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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 

 

№ 18 

 

от редовно заседание, състояло се на 23. 06. 2021 г. 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева, 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. Доклади от дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими и международна 

дейност относно: 

а) искане от БГ Топ Мюзик ЕООД за заличаване на регистрации за доставяне на аудио-

визуални услуги; 

б) уведомителни писма от Спортал.бг АД и Сателитни системи ЕООД. 

Вносител: Доротея Петрова 

Докладва: Райна Радоева 

 

2. Доклади от дирекция Мониторинг и анализи относно осъществено наблюдение на 

предаванията „България търси талант“ и „Мастър Шеф“, излъчвани в програма БТВ и „Като 

две капки вода“ и  „Забраненото шоу на Рачков“, излъчвани в програма Нова Телевизия. 

Вносител: Зорница Гюрова 

Докладват: Даяна Милева, Илия Люцканов, Владимир Мънзелов, Цветелина Стойкова 

 

Разни: 

Харта за етично отразяване на деца в медиите, изготвена от АЕЖ и УНИЦЕФ. 

 

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

първа точка да се разгледа Отвореното писмото до СЕМ от журналисти от БНТ и 

приложената към него подписка.  

Бетина Жотева: Уважаеми колеги, пред вас е дневният ред. Аз имам предложение, но нека 

да започна от там, че пред вас има три документа – единият е справката, за която г-жа София 
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Владимирова помоли на предното заседание и тя ви е раздадена за информация – справката 

за гласуванията на членовете на Съвета относно отчетите на генералните директори на БНТ, 

БНР, относно докладите от наблюденията за лицензионните условия и докладите от 

наблюденията по плурализма. Всичко е пред вас. Така, първото ми предложение е в точка 

Разни да бъде включена Хартата за етично отразяване на децата в медиите, изготвена от 

АЕЖ и Уницеф. 

Хартата ви е раздадена, а писмото беше изготвено вчера от г-жа Кирковска, което също е 

пред вас и ако до тази точка от заседанието имате възможност да погледнете текста и сте 

съгласни с него да го приемем. Иначе, вчера следобед тук се получи Отворено писмо с 

голяма подписка за оставките на генералния директор на БНТ и на членовете на Съвета за 

електронни медии. Тя е била входирана вчера следобед, днес сутринта ни беше разпратена. 

В уводното писмо са посочени заседанията, на които да я разгледаме- днес или на 30-ти и аз 

мисля, че най-удачната наша реакция би била да го разгледаме днес като точка първа и ви 

предлагам да приемете моите предложения, а ако имате други, заповядайте.  

Ивелина Димитрова: Приемам дневния ред. 

Бетина Жотева:   Г-жо Еленова? 

Розита Еленова: Приемам.  

 

Решение: 

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

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Отворено писмото до СЕМ от журналисти от БНТ и приложена към него 

подписка. 

 

Бетина Жотева: По точка първа във връзка с вчера постъпилото в СЕМ Отворено писмо и 

прилежащите към него документи давам думата на г-жа Галина Георгиева, заповядай.  

Галина Георгиева: Благодаря, г-жо председател. Останах с впечатление от предно заседание, 

че член на Съвета за електронни медии ще входира това писмо. Днес сутринта получихме и 

протокола, в който на пета страница ясно е описано това. Може би се е наложило в последния 

момент това да претърпи промени и събужда в мен допълнителни въпроси и те са свързани с 

точка разни и тогава ще направя своето изказване. Благодаря Ви.  

Бетина Жотева: Аз също благодаря. Г-жо Димитрова, заповядайте.   

Ивелина Димитрова: Не знам за какво говори г-жа Георгиева. На миналото заседание стана 

въпрос за това, че имаше петиция още миналото лято, за това че според моето мнение има едно 

неглижиране, а СЕМ е публичен орган, той трябва да обръща внимание на общественото 

мнение. Тогава г-жа Владимирова каза: „Г-жо Димитрова, ние разгледахме.“ Започна един 

разговор и аз казах, че и в момента има такава петиция, в която няма политически искания, а в 

нея са описани въпроси, които касаят обществената телевизия. Тревожни твърдения и сигнали 

за нарушения с упреци към СЕМ. Дали те имат основание или не трябва да каже СЕМ през 

своите процедури, чрез един анализ комплексен и на финала всеки чрез своето мнение и оценка 

на заседанието. Казах, че с тази отново петиция с критики някак си остава, като че ли извън 

фокуса и вниманието на Съвета. Не смятам, че аз съм човекът, който ще внася чужди петиции. 

