телевизията, изменя Индивидуална лицензия № 1-008-01-06, 

издадена на Радио Веселина ЕАД за доставяне на радиоуслуга с наименование “Радио 

Веселина” на територията на гр. Русе, като за носеща честота на звука вместо 105.8 MHz 

се вписва 93.1 MHz.  

Длъжностни лица на СЕМ да отразят промяната в раздел Трети на Публичния регистър.  

За решението да бъде уведомен доставчикът. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 9, във връзка с чл. 110, ал. 1, 

т. 7 от Закона за радиото и телевизията, изменя Индивидуална лицензия № 1-023-01-45, 

издадена на Фокус – Нунти ООД за доставяне на радиоуслуга с наименование “Радио 

Фокус” на територията на гр. Царево, като за носеща честота на звука вместо 101.5 MHz се 

вписва 101.4 MHz.  

Длъжностни лица на СЕМ да отразят промяната в раздел Трети на Публичния регистър.  

За решението да бъде уведомен доставчикът. 

 

в) уведомителни писма от Пловдивска митрополия на Българска православна църква и 

Вест ТВ /ВТВ/ АД 

Главен секретар Емилия Станева представи доклада. (Приложение 2в) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал.1, т.16а и т.16 и чл.125к, ал. 2 от 

Закона за радиото и телевизията, изменя регистрацията за доставяне на аудио-визуална 

медийна услуга на Пловдивска митрополия на Българска православна църква, съгласно 

удостоверение № ЛРР-02-4- 074-01, като териториалният обхват се променя от регионален 

за областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково и Кърджали на национален.  

Възлага на длъжностни лица от СЕМ да впишат промяната в раздел Първи на Публичния 

регистър.  

Да се издаде ново удостоверение за регистрация. 
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Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Длъжностни лица да впишат в Публичния регистър на 

СЕМ промените в органите на управление на доставчика на медийни услуги ВЕСТ 

ТВ/ВТВ/АД. 

 

г) заявление от Фокус – Нунти ООД за изменение на разрешение за осъществяване на 

електронни съобщения, препратено от Комисия за регулиране на съобщенията на 

основание чл. 30, т. 12 от Закона за електронни съобщения. 

Главен секретар Емилия Станева представи доклада. (Приложение 2г) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и 

телевизията, във връзка с чл. 30, т. 12 от Закона за електронните съобщения, не възразява 

Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване разпоредбите на Закона за 

електронните съобщения, да измени разрешение № 00084/19.03.2008 г. за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на 

електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово 

радиоразпръскване на територията на град Варна, издадено на Фокус - Нунти ООД, както 

следва: 1. Изменя се Приложение 1 „Технически параметри на електронната съобщителна 

мрежа”. 2. Изменя се Приложение 2 „Размер, срокове и начини на заплащане на таксите“. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията. 

 

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ:  

 

а) Доклад от Розита Еленова относно времеви график за финализиране на конкурсите за 

радиодейност за гр. Добринище, кк. Боровец и Тетевен. (Приложение 3) 

 

Розита Еленова: Колеги, това е общо взето едно предизвестено предложение. Миналият 

път го обсъдихме и бяхме единодушни, но ще го припомня във връзка с последните 

конкурси, които правим по 9а. С оглед на обстановката в страната, която сега наричаме 

извънредно положение, нека на 26 май направим класирането съвместно с КРС и на 27 май 

на заседанието завършим един етап, който започнахме преди година и половина. Ако няма 

възражения?  

Бетина Жотева изрази съгласие с така предложения времеви график.  

Розита Еленова: Мнението на колегите, които са по-ангажирани – Жотева и Димитрова?  

Ивелина Димитрова приема предложения график и смята, че има достатъчно време.  

София Владимирова обобщи, че всички членове са съгласни с така предложения график 

и информира колегите си, че експертите на КРС вече четат материалите. Според нея не би 

трябвало да има проблем, но ако възникнат някакви форсмажорни обстоятелства, Съветът 

ще реагира според ситуацията.  

  

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Приема времевия график за финализиране на конкурсите 

за радиодейност за кк. Боровец, гр. Добринище и Тетевен. 

