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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 

 

№ 17 

 

от редовно заседание, състояло се на 16.06.2021 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 – Мария Гинина 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклади от дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими и международна дейност 

относно: 

а) заявление от Радио 1 ЕООД по чл. 125 от Закона за радиото и телевизията за изменение на 

индивидуална лицензия № 1-016-01-04; 

б) заявление от Метрорадио ЕООД по чл. 125 от Закона за радиото и телевизията за изменение на 

индивидуални лицензии № 1-009-01-06 и № 1-009-01-07; 

в) заявление от Нова Броудкастинг Груп ЕООД по чл. 125а от Закона за радиото и телевизията за 

регистрация на аудио-визуална медийна услуга;  

г) заявление от Сега ЕАД и Българското национално радио по чл. 125ж от Закона за радиото и 

телевизията за вписване на нелинейна медийна услуга; 

д) уведомителни писма от Българска свободна медия ООД, Болкан мюзик ЕООД и БТВ Медиа груп 

ЕАД; 

е) административнонаказателно производство, образувано с АУАН № НД-01-10 от 2021 г.; 

ж) информация от 53-та среща на EPRA. 

Вносител: Доротея Петрова 

Докладват: Райна Радоева, Владимир Павлов, Мария Белчева 

 

2. Доклад от дирекция Обща администрация относно услуга, необходима за дейността на Съвета за 

електронни медии. 

Вносител: Мариана Андреева 

Докладва: Евгени Димитров 

 

Разни: 
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Бетина Жотева: Часът е 11:00. Пред вас е дневният ред. Аз имам едно предложение за т. Разни – да 

включим писмото, което е пред вас, с адресати: Президентът на Републиката, генерални директори 

на Европейската комисия, както и президентът на ЕРГА, относно последните развития на 

взаимоотношенията, то няма взаимоотношения, по-скоро относно публичните изяви на служебния 

министър на културата проф. Минеков, които се отнасят до Съвета за електронни медии. Ако имате 

други предложения, моля да ги предложите. 

Розита Еленова: Говорим за дневен ред, нали така? 

Бетина Жотева: Да. Предлагам това да влезе в т. Разни. Ако няма други предложения, моля да 

гласувате така предложения дневен ред. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: приема предложения дневен ред, заедно с направеното 

допълнение. 

 

Бетина Жотева: Преди да започнем доклада от Лицензионните, регистрационни и правни режими, 

бих искала да благодаря за вчерашното участие на г-жа Еленова, която се яви в една изключително 

враждебна, предварително заложена враждебна атмосфера. Поздравявам я, че взе участие в тази 

конференция. Поздравявам я за позициите, които зае в защита на регулатора. На Еми Станева също, 

която присъстваше там за подкрепа. Г-жо Еленова, вярвам, че сте разбрали, че ако Вие не бяхте се 

явили в първия панел, щеше да се получи една изключително конфузна ситуация – този панел на 

практика да пропадне, така че Вие внесохте голяма доза реализъм. Искам да благодаря и на г-жа 

Ивелина Димитрова за нейното участие, най-вече за факта, че повдигна завесата какво се случва в 

регулатора. Това беше много важно – обществото да разбере, че тук не живеем в тъмнина,  не ходим 

с факли, не правим дворцови преврати. Също благодаря за това, че изясни, че методиката за 

мониторинг на плурализма и изборите е стара и лоша. Благодаря и за това, че направи публично 

достояние, че тя винаги е сама и ѝ е много трудно да се справи с тези моменти. Само не знам защо 

не изясни, че тази лоша Система за мониторинг и плурализъм, лоша методика, се отнася само за 

една от обществените медии, за другите – не. Освен това, искам да ѝ благодаря за активното 

законотворчество, за предложенията за промени в ЗРТ, тъй като досега във всички срещи, които сме 

правили относно предложения от страна на СЕМ за ЗРТ, тя е предложила само една промяна и то 

именно да се въведе задължително изискване регулаторът да създаде и поддържа платформа за 

медийна информационна грамотност. Искам да поднеса извиненията си към г-жа Димитрова за 

цялата мъка, която е преживяла за последните две години, в това че винаги е била сама. Разбрахме, 

че ѝ е било много тежко и със сизифовски усилия се бори с трудната действителност в СЕМ. Мога 

да си представя колко още по-тежко щеше да ѝ бъде, ако беше присъствала на срещите ни с 

Европейската комисия, ОССЕ, УНИЦЕФ, в работните групи на ЕРГА и, разбира се, на отчетите на 

генералните директори на обществените медии. Но, все пак, отчитам това като положителен факт – 

че тя не присъства на тези срещи, защото, предполагам, че това щеше да ѝ се отрази още по-зле. 

Предполагам, че има още много неща, за които трябва да ѝ благодаря, тъй като внесе страшно много 

яснота – не само в членовете на СЕМ, но и в цялата администрация, която следи вчера с много 

голям интерес цялата конференция. И още веднъж ѝ благодаря за вчерашните думи в НДК.  

Ивелина Димитрова: Ще имам ли възможност да отговоря? 

Бетина Жотева: Благодаря. 

Ивелина Димитрова: Да взема думата, ще имам ли възможност? 

