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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 

 

№ 38 

 

от редовно заседание, състояло се на 26.11.2020 г. 

 

 

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

Розита Еленова, София Владимирова. 

 

Начало на заседанието: 11.00 часа, водено от Бетина Жотева 

 

Съставил протокола – Вера Данаилова 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад от дирекция Мониторинг и анализи относно спазване чл. 6, ал. 3, т. 6 от Закона за 

радиото и телевизията в програма ХОРИЗОНТ на БНР. 

Вносител: Зорница Гюрова 

Докладват: Борислава Байчева, Екатерина Василева, Росица Ефтимова 

  

2. Доклад от Комисия, определена със Заповед РД-13-89/21.10.2020 г. на председателя на 

СЕМ. 

Докладва: Доротея Петрова, председател на комисията 

 

3. Доклади от дирекция Обща администрация относно: 

а) откриване на процедура по Закона за обществените поръчки; 

б) услуга, необходима за дейността на Съвета за електронни медии. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладва: Мариана Андреева 

 

Разни 

 

Информации 

- Доклад от Дирекция Мониторинг и анализи във връзка с писмо от БНТ за промяна в 

програмната схема на БНТ1. 

 

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

дневния ред в т. Разни да се включат: писмо от ДАНС; Доклад за участие в подгрупи на 

ЕРГА през 2021 г.; Проект за декларация на СЕМ; Приемане на решение за разходите за 

PCR-тестове на членовете и служителите да са за сметка на СЕМ.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: прие дневния ред с направените допълнения. 
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ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклад от дирекция Мониторинг и анализи относно спазване чл. 6, ал. 

3, т. 6 от Закона за радиото и телевизията в програма ХОРИЗОНТ на БНР. 

 

И.д. директор на дирекция СА Мониторинг и анализи Зорница Гюрова представи 

доклада. (Приложение 2) 

Галина Георгиева приема доклада и представянето му. Още веднъж, както и на 

заседанието, на което беше гледан докладът за БНТ, иска да изкаже високата си оценка 

към работата на колегите и начина, по който представят всички данни, извлечени от 

наблюдението. 
Ивелина Димитрова: Основният извод за мен от мониторинга на БНР през тези две 

седмици е, че общественото радио изпълнява в пълна степен своята основна обществена 

функция. Виждаме изключително силното присъствие на гражданското общество в 

медийното съдържание –граждани, представители на различни групи в обществото, сериозно 

представителство на неправителствения сектор, също така на съсловните организации, 

интелектуалци, журналисти, като анализатори и коментатори - участници в публицистичните 

предавания. Наблюдава се едно по-слабо политическо, институционално представителство, 

но като цяло гласът на обществото в цялата му палитра се чува по БНР, което смятам, че е 

действително важно. Виждаме и че във фокуса на медията са най-актуалните и горещи теми 

за този период, който е много специфичен, белязан от доклада на Европейската комисия, 

резолюцията на Европейския парламент, темата за свобода на словото и въобще на медиите, 

много силно присъстват в програмата на БНР. И в този контекст смятам, че БНР напълно 

изпълнява основната функция на журналистиката -критическата функция. Нормално е в 

медийното съдържание при тези актуални теми в този период, макар и двуседмичен да 

присъстват и повече критични мнения. Основната роля на медиите е да са коректив. Така че 

мисля, че БНР се справя с тази функция. Това е моят комплексен анализ към основната 

задача на този мониторинг - спазва ли се чл. 6 на ЗРТ - изискването за плурализъм, и моето 

мнение е, че законът е спазен реално, така че аз ще подкрепя доклада. Прави впечатление, че 

тук се вижда и участие по теми, свързани с представители на различни групи в 

неравностойно положение, маргинални групи, наистина едно много голямо богатство и от 

теми, и от участници, с фокус към гражданското общество, и много мнения на конкретни 

граждани. При институционалното представителство се забелязва известен дисбаланс, но си 

давам сметка, че периодът е кратък -  две седмици, но все пак балансът е важен за 

постигането на обективност и пълнота на информацията. Разбирам, че е нормално да има 