Да се изпрати уведомително писмо до членовете на Комисия за регулиране на 

съобщенията за датата на финализиране дейността на експертната комисия. 
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б) Услуга, необходима за дейността на СЕМ. 

 

София Владимирова подложи на обсъждане предложението на Персептика ЕООД, като 

припомни, че е най-изгодно като ценова оферта. 

Бетина Жотева приема така предложената оферта, но предложи, ако е възможно да се 

помисли за възможността да не се получава информация от сайтове, които нямат 

достатъчно реквизити за официалност. Даде пример, че днес е имало информация от два 

сайта, които нямат автори, нямат адреси за контакти, нямат имейли, нямат телефони, 

нямат редакционна колегия, т.е., това отговаря на всички условия тези сайтове да се фейк,   

създадени за увеличаване на количеството на фалшивите новини, или пропаганда. 

Поздравява колегите от всички телевизии, че са започнали кампания срещу фалшивите 

новини. Всички големи и не до там големи телевизии гарантират своята информация и 

учат хората как да разпознават фалшивите от нефалшивите новини. Европейският 

парламент наскоро издаде също един такъв наръчник хората на какво да обръщат 

внимание като четат в интернет. Не бива да се дават пари за информация от подобни 

сайтове. Има достатъчно информационни източници, за да се съгласяваме да получаваме 

някакви странни новини, от които никой няма полза, нито са верни, нито са важни и 

според нея е важно и те като членове на СЕМ по някакъв начин да се борят срещу 

фалшивите новини и това е един добър начин. Би могло да се разговаря с Агенцията да не 

търсят по ключова дума всичко, което съществува в интернет, а и не е до там 

професионално.   

София Владимирова е съгласна, че няма да има проблем да се уточни начина на работа с 

Агенцията, например да не се включват определени сайтове, които считаме за 

недостоверни.  

Галина Георгиева подкрепя предложението на председателката да се разговаря с 

Агенцията, но все пак това да не бъде тълкувано като желание да се сложи филтър 

определени сайтове да не попадат в мониторинга. Да се търси наистина един по-

институционален  вид на информацията, въобще някаква представителна извадка и всеки 

сам за себе си да прави своя мониторинг. С тези съображения тя е склонна да подкрепи 

предложението за сключване на договор.  

София Владимирова уточни, че не е обмисляла точно как да стане това отсяване, но 

предложи ако съветниците преценят, че не желаят да получават информация от конкретен 

сайт, да се информира Агенцията.  

Розита Еленова: Колеги, да не се объркваме какво е мониторинг. Искам да направя едно 

уточнение, защото миналата година пак ги водихме тези разговори и има разминаване. 

Фирмата за мониторинг това работи - да представя всички възможни медии, на които 

ключовите думи са се появили и  е нон сенс, ако ние кажем „не искаме”. Тук се 

обединяваме около това да не получаваме информация от няколко сайта, но това е наше 

вътрешно изискване. Това не е изискване към фирмата. Фирмата нека да покаже 

прецизност. Аз ще подкрепя избора, харесвам работата на тази фирма. 

Бетина Жотева уточни, че става въпрос за това, че като е изпратила имейла с 

европейските публикации, относно дезинформационни сайтове в България, те имат всички 

реквизити на официални сайтове – имат репортери, редактори, редакционна колегия, адрес 

за комуникация, имат дори и реклами. Това, което е имала предвид е , са сайтовете, които 

се правят на платформа като блог, който обикновено изчезва много бързо, след като си е 

свършил работата. Това е имала предвид като реквизити. Иначе наистина смята, че не 
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трябва съветниците сами да правят такава селекция. Надява се новият човек, който дойде и 

поеме ПР функциите да се занимава с това, но да има хигиена.  

София Владимирова обобщи, че е въпрос на вътрешна организация и на този етап няма 

да се поставят изисквания към Агенцията.   

Ивелина Димитрова ще подкрепи договора с Агенция Персептика. Според нея  

мониторингът е добър и тя лично го ползва. На нея той й е полезен и подкрепя 

становището на г-жа Еленова, че по-скоро чрез вътрешно пресяване би трябвало да се 

отсеят достоверните източници отколкото да се поставят някакви ограничения към 

фирмата, която всъщност работата й е да обхване абсолютно всичко.     

