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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 

 

№ 33 

 

от редовно заседание, състояло се на 28.09.2020 г. 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева – председател, Галина Георгиева, Ивелина Димитрова, 

Розита Еленова, София Владимирова. 
 

Начало на заседанието 13.30 часа, водено от Бетина Жотева 
 

Съставил протокола – Даниела Коюмджиева 
 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Утвърждаване на членове на управителния съвет на Българската национална телевизия. 

 

2. Доклади от дирекция Обща администрация относно услуги, необходими за дейността на 

Съвета за електронни медии. 

Вносител: Мариана Андреева 

Докладват: Евгени Димитров, Незабравка Николова 

 

3. Доклад от дирекция Специализирана администрация – НЛРПР относно: 

а) административнонаказателно производство, образувано с АУАН НД-01-14/2020 г. 

б) осъществено наблюдение на радио- и телевизионни програми, предоставени за 

разпространение на 22.09.2020 г. 

Вносител: Зорница Гюрова 

Докладва: Владимир Павлов 

 

Разни 

Информации 

 

Бетина Жотева откри заседанието и подложи на обсъждане дневния ред. Предложи в точка 

Втора от дневния ред да бъдат одобрени разходи за PCR-тестове на съветниците и 

администрацията. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: приема дневния ред с направеното допълнение.  
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Съветниците решиха да проведат онлайн срещата с Българската национална телевизия след 

изчерпване на останалите точки в дневния ред.  

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклади от дирекция Обща администрация относно услуги, 

необходими за дейността на Съвета за електронни медии. 

Вносител: Мариана Андреева 

Докладват: Евгени Димитров, Незабравка Николова 

 

Главен секретар Емилия Станева представи доклад относно закупуване на техника. 

(Приложение 3) 

 

София Владимирова уточни, че винаги е казвала, че компютрите за колегите от 

администрацията са приоритет и затова сега ще подкрепи предложението.  

Бетина Жотева също ще го подкрепи.  

Галина Георгиева също подкрепя предложението.  

Розита Еленова: Аз знаете, че ще се въздържа, г-жо Жотева, оторизирала съм Ви, гледам, че 

правите най-доброто, но нямам представа точно как е.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за” и 1 (един) глас „въздържал се” (Розита Еленова): Да 

бъде сключен договор с фирма Ардес Информационни Технологии ЕООД за закупуване на 10 

броя компютърни конфигурации и 2 броя преносими компютри, съгласно приложена оферта. 

 

 

Главен секретар Емилия Станева представи доклад относно закупуване на софтуер за 

управление на човешките ресурси и заплащането на труда. (Приложение 4) 

 

София Владимирова смята, че ако колегите, които работят с тези продукти са изразили 

позиция, че те са им необходими и председателят ги подкрепя, тя също ще ги подкрепи.  

Бетина Жотева уточни, че идеята за това и докладната, която е внесена е точно от хората, 

които ще работят с това, а именно г-жа Лили Вецкова, Ива Георгиева и Незабравка Николова, 

така че това са трите модула, които ще обслужват цялата система на СЕМ. Всичко ще бъде 

там, и човешки ресурси, и финансов контрол, и счетоводство, и според нея това е най-добрият 

начин да има поглед върху абсолютно всичко. 

София Владимирова е съгласна и подкрепя предложението.   

Галина Георгиева ще подкрепи всяко обосновано предложение за оптимизиране работата на 

служителите в администрацията. 

Ивелина Димитрова: Ще подкрепя предложението. Смятам, че нещата са преценени, 

целесъобразни. 

Розита Еленова: Гласувам „въздържал се”, защото не съм наясно за софтуерите, които са 

купувани, както и сегашните кое ги налага, така че доверявам се на Вас.    

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за” и 1 (един) глас „въздържал се” ( Розита Еленова): Да 

бъде сключен договор с фирма „С+С Аутоматион” ООД за закупуване на интегрирана 

система ПОЛИКОНТ, съгласно приложена оферта. 
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Бетина Жотева подложи на гласуване решението за одобряване на средства за PCR-тестове 

на членове и служители в СЕМ. 