Бетина Жотева: Разбира се. 
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Ивелина Димитрова: Благодаря Ви, г-жо Жотева. Считам за част от изказванията, които правите и 

иронията, която влагате, за изключително некоректно и спекулативно, изнасяйки определени факти, 

които Вие ги интерпретирате тенденциозно. Миналата година съм чакала един месец и повече да 

бъде внесен отчетът на Българската национална телевизия за разглеждане, както му е редът. И 

нямаше никакви проблеми. И редица дни, въпреки, че беше лято, периоди или седмици ние бяхме 

всички тук и съм поставяла въпроса защо и кога ще се внесе отчетът на Българската национална 

телевизия миналата година. Когато излязох в отпуск и той не беше планиран за внасяне. Когато 

излязох в отпуск, той тогава беше планиран на заседание. Ясно се виждаше от молбата ми за отпуск, 

че се връщам буквално след няколко дни. След като повече от месец беше задържан, гледането на 

отчета на БНТ в СЕМ, за да се успокоят страстите и напрежението срещу БНТ на протеста, по време 

на протестите, мисля че не беше проблем с още няколко дни да се изчака моето завръщане от 

отпуската – да присъствам на отчета. При друг случай, който цитирате, бях в болнични, с тежка 

жлъчна криза, и тези спекулации не са коректни нито към мен, нито към който и да е друг. Всеки е 

отсъствал по причини – болест и т.н. Правила съм много предложения. Ако си спомняте, когато 

тръгна законодателната дейност – 2019 и началото на 2020 г., участвах и в работните групи с БНР, 

абсолютно на всички работни групи в СЕМ, заедно с обществените медии и други представители, и 

писмено, в три страници, изразих още тогава тези предложения, които трябваше да стигнат през 

Вас, г-жо Жотева, до работната група, която администрираше г-н Кошлуков, и Вие казахте, че 

всичко е предадено. Разбира се, не всичко е било прието и обсъдено и, да, така е, мнозинството в 

СЕМ определя финалните решения. В определени случаи, които касаят обществените медии, 

обществената БНТ -  да, моят глас е бил самотен. Но това не означава, че е било във всички 

останали решения. Да, не съм приела поредица от мониторингови доклади… 

София Владимирова: Само Вие? 

Ивелина Димитрова: Да, и други. Имало е моменти, в които съм била сама, и в които е имало още 

един глас. Казала съм го – „много често”, свалете си стенограмата от вчерашното ми участие. Бях 

изключително пунктуална. Казах, че много често - това не означава винаги, че моят глас остава 

самотен по повода и основните причини, актуалният повод за тази конференция, стартирала от 

недоволството, което се фокусира върху обществената телевизия и регулатора. Не искам да има 

двойни стандарти. Не искам на едни писма да се обръща внимание – в контекста и на писмото, което 

сте предложили, цитирайки отново Закона. Отново едни протоколни писма. Няма нищо лошо в 

протоколните отговори и писма, но те не са достатъчни в днешния настоящ момент. Те не стигат. И 

затова аз не подкрепям единствено и само това протоколно писмо, което днес сте предложили тук, и 

се разграничавам от него. И ще прочета, защото ние още лятото имахме петиция, писмо до нас, 

което съм направила всичко възможно да привлека вниманието Ви и то да бъде обсъдено. Това се 

случи на 22.07. Оттам нататък, в много ситуации, когато съм се опитала да фокусирам вниманието 

върху проблемите, аз не съм срещала… 

Розита Еленова:  Г-жо Димитрова, г-жо Жотева, готова съм да ви изслушам, както винаги… 

Ивелина Димитрова: Може ли да не ме прекъсвате? 

Розита Еленова: … съжалявам…. 

Ивелина Димитрова: Всеки е в правото си. Вас никой не Ви е прекъсвал, госпожо Жотева. 

Розита Еленова:  Ама аз съм Еленова… 

Ивелина Димитрова: Към нас има петиция… 

Розита Еленова: Еленова съм,  само да нямаме раздвоение на личността. 

Ивелина Димитрова: Г-жо Еленова, към нас има петиция, по която Вие не взимате отношение, а 

отново се фокусирате върху… 
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Розита Еленова: Г-жо Жотева, моля Ви да ми дадете думата, извиних се на г-жа Димитрова, че я 

прекъсвам… 

Бетина Жотива: Да, г-жо Еленова, заповядайте. 

Ивелина Димитрова: Ама не може да ме прекъсвате преди да съм свършила. 

Розита Еленова: Аз съм на заседание и ако г-жа Димитрова има да се… 

Ивелина Димитрова: Това е скандално. 

Розита Еленова: Кое е скандално? 

Ивелина Димитрова: Че не съм завършила и Вие ме прекъсвате. 

Розита Еленова: Вижте сега… 

Ивелина Димитрова: Завършвам буквално след 5 минути. 

Розита Еленова: Г-жо Димитрова, четвърта година сте съветник и някои правила не сте ги усвоили. 

Сега ще трябва да ги усвоите.  

Ивелина Димитрова: Усвоила съм всички правила, нека да не влизаме в лични нападки. 

Розита Еленова: Не се притеснявайте, имате още година и половина-две. 

Ивелина Димитрова: Това е просто… 

Розита Еленова: Кое е лична нападка? 

Ивелина Димитрова: И квалификации, че не съм усвоила правилата. Знам си много добре 

правилата. Г-жа Жотева… 

Розита Еленова: Не сте, защото в момента има старт на заседание – 11:00. Пет съветника са се 

подготвили. Призовавала съм всички председатели в лицето на Стоянова, Владимирова и Жотева, че 

когато съветникът е концентриран за заседание - се върви по дневния ред и се провежда заседание. 

Ако Вие имате желание да комуникирате нещо друго– аз съм на линия 24/7. Но не и други теми да 

прекъсват вече гласувания дневен ред. Дайте предложение, внесете  точка в заседание, а не да 

присъстваме на Ваше емоционално излияние. 

Ивелина Димитрова: Не, темите ги вкара г-жа Жотева. 

Розита Еленова: На заседание сме, моля по дневния ред. Ако има някакви лични неща, дайте друг 

час.  

Ивелина Димитрова: Темите ги вкара г-жа Жотева, защото това, което тя изчете в момента, изчете 

– подчертавам, го няма към материалите и не е вкарано в дневния ред. Значи, тя може да изчита 

неща и материали, които ги няма, а аз нямам право да завърша своето изказване по тези теми, които 

тя засегна. 