Просто тя беше в публичното пространство и отворена. Не смятам за редно аз да внасям 

петиции. Който иска може да внася петиции, тя така или иначе е публична. Заострих 

вниманието, обърнах внимание на това нещо. Очевидно е внесена петицията. Не можах да 

разбера какво е очаквала г-жа Георгиева. 

Галина Георгиева: Виждам, че не сте разбрали моя въпрос, ако ми позволите да дискутирам. 

Може би не сте имала време да се подготвите за този диалог и не сте видели файла, който 
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сутринта ни изпратиха. Вие знаете, че ние водим протокол тип стенограма. Предлагам Ви за 

следващото заседание да видите думите си и може би тогава ще върнете своя спомен. 

Ивелина Димитрова: Кажете, какво имате предвид.  

Галина Георгиева: Вие съвносител ли сте на тази петиция?  

Ивелина Димитрова: Аз да съм съвносител? На коя подписка? 

Галина Георгиева:  На първа точка от днешното заседание.       

Ивелина Димитрова: Не съм съвносител.  

Галина Георгиева: В този смисъл на предното заседание Вие публично, както вече казах 

Съветът води протокол тип стенограма, на предно заседание Вие заявихте, че ще внесете тази 

петиция. 

Ивелина Димитрова: Не, не. Не съм заявила това. Не, аз заявих, провокирана от г-жа 

Владимирова. 

Галина Георгиева: В този смисъл моят въпрос е…  

Ивелина Димитрова: Да, аз съм заявила по повод на това, че аз казвам, че Съветът не обръща 

достатъчно внимание и не разглежда в цялостния контекст и от всички страни казуса, свързан 

с националната телевизия. Изключително остана и без реакция към твърденията в това писмо. 

Към тази петиция с искане на оставки има писмо, в което има въпроси, които касаят 

правомощията на СЕМ. Някои от тях не ни касаят, други ни касаят… 

Галина Георгиева: Видимо, г-жо председател, аз няма да получа отговор на своя въпрос. 

Благодаря Ви.    

Ивелина Димитрова: Не, не, още малко време. Това, което на миналото заседание моята мисъл 

да внеса е да внеса тези въпроси от писмото. Не петицията. Към петицията има писмо, в което 

се визират конкретни неща, свързани с проблеми, които са в правомощията на СЕМ. 

Изчистихме ли този случай?  

София Владимирова: Ние обаче имаме протокол по него… 

Бетина Жотева: Да. Заповядайте по първа точка от дневния ред.  

Ивелина Димитрова: По първа точка от дневния ред?  

Бетина Жотева: Да, Вашият коментар относно внесената петиция.  

Ивелина Димитрова: А Галина Георгиева приключи ли? Защото всъщност ние с нея 

изяснявахме някакви неща, кой трябва да внесе, какво да внесе. Изрично искам да кажа, че 

въобще не става въпрос аз да съм внасяла петицията, а да внеса за разглеждане в Съвета тези 

проблеми, които писмото към нея поставя, което е актуално и беше преди десетина дена. 

Писмото ние не сме го обсъждали. Няма дори протоколен отговор. Има един отговор по повод 

покана от… 

Бетина Жотева: Сега Ви давам думата по същество за петицията.  

Ивелина Димитрова: По повод петицията. 

Бетина Жотева: По повод внесената петиция, да.  

Ивелина Димитрова: По повод внесената петиция, аз бих фокусирала вниманието си само към 

тази част, която визира твърдения, сигнали, които касаят Българската национална телевизия 

във връзка с лицензията, с параметрите на лицензията и нещата, които са в писмото. Но за това 

се иска една подготовка, една оценка и от мониторинга и от администрацията. В този смисъл 

предлагам един по-широк, по-обстоен, може би по-дълъг мониторинг. Може би е време и за 

един външен мониторинг. Там, където ние нямаме тези правомощия това, може да бъде 

комуникирано на заседание. Предлагам да се направи този анализ. Предлагам, когато е изготвен 

този мониторинг, ние имаме и звено за анализи, да се погледнат различните аспекти. Там, 

където ние имаме правомощията и е в нашето поле, да се произнесем, там където не, това да 

бъде ясно заявено. Винаги съм призовавала, че трябва да се обърне внимание и да има реакции, 

да има комуникация и регулаторният орган в своята цялост пред обществото, публично да е 
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ясно до къде са неговите правомощия, за какво може, какво се е случвало и всеки от нас,    на 

заседанието след целия този процес ще изрази своето мнение, ще защити своите гледни точки 

и ще се аргументира.  