 

Розита Еленова: Разбирам, че ситуацията е необичайна…, но какво да гласуваме? 

Емилия Станева уточни, че предложението е за сметка на Съвета за електронни медии да се 

направят…  

Розита Еленова: Аз съм за принципа, с цялото уважение за организацията, но така като 

кажете „гласувайте”, така не може да се каже „гласувайте”. Добре, гласуваме. 

Емилия Станева отбеляза, че всички са информирани за наличие на служители с Covid-19. 

Лицата, контактни от първа линия са изпратени и вече са си направили тестове. В момента се 

организира тестване на останалите служители от администрацията с пул-тестове. Възможно е, 

в зависимост от резултатите, да се наложи и индивидуално тестване. 

София Владимирова подчерта, че трябва да се възстановят средствата на всички, които вече 

са си направили PCR. 

Бетина Жотева поясни, че г-жа Станева иска принципно съгласие. Сумата ще е около 2000 

лева.  

София Владимирова сега ще подкрепи PCR-тестване на целия СЕМ, защото разбира, че това 

се прави да има спокойствие в Съвета, но според нея при следваща подобна ситуация би 

могло да се поеме разхода на конкретни служители. 

Бетина Жотева уточни, че решението да се направят на всички тестове е, защото имаше 

много активно движение на заразените напоследък в целия Съвет.  

Попита кой е съгласен принципно.    

Розита Еленова: И аз ще ползвам принципа на Владимирова, но не е редно. Правя го от 

уважение към хората… 

 

Розита Еленова: Надявам се да се има предвид.  

 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Разходите за направените PCR-тестове на членове и 

служители в СЕМ да бъдат за сметка на Съвета за електронни медии. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклад от дирекция Специализирана администрация – НЛРПР 

относно:  

а) административнонаказателно производство, образувано с АУАН НД-01-14/2020 г.;  

б) осъществено наблюдение на радио- и телевизионни програми, предоставени за 

разпространение на 22.09.2020 г. 

Вносител: Зорница Гюрова 

Докладва: Владимир Павлов 

 

 

а) административнонаказателно производство, образувано с АУАН НД-01-14/2020 г. 

 

Главен секретар Емилия Станева представи доклада. (Приложение 5) 
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Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: По производството срещу Скат ООД за нарушение на чл. 

75, ал. 1 от ЗРТ, случаят да бъде приет за маловажен. На доставчика да се изпрати 

предупреждение, че при следващо нарушение на този текст ще му бъде наложена 

имуществена санкция. 

 

 

б) осъществено наблюдение на радио- и телевизионни програми, предоставени за 

разпространение на 22.09.2020 г. 

 

Главен секретар Емилия Станева представи доклада. (Приложение 6) 

 

Ивелина Димитрова: Принципът на плурализъм да се спазва реално, а не формално, това, 

което всеки път казваме и призоваваме.  

София Владимирова отправи запитване дали не е дошъл моментът да се направи 

наблюдение по лицензиите на БНР и БНТ. Попита за мнението на г-жа Станева. От новия 

телевизионен сезон, започват нови програмни схеми както на БНР така и на БНТ и нейното 

предложение е да се направи на БНТ и на БНР по един мониторинг по лицензията и 

спазването на  плурализма. 

Бетина Жотева предложи от септември, от новия сезон.  

София Владимирова: От септември, или от октомври.  

Ивелина Димитрова: От октомври, за да видим новата схема… 

Бетина Жотева: От новата програмна схема. 

Розита Еленова: Прави се малко назад във времето. 

София Владимирова: Няма пречка да е една седмица назад и една напред.  

София Владимирова го поставя на обсъждане. И двамата генерални директори са се 

похвалили, че имат нови програмни схеми, че започват нови предавания. 

Бетина Жотева: Последната седмица от септември и първата на октомври. 

Розита Еленова: А Българско национално радио ще се отчита ли или  са заети… 

София Владимирова: Трябва да ги поканим. 

Бетина Жотева поясни, че и те се тестват за корона вирус в момента и са под голямо 

напрежение.  