Розита Еленова: Като Ви казвам, че не знаете правилата, вкарана е точка в т. Разни.  

Ивелина Димитрова: Да, вкарана е по повод друго писмо. 

Розита Еленова: Всичко, което искате да кажете…  

Ивелина Димитрова: Добре, кога ще се гледа тогава това писмо и кога ще се гледа… 

Розита Еленова: Заседанието изисква специфична концентрация. 

Ивелина Димитрова: …петицията с искането на оставката на целия регулатор и въпросите, 

сериозни въпроси и критики, обвинения, поставени към регулатора, подписани от близо 3000 

общественици, професионалисти, интелектуалци? Защо на това не обръщаме внимание? Тя е 

публична, изразена е в публичното пространство, но е с ясен адресат – Българската национална 

телевизия и СЕМ. Това го няма. На това не се обръща внимание. Поредно заседание. 

Розита Еленова: Не се знае, че се внася точка от дневния ред, която се гласува. 

Ивелина Димитрова: Просто поставям въпроса. Едни неща се внасят и на тях се обръща внимание, 

на други – не. 

Розита Еленова: Не се поставя въпрос, когато е почнало заседание. 

Бетина Жотива: Внесете петицията, г-жо Димитрова, и ще я разгледаме. 
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Ивелина Димитрова: Добре, ще я внеса. 

Бетина Жотива: Чудесно. 

Ивелина Димитрова: Още днес. 

 

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

международна дейност относно: 

а) заявление от Радио 1 ЕООД по чл. 125 от Закона за радиото и телевизията за изменение на 

индивидуална лицензия № 1-016-01-04. 

 

Доротея Петрова - директор СА ЛРПР и МД, представи доклада (Приложение 2). 

 

Бетина Жотива: Аз съм „за”. 

София Владимирова: Ние нямаме констатирани нарушения или проблеми с доставчика, това е 

нашето впечатление. Така че, мониторингът, който Съветът е осъществявал върху въпросната 

програма показва, че реално няма пречка Съветът да даде такова съгласие, нали така? 

Доротея Петрова: Да.  

София Владимирова: Добре, и аз подкрепям решението. 

 

Решение: 

СЕМ реши с  5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 109, ал. 1 и чл. 125 

от Закона за радиото и телевизията, и чл. 5, т. 4 от Тарифата за таксите за радио- и телевизионна 

дейност, изменя Индивидуална лицензия № 1-016-01-04, издадена на Радио 1 ЕООД, за доставяне на 

радиоуслуга с наименование „Радио 1” на територията на гр. Габрово, както следва: Срокът на 

лицензията се удължава с 15 години, считано от 16.04.2022 г. Всички останали разпоредби на 

Индивидуална лицензия № 1-016-01-04 остават непроменени. 

Длъжностни лица на СЕМ да отразят промените в Публичния регистър. 

Да се уведоми КРС с оглед предприемане на действия за удължаване срока на издаденото от нея 

разрешение № 00552/2008 г. за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни 

съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на територията на гр. Габрово. 

 

б) заявление от Метрорадио ЕООД по чл. 125 от Закона за радиото и телевизията за изменение на 

индивидуални лицензии № 1-009-01-06 и № 1-009-01-07. 

 

Доротея Петрова - директор СА ЛРПР и МД, представи доклада (Приложение 2). 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 109, ал. 1 и чл. 125 

от Закона за радиото и телевизията, и чл. 5, т. 4 от Тарифата за таксите за радио- и телевизионна 

дейност: 

Изменя Индивидуална лицензия № 1-009-01-06, издадена Метрорадио ЕООД, за доставяне на 

радиоуслуга с наименование „БГ РАДИО” на територията на гр. Габрово, както следва: Срокът на 

лицензията се удължава с 15 години, считано от 01.11.2022 г. Всички останали разпоредби на 

Индивидуална лицензия № 1-009-01-06 остават непроменени. 

Изменя Индивидуална лицензия № 1-009-01-07, издадена Метрорадио ЕООД, за доставяне на 

радиоуслуга с наименование „БГ РАДИО” на територията на гр. Ямбол, както следва: Срокът на 
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лицензията се удължава с 15 години, считано от 16.04.2022 г. Всички останали разпоредби на 

Индивидуална лицензия № 1-009-01-07 остават непроменени. 

Длъжностни лица на СЕМ да отразят промените. 

Да се уведоми КРС с оглед предприемане на действия за удължаване срока на издадените от нея 

разрешения за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за 

наземно аналогово радиоразпръскване № 00039/2007 г. за територията на гр. Габрово и № 00116 

/2008 г. за гр. Ямбол. 

 

в) заявление от Нова Броудкастинг Груп ЕООД по чл. 125а от Закона за радиото и телевизията за 

регистрация на аудио-визуална медийна услуга 

 

Доротея Петрова - директор СА ЛРПР и МД, представи доклада (Приложение 2). 

 

Решение: 

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

радио- и телевизионна дейност, регистрира като доставчик на линейна медийна услуга „DIEMA 

SPORT 3” Нова Броудкастинг Груп ЕООД. Да се впише в Първи раздел на Публичния регистър 

телевизионна програма с наименование DIEMA SPORT 3, специализиран програмен профил 

/спортен/, 24 часа продължителност на програмата, с национален териториален обхват и начална 

дата на разпространение 01.07.2021 г. Способът на разпространение е чрез кабелни електронни 

съобщителни и спътникови мрежи. 

 

г) заявление от Сега ЕАД и Българското национално радио по чл. 125ж от Закона за радиото и 

телевизията за вписване на нелинейна медийна услуга. 