Бетина Жотева: Благодаря, свършихте ли?   

Ивелина Димитрова: За сега да, ако има нещо ще се включа отново, надявам се да ми дадете 

думата.  

Бетина Жотева: Г-жо Еленова, заповядайте. 

Розита Еленова: Благодаря, г-жо Жотева. Разбира се, познавам подписката, както и за 

заседанието отново се запознах. Винаги съм била внимателна с писма и подписки, каквито ние 

редовно получаваме, тук нямаме изключение, част от нашата работа е. И то внимателна, 

относно тези, които са подписали. В случая личностите са от много различни сфери. Разбира 

се, тези от тях, които работят в медии в тази подписка, са хората, които имат своята 

компетенция, но сами виждате, че в подписка са и хора, обозначили себе си като - зрител, 

фармацевт и т.н. Така също всички ние сме зрители и моето уважение и към тях. Въпросът е в 

степента на  компетентност. При хората, които работят или са работили в Българската 

национална телевизия, или въобще в медии, както и бивши членове на СЕМ има - това е по-

скоро един техен морален акт. Убедена съм в тяхната компетентност, както и те вярват, че има 

закони в държавата, които се спазват. Доколкото разбирам подписката е за оставка на 

генералния директор.  

Ивелина Димитрова: Оставките са личен акт… Аз това не го коментирам… лично решение.  

Розита Еленова: Г-жо председател?  

Ивелина Димитрова: Свърши своята работа по анализа по мониторинга…оценката на 

поставени въпроси.  

Бетина Жотева: Нека да се изслушваме, много моля. 

Розита Еленова: Г-жо Димитрова, във връзка с Вашите оплаквания, дали е възможно да се 

придържате във времето, което председателят дава за изказване или като морален стожер ще 

имате право да прекъсвате  всеки съветник?  

Ивелина Димитрова: Направих уточнение просто. 

Розита Еленова: Г-жо Димитрова, ще Ви помоля по време на мои изказвания да не правите 

уточнения, нито след мои изказвания.  

Ивелина Димитрова: Когато се правят тенденциозни констатации, спекулативни внушения… 

Розита Еленова: И на външни срещи ми прави впечатление, че сте хаотична… 

Ивелина Димитрова: Не ми давайте оценки. Това не е регулаторна и обзорна материя, която 

да се обсъжда на заседание. Вашите оценки за моето състояние, за моя характер, дали съм 

хаотична, дали съм разсеяна. Току-що г-жа Георгиева каза, че аз отново не съм подготвена. Тук 

върви една кампания, едно активно мероприятие за моето очерняне  и дискредитиране. Това се 

усеща много силно.      

Бетина Жотева: Г-жо Димитрова, никаква кампания не върви, а доколкото чух г-жа Еленова 

визира хора, които са от СЕМ, които са работили и в БНТ, аз също съм работила в БНТ, така че 

това, което тя говори…   

Ивелина Димитрова: Аз нямах това предвид. Имах предвид, че тя отново ми дава оценки. 

Това ли трябва да е предмета… 

Бетина Жотева: Що се отнася до даването на оценки всеки от нас взема думата и говори това, 

за което… 

Ивелина Димитрова: Лични оценки, лични оценки…  

Бетина Жотева: Не съм чула нищо лично. 

Ивелина Димитрова: Как да не сте чула, че аз съм била хаотична, разсеяна. Това какво е това, 

това са лични оценки. 
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Бетина Жотева: Г-жо Еленова, извинявайте… 

Ивелина Димитрова: Ние регулаторен орган ли сме и това ли е материята, основната на 

регулаторния орган. 

Бетина Жотева: Оставете г-жа Еленова да се изкаже.  