Розита Еленова: В смисъл кой се тества?  

Розита Еленова: Ние какво общо имаме с тях? 

Розита Еленова: А ние с цялото радио ли ще се срещаме? 

Бетина Жотева не знае дали г-н Балтаков вече се е тествал. 

Розита Еленова: Т.е. според неговата възможност да се тества, ще изчакаме… 

София Владимирова: Това не зависи от него, а от нас, когато го поканим ще дойде. 

Ивелина Димитрова: Зависи и от нашите резултати от тестовете какви ще са. 

Бетина Жотева казва, че няма да се предприемат никакви действия преди да излязат 

резултатите на администрацията.  

Розита Еленова: Може би другите съветници да имат представа, ето г-жа Димитрова не е 

учудена, и Владимирова, но… 

Розита Еленова: Чия е преценката - на националното радио, че не е моментът да се отчита 

или на Съвета за електронни медии, или на председателя …. 

Бетина Жотева уточни, че БНР ще бъде поканено, когато са ясни резултатите от 

изследванията.  
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Розита Еленова: Кои сме „ние”?  

Розита Еленова: ….казваш „ние” и „смятаме” и затова те питам. 

Бетина Жотева моли главния секретар за намеса за изясняване на въпроса. 

Розита Еленова: Т.е. председател и главен секретар…. 

Розита Еленова: Мисля, че говорихме… 

Емилия Станева поясни, че тази възможност е била обсъждана. 

Розита Еленова: Не ви разбрах, но ако няма да задавам въпроси, няма проблем 

продължаваме заседанието.  

Емилия Станева добави, че ще уточнят датата за отчета. 

Розита Еленова: Не, не, аз не държа. 

Бетина Жотева поясни, че ще съгласуват но тази седмица в СЕМ никой няма да идва, тъй 

като хората са болни и се тестват. Който иска да се среща с радиото, да ходи да се среща с 

радиото. 

Розита Еленова: И това отговор ли е на председател на СЕМ? 

Бетина Жотева поясни, че е отговор. 

Розита Еленова: Не, това не е отговор.  

Бетина Жотева предположи, че г-жа Еленова пада от четвъртата по големина планета от 

Слънчевата система Марс. 

Розита Еленова: Протоколът нали работи, искам да остане репликата: „Все едно падате от 

Марс”. Съветник пита кога ще се отчете БНР. Просто ми казваш каквото намериш за добре, 

без да ми казваш, че падам от Марс.  

Бетина Жотева попита дали случайно г-жа Еленова вижда какво става наоколо.  

Розита Еленова: В Съвета за електронни медии член не може да зададе въпрос! Попитах, 

даже беше неформално, но моля да остане в протокола. 

Бетина Жотева обясни, че дали нейните реплики ще останат в протокола е нейна работа.  

Розита Еленова: Не ти не можеш, не можеш, защото отиваме на съд тогава.  

Бетина Жотева изрази учудване, тъй като всички реплики се пазят.  

Розита Еленова: Да и няма проблем… 

Бетина Жотева поясни, че има предвид репликите на г-жа Еленова, които тя самата променя 

в протоколите. 

Розита Еленова: И аз имам звукови файлове. Попитах нещо, ти ми казваш: „че падам от 

Марс”. Това е безотговорно поведение, ти си председател все пак. 

Бетина Жотева потвърди думите на г-жа Еленова, че е безотговорен председател. 

Розита Еленова: Добре. 

Бетина Жотева продължи, че понеже е безотговорен председател, на г-жа Еленова днес няма 

да се правят PCR тестове за сметка на СЕМ.   

Розита Еленова: Това не зависи от теб. 

Бетина Жотева потвърди, че точно от нея зависи. 

Розита Еленова: Не зависи от теб, защото съветниците са гласували. 

София Владимирова: Моля ви се, стига, стига… 

Бетина Жотева се обърна към г-жа Еленова, че ще й бъде много благодарна и задължена ако 

СЕМ успее да проведе поне едно заседание, на което тя да се държи нормално като колега. 

Розита Еленова: Г-жо Жотева, задавам Ви въпрос. 