 

Доротея Петрова - директор СА ЛРПР и МД, представи доклада (Приложение 2). 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 16 и чл. 125ж, ал. 5, във връзка с 

чл. 125к, ал. 2, т. 4 и ал. 5 от Закона за радиото и телевизията, вписва в раздел Четвърти на 

Публичния регистър като доставчик на нелинейна медийна услуга Сега ЕАД, със седалище и 

адрес на управление гр. София, ул. Евлоги и Христо Георгиеви № 169, ет. 2. Критерий за 

определяне юрисдикцията на Република България: § 1, т. 23, б. „а“, подточка „аа“ от ДР на ЗРТ. 

Вид медийна услуга: видео по заявка - услуга под редакционната отговорност на Сега ЕАД, 

предоставяща достъп на потребителите в избран от тях момент до каталог от предавания. 

Услугата се осъществява в рамките на интернет сайта https://www.segabg.com/video. 

Териториален обхват – национален. На Сега ЕАД да се издаде удостоверение с оглед изрично 

заявеното желание на лицето и заплатената от него такса, съгласно чл. 14 от Тарифата за таксите 

за радио- и телевизионна дейност. 
  

Решение:  
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 16 и чл. 125ж, ал. 5, във връзка с 

чл. 125к, ал. 2, т. 4 и ал. 5 от Закона за радиото и телевизията, вписва в раздел Четвърти на 

Публичния регистър като доставчик на нелинейна медийна услуга Българското национално 

радио със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Драган Цанков № 4. Критерий за 

https://www.segabg.com/video
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определяне юрисдикцията на Република България: § 1, т. 23, б. „а“, подточка „аа“ от ДР на ЗРТ. 

Вид медийна услуга по заявка: подкасти, обособени в различни категории: общество, здраве, 

история, култура, бизнес, технологии, спорт, каузи, музика и др., разделени на епизоди с 

времетраене от 10 до 120 минути всеки. Съдържанието се предоставя на интернет страницата на 

доставчика с адрес https://bnr.bg/page/bnr-podkasti и може да се слуша в избрано от аудиторията 

време. Териториален обхват: неограничен. На Българското национално радио да се издаде 

удостоверение, с оглед с оглед изрично заявеното желание на лицето и след заплащане на такса, 

съгласно чл. 14 от Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност. 

 

д) уведомителни писма от Българска свободна медия ООД, Болкан мюзик ЕООД и БТВ Медиа груп 

ЕАД. 

 

Доротея Петрова - директор СА ЛРПР и МД, представи доклада (Приложение 2). 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се отразят настъпилите промени в органите на управление на 

Българска свободна медия ООД в раздел Първи на Публичния регистър.  

 

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 

Болкан мюзик ЕООД, като териториалният обхват се променя от регионален - за областите 

Кюстендил и Благоевград, на местен – за гр. Благоевград. На доставчика да се издаде ново 

удостоверение за регистрация. Промяната да се впише в раздел Първи на Публичния регистър. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се отразят настъпилите промени в органите на управление на 

БТВ Медиа груп ЕАД в раздели Първи, Трети и Четвърти на Публичния регистър. 

 

е) административнонаказателно производство, образувано с АУАН № НД-01-10 от 2021 г. 

 

Доротея Петрова - директор СА ЛРПР и МД, представи доклада (Приложение 3). 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Възлага на председателя на СЕМ да издаде наказателно 

постановление на ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА АД за нарушение на чл. 12, ал. 1 от Закона за радиото и 

телевизията – разпространение на предаване на език, различен от официалния, съгласно 

Конституцията на Република България. Размерът на санкцията да бъде определен към минимума. 

 

ж) информация от 53-та среща на EPRA 

 

Мария Белчева - главен експерт, представи доклада (Приложение 4). 

 

Решение: СЕМ прие доклада. 

 

https://bnr.bg/page/bnr-podkasti
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ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклад от дирекция Обща администрация относно услуга, необходима за 

дейността на Съвета за електронни медии 

 

Емилия Станева - главен секретар, представи доклада (Приложение 5). 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за” и 1 „въздържал се” (Ив. Димитрова): Одобрява офертата на 

РАЙС ЕООД за закупуване на 3 бр. мултифункционални устройства XEROX VersaLink C 7030. 
 

ПО ТОЧКА РАЗНИ: По предложение на г-жа Бетина Жотева - председател на СЕМ, да се изпрати 

писмо до Президента на РБългария и представители на посочените европейски институции и 

организации във връзка с публичните изяви на служебния министър на културата проф. В. Минеков, 

касаещи дейността на Съвета. 

 

Бетина Жотева: Пред вас е текстът на писмото, предложено да се изпрати до адресатите, които ви 

казах в началото. Ако имате някакви забележки, корекции, промени, коментари – моля, заповядайте. 

Ивелина Димитрова: Аз имам становище. Мога ли да взема думата за изказване по писмото?  

Бетина Жотева: Разбира се.  

Ивелина Димитрова: Аз не подкрепям това писмо. Ще гласувам категорично „против” и трябва да 

обоснова защо. Отново виждам двойни стандарти, които са ми правили впечатление по отношение, 

особено последната година, за това, че едни реакции, едни изказани публични мнения - на едни от 

тях СЕМ реагира, като ги определя като намеса и цензура, а при други такива, дори по-остри, назад 

във времето - няма никаква реакция. Ако проф. Минеков е преминал границите, е направил и лични 

нападки, границата бе премината, имаше нападки и от страна на г-н Кошлуков. Тях обаче ги няма. 