повече представители на изпълнителната и законодателната власт, в периода има много 

проблеми, решаването им е в ръцете на изпълнителната и законодателната власт, но все пак и 

останалите институции, както и извънпарламентарните сили, също е важно да имат своето 

представителство. Моето лично мнение е, че данните от този мониторинг - фактологията, 

която е оформена изключително добре в таблици и графики, би била полезна за 

ръководствата на двете обществени медии, но все пак мнозинството ще прецени дали да им 

се изпрати и каква част от доклада. Аз лично смятам, че тези данни биха били полезни за тях, 

наистина дават една много широка и дълбока представа за съдържанието и е добре 

изуализирана ситуацията. Ще приема доклада.  

Розита Еленова: Имам да кажа три неща по доклада - да отбележа, че темата за 

коронавируса  не е така безкрайно преекспонирана и е поднесена щадящо, вече присъства на 

второ, на трето, дори и на четвърто място. Да, темата е постоянна, тя няма да изчезне от 

нашия живот, но в същото време колегите явно са осмислили поведението си,  не са в тази 

истерия медийна - когато има важна тема и само тя да доминира. Друго - в предаването, 
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което е ново – „Политически некоректно”, присъства темата “медии и свобода на словото” 

нещо, което  коментирахме,  че  темата въобще отсъства от дневния ред на медиите.  

Представена е  таблица, която може би не е достатъчна да се направи извод, но отново има  

дисбаланс при представянето на политическите субекти. Имаше такъв и в БНТ - БСП към 

ГЕРБ беше 2:1. В БНР не е чак така, за да направя  краен извод, само ще го отбележа. 

Благодаря на тези, които са работили. 

София Владимирова смята, че от доклада е очевидно, че плурализмът се спазва и то се 

спазва, според нея, по професионален и много адекватен на ситуацията начин. Невероятно 

пъстра палитра от гости, от участници от различни групи, от различни сектори, 

представителство на гледната точка на институциите, която, разбира се, е задължителна. 

Според нея този доклад подчертава високите професионални стандарти, които Българското 

национално радио спазва в изпълнение на своята обществена мисия, в полза на аудиторията 

си. Приема изцяло изводите от доклада. Те съвпадат с нейните лични изводи. Изключително 

е удовлетворена от многообразието на сюжети, тяхното разгръщане в различните теми и 

предавания, което много добре се вижда в доклада, който е представен, и в този смисъл може 

само да поздрави колегите от националното радио за начина, по който се справят и да 

подкрепи наблюдението на г-жа Еленова, което и на нея й е направило впечатление, че 

представянето на темата Ковид-19 като балансирано и разумно. Според г-жа Владимирова 

информация трябва да има, но в никакъв случай тя не трябва да е истерична и плашеща, 

каквато за съжаление в много голяма част от медиите се наблюдава. Ще приеме без 

забележки доклада, който е представен, и приема изводите, които са направени в него.  

Бетина Жотева се присъединява напълно към мнението, изказано от всички колеги до сега. 

Поздравява първо експертите от мониторинга за професионализма. Изказва поздравления на 

г-жа Гюрова и на всички, които са работили по доклада. Изказва поздравления и към 

колегите от националното радио и приема доклада без забележки. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: приема доклада за извършено наблюдение относно 

спазване чл. 6, ал. 3, т. 6 от Закона за радиото и телевизията в програма ХОРИЗОНТ на 

Българското национално радио. 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклад от Комисия, определена със Заповед РД-13-89/21.10.2020 г. на 

председателя на СЕМ.  

И.д. директор на СА ЛРПР и МД Доротея Петрова представи доклада. (Приложение 3) 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: председателят на СЕМ да издаде решение по чл. 108, т. 1 от 

ЗОП за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка за осигуряване на 

денонощна невъоръжена физическа охрана и видеонаблюдение на административната сграда 

на бул. Шипченски проход № 69.  

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклади от дирекция Обща администрация относно: а) откриване на 

процедура по Закона за обществените поръчки; б) услуга, необходима за дейността на Съвета 

за електронни медии;  

 

а) откриване на процедура по Закона за обществените поръчки. 
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Директор на дирекция Обща администрация Мариана Андреева представи доклада. 