Розита Еленова: Госпожо Владимирова, благодаря, добре е, че съветник има отношение . 

София Владимирова: Колеги, нека да не пълним протокола с диалози, които после ни 

бламират, наистина.  
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Бетина Жотева намира за естествено да ни бламират всичките, тъй като няма нито едно 

заседание, което да мине спокойно. 

София Владимирова: Не, говоря принципно.  

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Утвърждаване на членове на управителния съвет на Българската 

национална телевизия. (Приложение 2) 

 

Срещата беше проведена посредством видеоконферентна връзка. 

 

Бетина Жотева: Моля за извинение. При нас ситуацията е изключително напрегната и 

неприятна. Имаме двама души с коронавирус. В момента чакаме лаборатория да дойде, за да 

изследва всички останали в офиса. Напрежението е огромно, поне моето и това на главния 

секретар. Това не пречи на членове на СЕМ да се държат гнусно, брутално, безотговорно и 

без всякакво съчувствие и разбиране какво се случва, за което предварително се извинявам. 

Адски съжалявам, че точно днес трябваше да се виждаме точно по този начин. Надявам се 

друг път да не остават нещата в последния момент така. Моля, г-н Кошлуков, да представи 

новия кандидат за член на Управителния съвет на Българската национална телевизия. 

Емил Кошлуков: Позволете ми да Ви представя г-жа Десислава Преображенска, която вие 

добре познавате и да й дам думата, за да се представи със своята биография.  

Десислава Преображенска: Здравейте, уважаеми членове на Съвета за електронни медии. 

Работили сме заедно, запознати сте и с документите. Благодаря на г-н Кошлуков, че ме 

покани да стана член от неговия екип. Вярвам, че ако получа Вашата подкрепа и всичко, 

което мога да дам като експертен потенциал и желание за работа в БНТ, ще го направя и ще 

оправдая доверието както на г-н Кошлуков, така и вашето. Ако имате някакви въпроси, на 

ваше разположение съм. 

Ивелина Димитрова: Приветствам присъединяването на г-жа Преображенска към 

ръководния екип на БНТ. Имам лични впечатления и не само. За мен досега, в аналогична 

ситуация водещи са били професионалният опит и особен този опит, който е свързан с работа 

в съответната институция, каквато е БНТ - изключително сложна и много специфична. Знаем, 

че макар това да не е избор, а утвърждаване, отговорността е споделена и чух добре думите на 

г-жа Преображенска, че тя ще оправдае нашето доверие. Надявам се това да е така. Освен  

съмишленици, които се водят от желанието да изпълнят концепцията на генералния директор, 

да бъдете един истински коректив и гарант най-вече за спазването на високите 

професионални принципи и изисквания, които националната медия би следвало да спазва. 

Уважавам правото на всеки ръководител да излъчи своя екип, така че ще подкрепя този 

състав на Управителния съвет.  

София Владимирова: Аз съм имала възможност, с изключение на г-жа Преображенска, 

която познавам много добре от предишен мой мандат, да подкрепя така предложените към 

днешна дата членове на Управителния съвет. Няма да се съглася с изказаното от г-жа 

Димитрова мнение, че отговорността е споделена. Отговорността е изцяло на генералния 

директор, защото именно той избира Управителния си съвет и Съветът за електронни медии 

го утвърждава, което е протегната ръка на регулатора към националната медия и генералният 

директор да работи с избран от него екип. Още повече, днес е последният възможен ден, в 

който може да бъде утвърден нов Управителен съвет и отговорността към Българската 
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национална телевизия е изключително задължаваща. Така че, аз ще подкрепя така 

предложения Управителен съвет и пожелавам успех на колегите.  

Галина Георгиева: Аз съм имала удоволствието да работя с г-жа Преображенска. Ще 

подкрепя предложения състав на Управителния съвет и Ви пожелавам попътен вятър. 

Бетина Жотева: Желая успех, също, на г-жа Десислава Преображенска. Тежки времена са, 

надявам се, че ще се справите. Работила съм с Вас последните години, зная какво можете. 