СЕМ не реагира на тях. СЕМ не влезе в своята роля на медиатор, не инициира дори една среща, 

разговор, едно по-широко обсъждане тук, преди да изпращаме своите протоколни формални 

отговори или преди тези изключително крайни реакции, в едни случаи ги има в други – не. В тези 

случаи ги има - крайни реакции за намеса, нарушаване на независимостта и т.н. Ако имате желание, 

мога да вляза и в конкретика на фрапантни случаи, в които СЕМ е бил пренебрегван, игнориран, 

дори законодателна дейност, прескачан, когато ние не сме реагирали. Редица много по-крайни 

изказвания в студия, нападки на журналисти, които СЕМ също е подминал и не е реагирал. Това не 

означава, че не трябва да реагира, но пак казвам - едни изявления се квалифицират по един начин и 

на тях се реагира, а други - не. Пак ви казвам, тук мисля, че границата беше премината от 

генералния директор на Българската национална телевизия, а тук няма и дума за това нещо и отново 

виждам един… 

Бетина Жотева: Какво е казал Кошлуков за СЕМ?  

Ивелина Димитрова: Не само за СЕМ, срещу проф. Минеков. Нали за това става въпрос?   

Розита Еленова:  Става въпрос за СЕМ… 

Ивелина Димитрова: Имаше един втори план… 

Розита Еленова: …за работата на СЕМ, за това става въпрос. 

Ивелина Димитрова: Да, но ние не може да не видим и другото. Не може да не видим и този втори 

план… 

Розита Еленова: Нека да видим.  

Ивелина Димитрова: Да, вкарвам това като тема за обсъждане. Г-н Кошлуков използва ефира на 

собствената си телевизия за нападки и отговори – единствен, сам в студиото, в продължение на цяло 
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едно предаване. И това не се вижда от СЕМ, разбирате ли, а другото се вижда и той реагира. Г-н 

Кошлуков използва ефира на телевизията, в която говори, за да отговаря, да напада…  

Бетина Жотева: Нали има мониторинг за това, ние ли трябва да реагираме? 

Ивелина Димитрова: Значи, нещата са изключително свързани. Нещата са изключително свързани. 

Ако ще гледаме този казус, поводът на който е тази цялата комуникация между министъра на 

културата, генералния директор, нещата са свързани и ние трябва да погледнем абсолютно целия 

казус. Ние не можем да вадим само нещо от контекста и на него да реагираме. Контекстът е много 

голям, картината е много голяма… 

Розита Еленова: Вие нали знаете, че работите в Съвета за електронни медии, не в Министерство на 

културата? Само да Ви припомня. 

Ивелина Димитрова: Няма значение, поводът на писмото е министърът на културата… 

Розита Еленова: Аз Ви разбирам. 

Ивелина Димитрова: …и това е моята позиция и аз имам право да я изразя. Ако така ще бъда 

прекъсвана и няма да ми се дава думата, не виждам смисъл да стоя в този регулатор. Честно ви 

казвам. И ще обсъдя съвсем сериозно смисъла от оставането ми в този регулатор по този начин. 

Бетина Жотева: Ами, Ваше право е, г-жо Димитрова. 

Ивелина Димитрова: Защото искам да Ви кажа, че това напрежение, което го има спрямо БНТ от 

много страни и тази обществена реакция на недоволство, тя не е политическа. Оставете 

политическите пристрастия у всеки, вижте обществената реакция и ситуацията, в която сме днес, и 

това недоволство. Мисля, че принос там има и СЕМ, който в много, много случаи – и на база 

мониторингите дори, се отчетоха дефицити, отчетоха се липси в програмата на Българската 

национална телевизия, неспазване на лицензиите. И СЕМ не взе категорична позиция, не взе мерки, 

не инициира срещи и т.н. Не обърна достатъчно сериозно внимание. И това наслагване, то 

рефлектира в ефира. Хората реагират, обществото реагира, реагира и министърът на културата. 

Може да не е било по най-добрия начин, но ако не излезем и не видим цялата обща картина, особено 

през последната една година, това означава едностранчиво поведение, оценка и действия на 

регулатора. Благодаря ви.  

София Владимирова: Може ли сега аз да взема думата, защото в известен смисъл започвам да се 

чувствам лично засегната. Моля да бъде направена една справка, ще поема ангажимента, да я внеса 

на заседание,  ако това представлява интерес за колегите, колко пъти гласът на г-жа Димитрова е 

оставал сам, тъй като в моите спомени това не се е случвало често и това го казвам като човек, който 

доста често е гласувал в подкрепа на определени позиции и бих искала, тъй като, естествено, 

човешката памет е странно нещо, тя ни изневерява, аз документално да се опра на някакви факти, за 

да видя действително колко пъти г-жа Димитрова е оставала сама в своите гласувания, в подкрепа 

на определени тези,  което касае отчетите на националните, двете обществени медии, както и 

мониторингите, които сме разглеждали. Също така припомням… 

Ивелина Димитрова: Не, г-жо Владимирова, не сте коректни. 

София Владимирова: Аз не Ви прекъсвам… 

Ивелина Димитрова: Говорих само за казуси, свързани с БНТ.  

София Владимирова: Аз искам да видя мониторингите на двете… 

Ивелина Димитрова: Мониторинг, протести, плурализъм на мненията. 

София Владимирова: Точно така, всичките тези мониторинги, които г-жа Димитрова изброи, както 

и всички останали мониторинги, които сме правили на двете обществени медии, аз ви моля да 

видим колко пъти нейният глас е оставал сам.  

Ивелина Димитрова: Вижте, аз няма да присъствам на другарски съд. 

София Владимирова: Нито пък аз.   
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Ивелина Димитрова: Аз може да съм приела и моят глас да не е бил сам, но аз съм обърнала 

внимание…   

София Владимирова: Публично да се казва „само аз”, при положение, че това е…  

Ивелина Димитрова: Не съм казала „само аз”. Казах, че често моят глас е оставал самотен. 