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: да се сключи договор с Персептика ЕООД за доставяне на 

ежедневен медиа мониторинг за срок от 1 (една) година, съгласно представена оферта. 

 

в) Писмо от ЕРГА 

Бетина Жотева припомни, че миналата година имаше много полемики за това дали ще 

падне мониторингът на България по правосъдие и вътрешни работи, дали няма да отпадне, 

дали ще има нов мониторинг на Европейската комисия към страните членки, или няма да 

има. Оказа се, че мониторинг за всички страни членки ще има и новата председателка на 

Европейската комисия е започнала процедурата по структурирането на този мониторинг. 

Той ще обхваща всички страни членки, включително и България, и за всяка страна членка 

ще има отделен доклад, наречен “Върховенство на закона”. Документите, които ще се 

изготвят от ЕК по общия мониторинг ще съдържат четири основни раздела- съдебна 

система, борба с корупцията, медиен плурализъм и четвъртата е различни 

институционални въпроси. СЕМ като член на ЕРГА също е получил писмо с въпроси за 

подготовката на този доклад относно медийния плурализъм, независимостта на 

регулатора, дали успяваме да изпълняваме нашите правомощия спокойно, дали 

разполагаме с ресурси, и дали те са достатъчни. Питат също така за условията и 

процедурите за избора на членове на СЕМ и неговия председател какви са и дали са 

достатъчно прозрачни. Особено държат да се отговори за собствеността на медиите и 

намесата на правителството, т.е. за прозрачност на политическите реклами, дали има 

регулации в тази област за обществените кампании, дали се спазва върховенството на 

закона, за журналисти и най-вече по какъв начин се управлява прозрачността за 

собствеността на медиите. За отговорите на тези теми се допускат четири хиляди знака, 

което означава една страница и малко. Това ще бъде нашето участие в писането на този 

доклад.  

София Владимирова предложи, тъй като СЕМ е отговарял вече на такъв въпросник от    

МВнР, да се резюмират отговорите от него.  

Бетина Жотева уточни, че информацията трябва да е много кратка, тя ще изпрати имейла 

на колегите си да се запознаят лично с изискванията. Въпросът е как ще се подходи при 

изготвянето на отговорите, като за нея е особено важно да се подчертае, че нашият СЕМ 

няма никаква финансова самостоятелност и няма възможност да има такава.   

София Владимирова  предложи да не се използват крайни формулировки и ако се 

резюмира отговора, изпратен до МВнР, ще бъде достатъчен. 

Бетина Жотева поясни,че бюджетът е толкова малък, че Съветът не може да си позволи 

никаква активност по правомощията, които са му предвидени по закон. СЕМ не може да 



7 
 

направи нито едно обсъждане, или допитване, или да организира форум за обществените 

медии. Има много идеи, но те не могат да се бъдат осъществени поради липса на финанси. 

София Владимирова призова всеки член да си даде бележките по този текст без крайни 

изказвания. 

Ивелина Димитрова е съгласна, че регулаторът е недофинансиран и, че няма достатъчно 

финанси. 

Бетина Жотева счита, че това е една добра възможност гласът на Съвета за електронни 

медии да се чуе по един изключително цивилизован начин. Това се прави за първи път 

наистина, на всяка една членка ще е за първи път, защото е сигурна, че на Франция до сега 

не са й правили подобен мониторинг. Тя предполага, че ще им е интересно и на тях, 

защото нас ни наблюдават вече десет години. 

София Владимирова предложи на базата на отговора до МВнР всеки член да си направи 

предложението и по имейлите да изпрати предложенията до средата на работния ден на 30 

април на главния секретар за обобщение. Окончателният вариант на документа да се 

изпрати на членовете за одобрение, след което да се преведе от М.Белчева и изпрати на 

ЕРГА. Г-жа Владимирова изрази становището, че ако редактираният материал придобие 

осакатен вид, за да се спази изискването да е четири хиляди знака, тя няма да го подпише. 

Ивелина Димитрова постави условието членовете да прегледат и синтезирания вариант. 

Бетина Жотева увери, че в писмото от ЕРГА има изрично подчертано колко да е обема, 

вероятно и на тях им е ясно, че това са обширни теми, но такова е изискването. 

