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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 

 

№ 2 

 

от редовно заседание, състояло се на 20.01.2021 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 Лицензионни, регистрационни, правни режими и международна 

дейност относно: 

 а) приемане на образци на документи, свързани с административните производства по 

лицензиране, регистриране и вписване на лица и услуги; 

 б) уведомително писмо от Българска телекомуникационна компания ЕАД. 

Вносител: Доротея Петрова 

Докладва: Райна Радоева 

 

2. Доклад от дирекция Мониторинг и анализи относно аудио-визуална медийна услуга с 

наименование Nova News. 

Вносител: Зорница Гюрова 

Докладва Щерион Джунджуров 

 

3. Доклади от дирекция Обща администрация относно: 

а) промени във вътрешни правила; 

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

в) извършена годишна инвентаризация. 

Вносител: Мариана Андреева 

Докладват: Незабравка Николова  

 

  

Разни  

Информации 
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Бетина Жотева откри заседанието и подложи на обсъждане дневния ред.  

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: прие дневния ред.  

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклад от дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими и 

международна дейност относно:  а) приемане на образци на документи, свързани с 

административните производства по лицензиране, регистриране и вписване на лица и услуги; 

б) уведомително писмо от Българска телекомуникационна компания ЕАД. 

 

а) приемане на образци на документи, свързани с административните производства по 

лицензиране, регистриране и вписване на лица и услуги. 

 

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

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: приема образци на документи, свързани с 

административните производства по лицензиране, регистриране и вписване на лица и услуги. 

 

б) уведомително писмо от Българска телекомуникационна компания ЕАД. 

 

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

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: да се отразят промените в органите на управление на 

Българска телекомуникационна компания ЕАД в Публичния регистър. 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклад от дирекция Мониторинг и анализи относно аудио-визуална 

медийна услуга с наименование Nova News. 

 

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

доклада. (Приложение 3) 

 

Ивелина Димитрова: Приемам доклада. Всичко е описано точно. Ние също следим лично, 

аз имам поглед върху нещата и вече мониторингът ще наблюдава дали всичко е наред според 

ЗРТ.  

Розита Еленова: При новата дирекция „Мониторинг и анализи” забелязвам проактивност, 

която за мен е важна. Трябва редовно  да отчитаме процеси, които протичат в медийната 

среда, а един от тези процеси наскоро е преструктурирането на Канал 3 и превръщането му в 

новинарски канал. Добре е, че мониторингът отбелязва това, но ние в случая нямаме 

„наблюдение на аудиовизуално съдържание”, защото за да имаме такова, трябва да имам 

анализ и някакви изводи в доклада. Тук липсват и анализът, и изводите. Познавам г-н 

Джунджуров, познавам неговия капацитет и той е по-голям от това, което е предложено. Г-

жа Гюрова, съм сигурна, че иска да надгради в своята работа и не би трябвало точно в тази 

форма доклади да се допускат. Този тук е някакъв вид справка. Аз лично бих искала да чуя 

отговора на различни въпроси – кое от добрите практики на Канал 3 са запазени в новия 

канал, надградено ли е съдържанието? Ето виждам, че в новия канал има външни продукции 

на Дойче Веле, което преди в Канал 3 го нямаше. Освен това, има жестомимичен превод 

само в една от емисиите. Така беше преди в Канал 3, как е сега в новия канал? Всички 
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съпоставки от този род - липсват. Това просто е справка, която г-н Джунджуров може да 

направи в рамките на половин час. Така че г-жа Гюрова, ако иска да се изгради като 

мениджър и професионалист, трябва да поработи по конкретно. Което не е никак лесно, 

разбира се. В докладите трябва да присъстват изводи и анализи и аз лично имам доста 

въпроси наистина покрай тази смяна, която е интересна.  

Бетина Жотева благодари за доклада и обърна внимание на г-жа Гюрова на следващо 

заседание зададените от г-жа Еленова въпроси да получат отговори. 

Розита Еленова: На предишното заседание говорихме да се направи анализ - кои 

доставчици вървят по ръба на закона при споменаване на брандове, дори и визуално, не само 

съобщаване на ваксините, а и със съобщаване на лекарствени средства. Ако съветниците ме 

подкрепят и ако г-жа Жотева няма нищо против, мисля че би трябвало да предстои един 

такъв доклад.  

Ивелина Димитрова: Съгласна съм с аргументите на г-жа Еленова, права е, така е, може да  

има това надграждане и този анализ. Подкрепям…  

София Владимирова не възразява.  

Галина Георгиева също приема предложението.  

Бетина Жотева приема предложението и тъй като всички, които трябва да го осъществят 

присъстват на заседанието е сигурна, че ще го направят.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: приема доклада. Дирекция Мониторинг и анализи да 

подготви доклад относно представянето в програмите на доставчиците на медийни услуги на 

търговски марки/наименования на ваксини и лекарствени средства.  

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклади от дирекция Обща администрация относно: а) промени във 

вътрешни правила; б) услуга, необходима за дейността на Съвета за електронни медии; в) 

извършена годишна инвентаризация. 

 

а) промени във вътрешни правила. 

Финансов контрольор Лиляна Вецкова представи доклада. (Приложение 4) 

София Владимирова като председател, също е срещала затруднения и ако г-жа Жотева изпитва 

трудности и заедно с колегите от финансовия отдел са стигнали до извода, че подобно решение 

ще оптимизира работата, не вижда причина да не го подкрепи.  

Розита Еленова: Аз разбира се ще гласувам, ще подкрепя г-жа Николова, а тя получи ли 

подкрепление?  

Бетина Жотева уточни, че г-жа Николова вече е главен счетоводител и има назначен нов 

счетоводител.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Изменя Вътрешни правила за контролни дейности в Съвета 

за електронни медии, съгласно направеното предложение. 

 

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

 

Директор Обща администрация Мариана Андреева представи доклада. (Приложение 5) 

СЕМ реши: Отлага  за следващото заседание. 
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в) извършена годишна инвентаризация. 

Главен секретар Емилия Станева представи доклада.  (Приложение 6) 

СЕМ реши: Приема доклада за извършена годишна инвентаризация. 

Бетина Жотева закри заседанието. 

Материали, приложени към Протокол № 2 

1. Дневен ред 

2. Доклад от Р.Радоева с изх.№ ЛРР-15 30-04-2/18.01.2021 г. 

3. Доклад от Щ.Джунджуров с изх. № НД-04 30-07-04/18.01.2021 г. 

4. Доклад от Л.Вецкова, Н.Николова с изх. № БФ-22 30-10-01/18.01.2021 г. 

5. Доклад от Л. Джидрова с изх.№ АСД-09 30-08-7/18.01.2021 г. 

6. Доклад от Н.Николова с изх. № БФ-22 30-06-02/18.01.2021 г. 

 

 

 

Бетина Жотева 

Председател на СЕМ  

 

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

 

 

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

 

Галина Георгиева  

    

   ……….….….….  

     

    Розита Еленова  

            

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

 

 

 

София Владимирова    ………….….…. 

 

 

   

Старши специалист: …………………   

Вера Данаилова                 