Сигурна съм, че няма да Ви се опре нищо. Успех. Радвам се, че г-жа Преображенска се 

присъедини към екипа, както и че се познавате и се разбирате.   Други желаещи за изказване? 

Розита Еленова: Г-жо Жотева, дали мога да взема думата? Г-н Кошлуков, благодаря за 

предложения Управителен съвет. Ако мога да анализирам Вашето поведение и Вашето 

предложение, е някакво желание за приемственост, защото така организирания в момента 

Управителен съвет е с двама стари членове и двама нови членове, които са лично Ваши 

предложения. Надявам се, че това е показателно във Вашата работа. Една приемственост, 

която Вие да надградите напред във времето. Какъв ще бъде ресорът на г-жа Преображенска, 

наясно ли сте вече и дали тя ще вземе същия ресор както колегата, който се оттегли? 

Емил Кошлуков: Считаме, а и опитът й, познат добре от нашите впечатления, мисля че и 

правно, и административно, знаете нейните възможности. Не само защото е работила тук, а и 

защото е работила и на други места професионално. Така че се надявам, че ресорът, който е 

освободен от Виктор Серафимов, няма нужда да го променям  и ще го запазя по същия начин. 

Розита Еленова: Благодаря Ви. 

 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”:  

Утвърждава като член на управителния съвет на Българската национална телевизия Антон 

Емилов Андонов. 

Утвърждава като член на управителния съвет на Българската национална телевизия 

Василена Павлова Матакиева. 

Утвърждава като член на управителния съвет на Българската национална телевизия 

Десислава Димитрова Преображенска. 

Утвърждава като член на управителния съвет на Българската национална телевизия Христо 

Цветанов Томов. 

Мандатът на членовете на управителния съвет на Българската национална телевизия започва 

от встъпването им в длъжност след подписване на договор за възлагане на управление.  

 

 

Бетина Жотева: Г-н Кошлуков, честито. Успешна работа Ви желаем. 

Емил Кошлуков: Благодаря ви много. И на вас. И да се надяваме да няма повече Covid-19 и 

да се виждаме нормално.  

Бетина Жотева: Желая Ви успех. Благодаря Ви. 

Емил Кошлуков: Лек ден! 

 

/Бетина Жотева напуска залата/ 

 

Розита Еленова: Колеги, аз искам да продължа, ако ми разрешите 5 минути, заседанието. 

Наистина в мен стои въпросът, не смятах, че трябва да е на заседание, но защо има агресивно 
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поведение? За мен е важно ще има ли отчет на Българското национално радио. Ако този 

въпрос за вас не стои…. 

 

/Бетина Жотева влиза в залата/ 

 

Бетина Жотева закри заседанието. 

 

 

 

Материали, приложени към Протокол № 33:  

 

1. Дневен ред 

2. Доклад от Д. Петрова с изх. № РД-21 18-00-19/ 25.09.2020 г.  

3. Доклад от Е. Димитров с изх. № АСД-09 30-08-74/ 25.09.2020 г. 

4. Доклад от Н. Николова, И. Георгиева, Л. Вецкова с изх. № АСД-09 30-08-73/ 24.09.2020 г. 

5. Доклад от В. Павлов с изх. № НД-02 19-00-77/ 25.09.2020 г. 

6. Доклад от Р. Дормишкова, Р. Ефтимова, Е. Василева, М. Колева, Т. Тодорова, М. Петкова,                 

    А. Гешева, И. Илиева, Б. Байчева, К. Колев, В. Мънзелов, В. Георгиев, Щ. Джунджуров с   

    изх. № НД-04 30-07-44/ 25.09.2020 г. 

 

 

 

 

Бетина Жотева 

Председател на СЕМ  

 

...........................  Ивелина Димитрова 

 

 

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

 

Галина Георгиева  

    

   ……….….….….  

     

    Розита Еленова  

            

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

 

 

 

София Владимирова    ………….….…. 

 

 

   

 

 

Старши специалист: …………………  Старши специалист: ……………. 

Вера Данаилова               Даниела Коюмджиева   

  