Ивелина Димитрова изрази мнението, че ще прецени още веднъж, когато се запознае с  

писмото от ЕРГА и предложения отговор. 

 

Решение 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: На основата на отговора на СЕМ до МВнР във връзка с 

независимост на регулатора; конституиране на органа; избор на председател; прозрачност 

на собствеността на медиите; защита на журналистите, до средата на работния ден на 30 

април, всеки от членовете да предостави корекциите си на главния секретар за обобщение. 

Окончателният вариант на документа да се изпрати на членовете за одобрение, след 

превод се изпрати на ЕРГА. 

 

 

 

Информации: 

 

- Писмо от Инвестор.бг АД за временно преустановяване разпространението на програма 

Bulgaria On Air чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово 

радиоразпръскване. 

 

София Владимирова предложи на колегите си да вземат отношение по полученото в  

Съвета писмо от Инвестор.бг АД за временно преустановяване разпространението на 

програма Bulgaria On Air чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово 

радиоразпръскване. Според нея започването на един такъв процес е бил очакван. 

Бетина Жотева сподели, че й е направило впечатление, че е употребена думата временно 

и дали това означава, че отново ще се върнат. 

Емилия Станева уточни, че в писмото е посочено, че при първа възможност за 

възстановяване на услугата ще информират Съвета. 
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Бетина Жотева изтъкна, че точно това й е направило впечатление - да слезеш от 

мултиплекса и след два месеца да се върнеш.  

Галина Георгиева смята, че този факт е притеснителен. Преди началото на заседанието са 

коментирали с г-жа Станева наличието на този черен бланк. Според нея, този факт е 

притеснителен и с това, че такива писма може да зачестят. 

Бетина Жотева отбеляза, че на мултиплекса са останали пет програми. 

Галина Георгиева уточни, че това е факт и продължава да има онлайн излъчване. За 

жалост СЕМ там няма правомощия и на този етап е притеснителен факта отпадането на 

канали, които се разпространяват по този начин и да продължат излъчването в изпълнение 

на програмните си задължения в пространството на интернет.  

София Владимирова отбеляза, че програмата се разпространява и по кабел и сателит, 

така че няма проблем СЕМ да я мониторира.  

Ивелина Димитрова също смята, че е притеснително, но разбира, че това е в контекста на 

сегашната ситуация и икономическата криза, която се задава и която обхваща медиите, 

които изпитват финансови затруднения при изплащането на такси. От една страна ги 

разбира, но от друга страна е притеснително. Да се надяваме по-скоро да се възстанови 

нормалният ритъм и тяхната дейност и да могат отново да се завърнат. 

Розита Еленова: Пожелавам  тяхната прогноза в края на писмото, че ще се върнат - да се 

осъществи.  

 

- Уведомително писмо от генералния директор на Българското национално радио за 

ползване на отпуска. 

 

София Владимирова представи писмо от генералния директор на Българското 

национално радио за ползване на отпуска и припомни, че по неговия договор тези писма 

вече са само уведомителни, т.е. не се изисква санкция на Съвета.  

Ивелина Димитрова уточни, че съветниците не одобряват и не разрешават отпуските на 

генералния директор на Българското национално радио, а само го приемат за информация.  

Розита Еленова: Така. Аз намирам проблем в това писмо, колеги. Отношенията между 

генералните директори на обществените доставчици и Съвета за електронни медии са 

специални. Те имат своите специфики, а вече намирам проблем в поведението на г-н 

Балтаков. За мен е обезпокоително това, че г-н Балтаков три месеца след встъпване в 

длъжност не уведомява навреме за толкова продължителен отпуск. Има право на отпуска 

след три месеца, така ли?  

Емилия Станева потвърди, че има право да ползва отпуска, няма ограничения.  

Розита Еленова: Обезпокоителна ситуацията, особено за нов генерален директор един 

цял месец да го няма.  Но интересното е, че г-н Балтаков не е разчел правилно законово 

длъжностната си характеристика, както и моралните правила при комуникацията със своя 

регулатор. На конкурсите имам един базисен въпрос: „Как виждате  взаимоотношенията 

между генерален директор на обществена медия и членовете на Съвета за електронни 

медии?”. Разбира се отговорите на един конкурс са едно и след това практиката е друго. 

