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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 

 

№ 3 

 

от редовно заседание, състояло се на 27.01.2021 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 заявление от Лени филм ЕООД за регистрация на аудио-визуална 

медийна услуга по реда на чл. 125а от ЗРТ. 

Вносител: Доротея Петрова 

Докладва: Райна Радоева 

 

2. Доклад от дирекция Мониторинг и анализи относно наблюдение на радио- и 

телевизионни програми за отразяване встъпването в длъжност на новия американски 

президент.  

Вносител: Зорница Гюрова 

Докладват: Б. Гегова, М. Колева, М. Петкова, Р. Ефтимова, Щ. Джунджуров, К. Луканов, 

К. Колев, И. Илиева, В. Мънзелов, Б. Байчева, В. Георгиев, И. Михайлов, С. Георгиев 

 

3. Доклади от дирекция Обща администрация относно: 

а) проект за разпределение на бюджета на Съвета за електронни медии за 2021 г.; 

б) обявяване на конкурси по реда на Закона за държавния служител; 

в) услуги, необходими за дейността на Съвета за електронни медии.  

Вносител: Емилия Станева, Мариана Андреева 

Докладват: Незабравка Николова, Мариана Андреева 

  

Разни  

 

Информации: 

- Доклад от дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими и 

международна дейност относно съдебната практика през 2020 г.  

- Допълнение към Доклад на дирекция Мониторинг и анализи относно програма 

Nova news.  

- Изменение на Заповед № РД-13-53/10.07.2019 г. 
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Бетина Жотева откри заседанието и подложи на обсъждане дневния ред.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за” (Ивелина Димитрова не присъства на това гласуване): 

прие дневния ред.  

 

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

и международна дейност относно заявление от Лени филм ЕООД за регистрация на аудио-

визуална медийна услуга по реда на чл. 125а от ЗРТ. 

 

Главен секретар Емилия Станева представи доклада.  (Приложение 2) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”(Ивелина Димитрова не присъства на това гласуване): 

на основание чл. 32, ал. 1, т. 16 и т. 16а, във връзка с чл. 125а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 125к от 

Закона за радиото и телевизията и чл. 9, т. 2 от Тарифа за таксите за радио- и телевизионна 

дейност 

I. Да регистрира като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор) Лени 

Филм ЕООД. 

II. Да впише в Първи раздел на Публичния регистър: 

1. Телевизионна програма с:  

Наименование: НОСТАЛГИЯ /NOSTALGIA. Способ на разпространение: чрез кабелни 

електронни съобщителни и спътникови мрежи. Териториален обхват: национален. 

Програмен профил: специализиран  (филмов). Продължителност на програмата: 24 часа. 

Начална дата на разпространение: 01.03.2021 г. 

2. Данни, касаещи оператора:  

Наименование: Лени Филм ЕООД. Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. 

Димитър Петков, № 107, вх. А, ет. 1, ап. 1. Управител и едноличен собственик на капитала: 

Илийчо Алеков. Вид оператор: търговски. 

ІІI.Лени Филм ЕООД се задължава да създава телевизионна програма “НОСТАЛГИЯ/ 

NOSTALGIA” при спазване на общите изисквания на чл. 125а, ал. 1 от Закона за радиото и 

телевизията, а именно:  

1. Спазване на принципите по чл. 10 от ЗРТ; 

2. Зачитане на човешкото достойнство; 

3. Осигуряване на определеното съотношение в рамките на годишното програмно време, 

предназначено за европейска продукция, както и за произведения, създадени от 

независими продуценти; 

4. Закрила на децата; 

5. Спазване на авторските и сродните права съгласно действащото законодателство; 

6. Предоставяне на информация на Съвета за електронни медии. 

На Лени Филм ЕООД да се издаде удостоверение за регистрация за осъществяване на 

телевизионна дейност – създаване на програмата по т. IІ. 1, в седемдневен срок от влизане 

в сила на решението и след заплащане на първоначалната регистрационна такса. 

Лени Филм ЕООД следва да осигури на страницата си в интернет лесен, директен и 

постоянен достъп на потребителите на услугата най-малко до следните актуални данни: 

- наименование на доставчика на медийната услуга; седалище и адрес на управление; 

данните, включително адрес на електронната поща и телефон за контакти, които 

позволяват установяването на бърз, пряк и ефективен контакт с доставчика; 
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- данни за Съвета за електронни медии, седалище и адрес на управление, адрес на 

електронната му поща и страницата му в интернет, телефон за контакти. 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклад от дирекция Мониторинг и анализи относно наблюдение на 

радио- и телевизионни програми за отразяване встъпването в длъжност на новия 

американски президент.  

 

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

доклада. (Приложение 3) 

 

София Владимирова попита как се е стигнало до това наблюдение и каква е целта му, 

няма да го коментира.  

Розита Еленова: При  единия от доставчиците се коментира възрастта на единия от 

президентите, няма уточнение кой и двамата са над 70 и не знам какво означава това, а 

трябва да има чувствителност за ейджизъм. Представеното в доклада си е чист език на 

омразата. От  представените в доклада изрази като: „той ще се шири”, „синилен” и т.н. са 

чист език на омразата и в никакъв случай не трябва да се подценява чрез:  „само един 

доставчик спомена възрастта на президента”. Споменаването на възрастта само по себе си 

има дискриминационен характер независимо дали някой е на 20 или 80.  