София Владимирова: Нека да видим колко често. Защото, ако се придържаме към истината, нека 

се придържаме към истината. 

Ивелина Димитрова: Там, където има установено нарушение, аз съм приела доклада и моят глас е 

заедно с вас, но аз съм казала, че има дефицити и че има проблеми. 

София Владимирова: Нека да видим колко пъти е оставал сам, колко често се е случвало това, 

защото аз твърдя, че това не е толкова често.  

Ивелина Димитрова: Той е оставал сам по казуси, касаещи обществената телевизия…  

София Владимирова: Многократно аз съм поискала… 

Ивелина Димитрова: …По темата протести, фокусирани мониторинги, лицензии - само в тези 

случаи. 

София Владимирова: Аз Ви изслушах. Само за тези случаи говоря аз.  

Ивелина Димитрова: Само за този фокус. За други неща не съм коментирала, че моят глас е бил 

сам. 

София Владимирова: Аз говоря само за мониторинги по лицензията и плурализма по отношение 

на двете обществени медии, както и техните отчети. Много е важно да кажа също така, че аз съм 

човекът, който е настоявал преди всеки отчет на двете обществени медии да се прави мониторинг по 

лицензията и мониторинг по спазване на Закона за радиото и телевизията и те да се разглеждат, и са 

задавани въпроси в тази връзка. Тази декларация, за която г-жа Димитрова говори, беше 

разглеждана в Съвета, и аз моля да се провери, защото наистина в момента нямам спомен миналата 

година … 

Ивелина Димитрова: Коя декларация? 

София Владимирова: Тази, която сега е допълнена с искане за оставката на СЕМ. 

Ивелина Димитрова: Аз само взех думата… 

София Владимирова: Вие искате да говорите без да бъдете прекъсвана, но аз не мога да говоря. 

Ивелина Димитрова: Не, защото зададохте въпрос, че не си спомняте, г-жо Владимирова, и аз… 

София Владимирова: Аз казвам, че не си спомням на коя дата беше внесена за разглеждане 

декларацията в първия ѝ вид, защото аз си спомням, че тя е разглеждана от Съвета.  

Ивелина Димитрова: Петицията ли? 

София Владимирова: Да. 

Ивелина Димитрова: Тя не беше внесена. Аз се борих да мога да взема отношение по нея с г-жа 

Жотева, която не ми даваше думата. Това е от 22-ри юли. Не беше внесена, бяхме я получили тук. 

Едва успях с борба да взема думата, за да взема отношение по нея и да поискам да я разгледаме. 

Отговорът беше: „Върви мониторинг на СЕМ”. 

Розита Еленова: Не, то така всеки може да си говори всичко… 

Ивелина Димитрова: Ама така е, защото… 

Розита Еленова: …..без факти. 

Ивелина Димитрова: Посоката, в която тръгва г-жа Владимирова означава външен тежък одит. 

Розита Еленова: Дайте  документа, за да говорим. 

Ивелина Димитрова: Аз няма да позволя спекулативно да се интерпретира това, че аз съм казала, 

че моят глас често е оставал сам… 

София Владимирова: Няма да позволя моето име да бъде коментирано в некоректен контекст, 

което вчера се случи… 
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Ивелина Димитрова:  Вие, г-жо Владимирова, можеше да бъдете на тази конференция и да кажете, 

че в много случаи и Вашият глас е оставал самотен и се е разминавал с мнозинството. 

София Владимирова: Да, така е, но аз не мога и не считам, че е редно да правя подобни 

неколегиални изказвания. Нека да видим какви са фактите. 

Ивелина Димитрова: Защо не реагирахте на неколегиалните изказвания към мен от г-жа Жотева в 

края на нейното изказване, които бяха откровено обидни и манипулативни? 

София Владимирова: Аз не реагирам към Вас. Аз искам да видя справка. Искам да видя справка, 

защото казвам, че според мен това не е така. Нека да видим фактите такива каквито са. 

Ивелина Димитрова: Ей сега ще Ви дам справка. 

София Владимирова: Добре.  

Ивелина Димитрова: Знаете, че винаги се подготвям. 

Розита Еленова: Може ли докато г-жа Димитрова се подготвя за изказване … 

Ивелина Димитрова: Сега ще Ви я дам справката. Аз за себе си съм си я извадила, за да мога в 

моите аргументи… Тя не е изчерпателна. 

Розита Еленова: Мога ли да взема думата, докато се подготвяте или да Ви изчакам?  

Ивелина Димитрова: Част от извадки от протоколи съм направила за себе си, за да си припомня 

своите мнения, преди да тръгна публично да казвам, че много от моите предложения … 

София Владимирова: Това са гласуванията, така ли? В които Вие не сте срещнали подкрепа? Това 

ли е справката? 

Ивелина Димитрова: Защо фокусирате само върху гласуванията?  

София Владимирова: Защото всяко мое гласуване е било мотивирано „за”, „против” или 

„въздържал се” и не съм съгласна да се налага тезата, че тук има един човек, който е сам и другите 

нямат свое собствено мнение. Съжалявам, няма да го позволя.  

Ивелина Димитрова: Аз визирам точно определени теми и точно определени заседания. Разбирате 

ли? 

София Владимирова: Да, и аз тях визирам. 

Ивелина Димитрова: Не визирам само начина, по който се гласува, а и комуникацията … 

София Владимирова: Точно така. И аз. 

Ивелина Димитрова: Темите, които се обсъждат, проблемите, които се поставят. Включително и 

на последното заседание за нашия предизборен мониторинг, който беше изключително 

изчерпателен и в него ги има поставените проблеми - аз съм гласувала „за” него, разбирате ли, но 

след това аз много подробно очертах проблемите, които засягат медиите, особено обществената 

телевизия, а мнението на ОССЕ, където там е подчертано към обществената телевизия, че… 

София Владимирова: Аз на тази среща лично съм поставила тези проблеми. 