Дали г-н Балтаков има отношение или желание да има професионални взаимоотношения 

със Съвета за електронни медии. От неговите писма не личи, а това писмо за мен е без 

прецедент - на третия месец да отсъстваш цял месец и писмото да се завежда в деня, в 

който вече е почнала отпуската. Означава, че ти дълбоко не се интересуваш от мнението 

на регулиращия орган. Т.е. ние влизаме отново в ситуацията на г-н Велев, който ни 

постави в тежка кризисна ситуация от началото на януари 2017 година. Такова поведение е 
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непрофесионално, индикация за това, че генералният директор на БНР не си дава сметка за 

ангажиментите, които имаме един към друг. Г-н Балтаков излита за един месец, има ли 

управление в Българското национално радио, което е в кризисна ситуация от миналата 

година……. То ние нямаме информация какво се случва, има ли шеф на „Хоризонт”, има 

ли програмен директор, позиции, които дълго не бяха заети. Не е професионално, не е 

отговорно да  не те интересува дали Съветът е  съгласен, дали има някакви съображения, 

дали има въпроси, дали има някакви искания, дали е важно за Съвета за електронни медии 

какво се случва в тази медия, която е в процес на  стабилизация. А генералният директор е 

в отпуск един месец в безпрецедентната за света ситуация на пандемия. Добре, че не е в 

Испания, или в Италия.  

Бетина Жотева смята, че каквото и да каже сега, то вече е факт. Надява  се да не стават 

никакви лоши неща в радиото и да не се налага Съветът да изпадне в ситуация да гаси 

пожар. Разбира гнева на г-жа Еленова, но в крайна сметка са големи хора и не може да 

отговарят за действията на другите. Надява се, че няма да се случи нещо лошо. 

Розита Еленова: Ние сме големи хора, г-жо Жотева, но да ви кажа, както сме големи хора 

всички, и Светльо Костов беше голям човек, и вие бяхте голям човек, и аз бях голям човек 

преди около една година.  

Бетина Жотева каза, че помни всичко и разбира.  

Розита Еленова: Необмислени неща се правят и от големи хора. Ще се молим г-н 

Балтаков да не се разболее. Той, разбира се,  няма да се разболее, но поведението му 

намирам за рисково. Когато един човек е рисков, когато генерален директор на 

общественото радио  няма коректив в лицето на съветниците е проблем. Срещу това 

поведение съм се възмущавала и протестирала при Сашо Велев  - един директор, който 

влоши крайно отношенията си със Съвета за електронни медии. Той не се интересуваше 

дали представя качествени доклади, не се интересуваше дали Съветът харесва неговата 

работа, дали има бележки. А когато се работи в колаборация със Съвета, качеството  на 

обществената медия, качеството на работа на генералния директор се повишава. Видяхме 

ли го това през предходните  години? Уважение за уважение, не бива ли да е така? Аз това 

не го виждам и това на третия месец, какво ще правим три години?  

Галина Георгиева: Може би трябва да поговорим.. 

Разита Еленова: Евентуално след месец…… 

Галина Георгиева: Когато е тук. 

Розита Еленова: Има интересни идеи за развитието на СЕМ също. 

 

София Владимирова закри заседанието. 

 

 

Материали, приложени към Протокол № 16  

 

1. Дневен ред 

2. Доклад от Д.Петрова с Изх. № НД-04 30-07-22/27.04.2020 г. 

3. Доклад от Р.Радоева с Изх. № ЛРР-15 30-04-13/27.04.2020 г. 

4. Писмо от „Инвестор-бг” АД с Изх.№  ЛРР-04 19-00-47/27.04.2020 г. 
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5. Предложение от Р.Еленова с Изх.. № РД-18 30-02-5/23.04.2020 г. 

6. Писмо от БНР с Вх.№ РД-21 17-00-10/28.04.2020 г. 

7. Писмо от Персептика с Вх. № АСД-09 30-08-28/09.04.2020 г. 

 

 

 

 

Бетина Жотева  ………………..…  Ивелина  

Димитрова  

 

 

…………………. 

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

 

 

София Владимирова  …………………. 

 

Председател на СЕМ  

 

 

Старши специалист: …………………..  

Вера Данаилова 