Бетина Жотева сподели, че друго й е направило впечатление. Не знае така ли се прави, но 

е гледала Нова Телевизия, говорел е Байдън, всъпителната му реч, и внезапно са го 

прекъснали, показали са студиото и водещите са казали: „Добър вечер. Това са новините 

на Нова телевизия, Байдън говори, нека да го чуем.” И пак са го включили и след това пак 

са го спрели.  

Розита Еленова: Това поведение трябваше да е отбелязано в доклада. Такъв род 

прекъсвания са важна  част от поведението на доставчиците и могат да се правят изводи. 

Бетина Жотева не може да си обясни изобщо каква е била целта на това: „Здравейте, 

часът е седем, почват новините…”  

Галина Георгиева предположи, че може би са искали да започнат новините точно в седем 

часа.  

Бетина Жотева уточни, че й е трудно да прецени, но тя лично би постъпила по друг начин 

– да се представи цялата реч на президента и след това да се включи от студиото. Явно, че 

цял ден се правят извънредни включвания, но това всъщност си е редакционна политика. 

Розита Еленова: ето какви нови неща научихме само в разговор.  Може да се допълни 

съответния анализ.  

Бетина Жотева също смята, че може и трябва да се допълни. Освен това, направило й е 

впечатление, че едни и същи хора присъстват по темата и в трите големи телевизии.  

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”(Ивелина Димитрова не присъства на това гласуване): 

прие доклада.  

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклади от дирекция Обща администрация относно: 

а) проект за разпределение на бюджета на Съвета за електронни медии за 2021 г.; 

б) обявяване на конкурси по реда на Закона за държавния служител; 

в) услуги, необходими за дейността на Съвета за електронни медии.  

 

а) проект за разпределение на бюджета на Съвета за електронни медии за 2021 г. 
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Финансов контрольор Лиляна Вецкова представи доклада. (Приложение 4) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: прие разпределение на бюджета на Съвета за електронни 

медии за 2021 г. 

 

б) обявяване на конкурси по реда на Закона за държавния служител.  

 

Главен секретар Емилия Станева представи доклада. (Приложение 5) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: да се обяви конкурс за длъжност „инспектор” (5 щ.бр.) 

към дирекция Мониторинг и анализи в Съвет за електронни медии. 

 

б) услуги, необходими за дейността на Съвета за електронни медии. 

- оферти от служби по трудова медицина. 

 

Главен секретар Емилия Станева представи доклада. (Приложение 6) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: да се сключи договор с фирма РЕСПОНСА ПРЕВЕНТ 

ООД (пакети ВИП и ПРЕМИУМ) за комплексно обслужване по здравословни и безопасни 

условия на труд и организиране провеждането на медицински прегледи и изследвания, 

съгласно приложена оферта, за срок от 1 година. 

 

- оферти за хардуерна поддръжка на ресурсите на СЕМ.  

 

Главен секретар Емилия Станева представи доклада. (Приложение 7) 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: да се съберат допълнително оферти за поддръжка на 

хардуерните ресурси в СЕМ.  

Информации: 

- Доклад от дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими и 

международна дейност относно съдебната практика през 2020 г.  

Главен секретар Емилия Станева представи доклада. (Приложение 8) 

 

СЕМ  прие за информация. 

 

- Допълнение към Доклад на дирекция Мониторинг и анализи относно програма 

Nova news.  

Главен секретар Емилия Станева представи доклада. (Приложение 9) 

Ивелина Димитрова: Оценявам допълнителния анализ.  

 

СЕМ  прие за информация. 

 

- Изменение на Заповед № РД-13-53/10.07.2019 г. 
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Решение: 

СЕМ прие изменение на Заповед № РД-13-53/10.07.2019 г., съгласно предложението в 

доклада. 
 

Бетина Жотева закри заседанието.  

 

Материали, приложени към Протокол № 3 

1. Дневен ред 

2. Доклад от Р.Радоева с изх.№ ЛРР-15 30-04-4/26.01.2021 г. 

3. Доклад от екип мониторинг с изх.№ НД-04 30-07-6/25.01.2021 г. 

4. Доклад от Н.Николова с изх.№ БФ-22 30-06-07/25.01.2021 г. 

5. Доклад от Е.Станева с изх.№ ЧР-26 30-03-1/26.01.2021 г. 

6. Доклад от Е.Димитров с изх. № АСД-09 30-08-15/25.01.2021 г. 

7. Доклад от М.Андреева с изх.№ АСД-09 30-08-7/25.01.2021 г. 

8. Доклад от Д.Петрова с изх.№ НД-04 30-07-7/26.01.2021 г. 

9. Доклад от Щ.Джунджуров с изх. № НД-04 30-07-5/25.01.2021 г. 

10. Доклад от М.Андреева с изх.№ АСД-09 30-08-14/25.01.2021 г. 

 

 

 

Бетина Жотева 

Председател на СЕМ  

 

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

 

 

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

 

Галина Георгиева  

    

   ……….….….….  

     

    Розита Еленова  

            

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

 

 

София Владимирова    ………….….…. 

 

 

   

Старши специалист: …………………   

Вера Данаилова                 