(Приложение 4) 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се открие процедура по Закона за обществените поръчки 

за абонаментно обслужване, поддържане и оптимизиране на софтуерната част на 

интегрираната система за мониторинг на Съвета за електронни медии. 

 

б) услуга, необходима за дейността на Съвета за електронни медии.  

 

Директор на дирекция Обща администрация Мариана Андреева представи доклада. 

(Приложение 5) 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се сключи договор с А1 България ЕАД за срок от една 

година, съгласно приложената оферта. 

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ: 

 

- Одобряване на средства за направени разходи за PCR-тестове. 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: при необходимост, разходите за PCR-тестове на членовете 

и служителите са за сметка на Съвета за електронни медии. 

 

- Предложение за Декларация на СЕМ 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: прие предложения проект за декларация на СЕМ. 

 

„Във връзка с развитието на епидемичната ситуация у нас и по света, Съветът за електронни 

медии отново призовава доставчиците на медийни услуги към спазване на високи 

професионални стандарти и етични норми при отразяване на пандемията от Ковид-19. 

Особено по отношение на личната неприкосновеност на гражданите и тяхното здравословно 

състояние. 

Съветът апелира към отговорно информиране на аудиторията като се държи сметка и на 

съответното психологическо въздействие на разпространяваната информация върху 

човешкото здраве. СЕМ очаква медиите да се въздържат от сензационност, от насаждане на 

страх или паника по отношение на пандемията. С особена загриженост регулаторът обръща 

внимание върху споменаването на лекарствени продукти в аудио- и аудио-визуалното 

съдържание, което би предизвикало масово презапасяване или вредно потребление на 

медикаменти, без да е упражнен лекарски надзор и персонално предписание. 

СЕМ подчертава положителния обществен отзвук, който медиите  получават при отразяване 

на добрите примери от живота и проявите на човешка добродетел - солидарност, 

милосърдие, съпричастност, пред самоцелното фокусиране върху смъртта, нещастието и 

страданието.” 

 

- Доклад от М. Белчева за участие на представители на СЕМ в работата на подгрупи на 

ЕРГА през 2021 г. 
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Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: до 01.12.2020 г. членовете на СЕМ да заявят желанията си 

за онлайн участие в подгрупите на ЕРГА. 

 

ИНФОРМАЦИИ 

 

- Писмо от ДАНС 

СЕМ прие за информация. 

С писмо да се информира г-н Кошлуков да предприеме необходимите действия, съгласно 

указанията на ДАНС. 

 

- Доклад от Дирекция Мониторинг и анализи във връзка с писмо от БНТ за промяна в 

програмната схема на БНТ1. 

И.д. директор на дирекция СА МА Зорница Гюрова представи доклада. (Приложение 6) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: прие доклада. Да се организира онлайн среща с 

ръководството на Българската национална телевизия на 01.12.2020 г. (вторник) от 11:00 часа. 

 

Бетина Жотева закри заседанието.  

 

Материали, приложени към Протокол № 38:  

1. Дневен ред 

2. Доклад от З. Гюрова с изх. № НД-04 30-07-57/24.11.2020 г. 

3. Доклад от Д. Петрова с изх. № РД-22 22-00-4/25.11.2020 г. 

4. Доклад от М. Андреева с изх. № АСД-09 30-08-101/25.11.2020 г. 

5. Доклад от М. Андреева с изх. № АСД-09 30-08-100/25.11.2020 г. 

6. Доклад от К. Колев с изх. № РД-21 18-00-20/24.11.2020 г. 

7. Писмо от БНТ с вх. № РД-21 18-00-20/ 25.11.2020 г.  

8. Писмо от ДАНС с вх. № РД-22 06-00-62/23.11.2020 г.  

 

 

 

Бетина Жотева 

Председател на СЕМ  

 

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

 

 

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

 

Галина Георгиева  

    

   ……….….….….  

     

    Розита Еленова  

            

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

 

 

 

София Владимирова    ………….….…. 

 

 

   

 

Старши специалист: …………………   

Вера Данаилова                 