Ивелина Димитрова: Добре, но нищо не се случва. 

София Владимирова: Ако бяхте там, щяхте да го знаете и да отчетете, но не бяхте там. 

Ивелина Димитрова: Не е било към Вас. 

София Владимирова: Аз го приемам така, защото съм човек, които има своите позиции. 

Ивелина Димитрова: Ама защо го приемате така, г-жо Владимирова? 

София Владимирова: Вие не може да правите такова разграничение – аз и те.  

Ивелина Димитрова: Говоря за мнозинството от три гласа в конкретните случаи, от което вие не 

сте. 

Галина Георгиева: Г-жо председател, бихте ли ми дала възможността да се изкажа?  

Ивелина Димитрова: Защото накрая мнозинството решава, просто приема доклада, и всичко остава 

в архивите на СЕМ. Идеята за дискусия, за обръщане на внимание… Тези проблеми по миналия 

предизборен мониторинг… Това имам предвид. 
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Галина Георгиева: Уважаеми съветници, бих искала да припомня, може би - ако греша, тук, на 

масата е и нашият главен секретар, точка „Разни” е част от нашия дневен ред. Г-жо Димитрова, дали 

бих могла да продължа?  

Ивелина Димитрова: Да, разбира се. 

Галина Георгиева: Благодаря Ви. Точка „Разни” представлява част от нашия дневен ред. Както 

всички останали точки, точките са дискусионни. 

София Владимирова: Това са Вашите гласувания, не моите. /разговор между г-жа С. Владимирова 

и г-жа Ив. Димитрова/. 

Ивелина Димитрова: Аз не съм говорила за Вас. Аз говоря за мнозинството от три гласа. Вие не 

сте в него. Разбирате ли? Не знам защо така го интерпретирате? 

София Владимирова: Разбрах, че сте останала самотна. 

Ивелина Димитрова: Просто не бях упълномощена да говоря. 

Галина Георгиева: Г-жо Димитрова, това дискусия ли е или просто искате да си изчетете 

някакво… 

Ивелина Димитрова: Вие ми търсите сметка. Вие ми търсите сметка за това, че съм казала, че 

често по тези важни въпроси, касаещи определени неща, моят глас остава самотен. 

Розита Еленова: Г-жо Димитрова, и друг пъти съм казвала към съветници, че ще си търся правата в 

съда, ако се правят внушения. 

Ивелина Димитрова: Нищо не съм направила. 

Розита Еленова: Какво е това внушение: „Вие ми търсите сметка”? Ще търся съдебна отговорност. 

Ивелина Димитрова: Аз също мога да… 

Розита Еленова: Да не се имитираме. 

Ивелина Димитрова: Разбирате ли... 

Розита Еленова: Иска ми се малко да Ви приземя. 

Ивелина Димитрова: Вие казвате и аз не мога да разбера… 

Розита Еленова: Ама кои сме „ние“, кои сте „вие“? 

Ивелина Димитрова: Ама защото към мен е насочено недоволството от самото начало, с тази 

пледоария на г-жа Жотева. 

Розита Еленова: В смисъл?. 

Ивелина Димитрова: Когато някой изкаже различно мнение, е нападан по всякакъв възможен 

начин. С някакви, не знам какви, интерпретации. 

Розита Еленова: Ами не е вярно. 

Галина Георгиева: Г-жо Димитрова, Вие направихте ли своето изказване?  

Розита Еленова: Правите внушения, защо не можете да работите в колаборация? 

Ивелина Димитрова: Аз смятам, че органът не може да влезе към момента в една по-обективна, в 

една истинска роля, спокойна – на диалог, на комуникация. Откакто тръгнаха тези събития, ние 

един път не сме се събрали да ги обсъдим. Разбирате ли? 

Розита Еленова: Г-жо Димитрова, аз ви извиках и Вие не проявихте никакъв интерес.  

Ивелина Димитрова: Не е вярно.  

Розита Еленова:  Липсата на интерес… 

Ивелина Димитрова: Не е вярно, г-жо Владимирова. 

Розита Еленова: Еленова съм аз – нито съм Жотева, нито съм Владимирова. Еленова съм, може и 

Розита да ми казвате… 

Ивелина Димитрова: Дойдох специално в председателския кабинет да попитам няма ли да 

обсъждаме, а Вие казахте, че засега няма нужда и пуснахте този протоколен отговор. 

Розита Еленова: ...да не кажа някоя по-силна дума… 
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Ивелина Димитрова: И не бяхте и сама. Влязох да попитам няма ли нужда да обсъдим нещата, да 

поговорим. Вие ми казахте: „Сега няма нужда”. 

Розита Еленова:  Надявам се да не си триете думите. 

Ивелина Димитрова: Не, аз не си трия думите. 

Розита Еленова:  Да видим. 

Бетина Жотева: Колеги, който е съгласен да изпратим писмото до посочените адресати, 

придружено с фонограма, със стенограма от изказванията, моля да гласува. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за” и 1 „против” /Ив. Димитрова/: Да се изпрати писмо до всички 

посочени адресати, с приложена фонограма, съгласно предложения проект. 

 

Розита Еленова: Моля да се изкажа. 

Бетина Жотева: Заповядай. 

Розита Еленова: Съжалявам, ако г-жа Димитрова е в повече емоционализирана, но както и 

Владимирова отбеляза, в нейните изказвания има нападки към съветници… 

Ивелина Димитрова: Не, няма персонални нападки, Вие ми давате квалификации… 

Розита Еленова: Моля Ви се, Димитрова, не се научихте четири години какво се прави на 

заседание. 

Ивелина Димитрова: Няма персонални нападки, изключително коректна бях, изключително точна 

и принципна. 

Розита Еленова: Радвам се, че се харесвате, предполагам, че и Вашите роднини. 

Ивелина Димитрова: Няма емоционални нападки, няма лични нападки. 

Розита Еленова: Това е чудесно. 

Ивелина Димитрова: Има професионално мнение. 

Розита Еленова: Първо, искам за протокола да се знае, че за вчерашната нелека конференция, 

първо беше поканена г-жа Димитрова, която отказа да присъства. 

Ивелина Димитрова: Да, защото аз не мога да нося това представителство. 

Розита Еленова: Боже, Димитрова,  имаш някакъв проблем да изслушваш… 

Ивелина Димитрова: Разбира се, че ще откажа… 

Розита Еленова: Г-жо Димитрова… 

Ивелина Димитрова:…точно защото по тези въпроси моето мнение е по-различно. 

Розита Еленова: Спокойно, аз съм излизала от заседание, била съм един глас, с особено мнение, не 

можеш да ме стигнеш– оттук до края на мандата си.  

Ивелина Димитрова: Да, отказах, не можех да съм аз този представител на СЕМ, който да носи 

отговорността за всички решения. 

Розита Еленова: Чудесно. 

Ивелина Димитрова: Смятам и казах, че това трябва да бъде председателят, който да изрази 

мнението на регулатора. По закон той има право. Аз не можех да изразя мнението на регулатора, но 

участвах в тази конференция. 

Розита Еленова: Димитрова, поискала съм думата, може ли… 

Ивелина Димитрова: Ама може би е време за дискусии в този регулатор. 

Розита Еленова: Димитрова, ние сме на заседание. Може да включиш всякаква дискусия - всеки 

ден. Пак казвам, научи си правата. 

София Владимирова: Подкрепям г-жа Димитрова да направи и организира дискусия, която вчера 

заяви, че е необходима – има моя глас, да го направи. 
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Розита Еленова: Гласувам. 

Бетина Жотева: Аз също съм „за”. 

 

СЕМ приема да се организира под ръководството на г-жа Ив. Димитрова – член на СЕМ, дискусия 

относно актуалното състояние на медийната среда в РБългария. 

 

Розита Еленова: Мога ли да продължа? 

Бетина Жотева: Моля те, продължи. 

Розита Еленова: Та, членът, който беше поканен първо да присъства конференцията на министър 

Минеков се казва Ивелина Димитрова. Доколкото ми е известно, тя отказва на председателя. След 

нейния отказ, приех аз. След което видяхме вчера нейното присъствие сред журналистите, 

разбрахме, че не харесва работата си и се чувства дискомфортно. Сега отново виждаме, че г-жа 

Димитрова има много думи, които някъде иска да каже. Нямам нищо против и винаги ще я 

изслушам, разбирам, че тя на много заседания се е въздържала да каже това, което мисли. 

Включително, когато цяла година работихме по промените в ЗРТ.  

Но, не приемам внушенията, че има неспазване на лицензията в обществени медии. Тези внушения 

могат да бъдат опровергани веднага. Вижте, в Съвета често е имало дебати и ще има. Имала съм 

спорове с колегите, което е нормално. Имало е различни конфигурации, имало е и различни мнения 

и така трябва да бъде. За първи път присъствам на ситуация -  съветник, който си позволява да бъде 

политически пристрастен. 

Ивелина Димитрова: За г-жа Жотева ли говорите? 

Розита Еленова: За първи път, г-жа Димитрова… 

Ивелина Димитрова: Или за себе си? Това е спекулация. 

Розита Еленова: При смяна на властта съветник си позволява да бъде политически ангажиран и да 

няма чувствителност… 

Ивелина Димитрова: Това е най-лесното нещо, нали? 

Розита Еленова:…когато има обиди и нападки към Съвета за електронни медии. В това писмо… 

Ивелина Димитрова: Това е най-лесното решение, нали така? 

Розита Еленова: В това писмо, което се предлага, аз също имам някои бележки. 

Ивелина Димитрова: Да не говорим ние за политическо обагряне, виждаме оценките на 

обществото. 

Розита Еленова: Боже, Димитрова, какво правим на тези заседания? Ти не можеш да спреш. 

Ивелина Димитрова: Ами не знам, не знам какво правим. Аз също искам думата, защото имам 

право да Ви отговоря. 

Розита Еленова: Ами, това е, г-жо Жотева, аз бях до тук. 

Бетина Жотева: Нека да свърши г-жа Еленова.  

Ивелина Димитрова: Имам ли думата? 

Бетина Жотева: Разбира се. 

Ивелина Димитрова: Не бях поканена. Обади ми се секретарката, за да ме попита ще ходя ли аз, 

имаме покана, ще ходя ли аз на конференцията. И аз казах, че аз мога да отида като гост и участник, 

но не мога да отида в качеството ми на представляващия СЕМ, органа СЕМ, защото си има 

председател и, според мен, председателят трябва да е този представляващ официално на панела, на 

трибуната. Аз задължително ще участвам. 

Розита Еленова: Наистина г-жа Димитрова не знае къде работи. Не познава вътрешните правила, 

закона, не знае какви са правомощията на председателя.  
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Ивелина Димитрова: Смятам, че в настоящата ситуация е по-добре да е председателят или излъчен 

представител на СЕМ. Г-жа Жотева не е говорила с мен. 

Розита Еленова: Да, но има правила в тази държава, както и в Съвета. 

Ивелина Димитрова: Нека не превръщаме заседанието в линч на г-жа Димитрова, много Ви моля. 

Розита Еленова: Не можеш да го издържиш….. 

Ивелина Димитрова: Защо трябва да го издържам? 

 

 

Бетина Жотева закри заседанието. 
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