Ивелина Димитрова: Г-жа Димитрова е хаотична, разсеяна, а коментарът на г-жа Георгиева, 

че аз отново не съм прочела нещо. Допустимо ли е това, не съм била подготвена, не съм си 

видяла пощата. Аз съм имала разговор с г-жа Емилия Станева сутринта точно, за да се подготвя, 

да попитам има ли промяна в дневния ред. Да, знам, че всеки може в началото да направи 

предложение. Вие сте председател, Вие откривате заседанието, Вие направихте 

предложението, което аз, ако не бяхте го направили, щях да го направя по-късно и затова го 

приех. 

Бетина Жотева: Г-жо Еленова, заповядайте. Съжалявам.  

Розита Еленова: Г-жо Жотева, искам да Ви направя забележка за хаоса, който се създава по 

време на заседанието - нямам изказване, на което да не бъда прекъсвана.   Моля да ми дадете 

накрая думата, за да не бъда прекъсвана.  

Ивелина Димитрова: Аз също, г-жо Еленова. Значи Вие може да прекъсвате, а сте 

изключително чувствителна когато Вас Ви прекъсват.  

Бетина Жотева: Аз наистина апелирам да се изслушваме.  

Ивелина Димитрова: Аз също апелирам да се изслушваме, но аз апелирам …. 

Бетина Жотева: Може ли едно изречение да кажа. 

Ивелина Димитрова: Апелирам да се говори по същество. И аз реагирам когато се влиза в… 

Бетина Жотева: Г-жа Еленова говореше за петицията и аз съм й дала думата да си изкаже 

мнението за петицията.  

Ивелина Димитрова: Да, но аз не мога да не реагирам, когато за мен започват да се правят 

лични оценки и всъщност това заседание се превръща в някаква разпра на лична основа. Не 

мога да разбера какво се случва.  

Бетина Жотева: Не е разпра на лична основа. Всеки един ще има възможност да се изкаже по 

тази петиция. Г-жо Еленова, заповядайте. 

Розита Еленова: Моля Ви, ако имам това право -да ми дадете думата последна, поведението 

на г-жа Димитрова е хаотично, а много бих искала да се изкажа.  

Бетина Жотева: Добре, разбира се.  Г-жо Владимирова, заповядайте!  

София Владимирова: Благодаря, г-жо председател. По отношение на петицията, която  

разглеждаме по искане на вносителите – в придружителното писмо към нея се определят датите 

на заседанията на 23-ти и на 30-ти, гласувах „за“ да подкрепя внасянето й днес, защото тази 

петиция е публична от дълго време, както и г-жа Димитрова отбеляза, ние сме се запознали с 

нея и ще взема отношение само, защото уважавам хората, които са подписали тази петиция. 

Уважавам тяхното право на мнение, като измежду тези общественици има и имена на чиято 

експертиза и професионализъм аз държа изключително много. Не зная дали те са подписали 

първата петиция или новата петиция, но това няма никакво значение, защото вярвам, че правото 

да имаш свое мнение и да го изказваш и то да бъде чуто, е едно от най-важните човешки 

демократични права. По отношение на споменатото в петиция неглижиране от страна на СЕМ 

на кадрови промени в Българската национална телевизия, моето мнение е константно от 

последните десет години и то е изразявано нееднократно публично. Директорите на 

обществените медии, повтарям на обществените медии дължат на първо място отговор на 

обществото, не толкова на регулатора, когато правят някакви промени в своя журналистически 

състав. Неслучайно законът забранява на регулатора и не допуска намеса на регулатора в 

кадровата политика на обществените медии, но това не значи, че те не дължат отговор на 

аудиторията, защо взимат едно или друго решение, най-малкото защото по този начин те 
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защитават своята позиция именно да бъдат обществени медии. Изразила съм много ясно 

категорично мнението си, както по други казуси, няма да се връщам назад, така и по случая, 

свързан с Горан Благоев изслушване, което беше публично. Не е необходимо да повтарям 

отново позициите си. По отношение на другите бележки в тази петиция моето мнение е било 

споделяно там, където Законът за радио и телевизия определя, че следва да се изказват членове 

на регулатора - именно публично, по време на заседания, за протокола както и по време на 

отчетите на генералните директори. Забележките ми са публични, ясни дефицитите, които аз 

отчитам и те са причина да не подкрепя последните два отчета на БНТ. Тези свои забележки 

съм ги казвала в разговор с обществените медии, разбира се, право на ръководството е да ги 

приеме и да се съобрази с тях или да не ги приеме. Повече от това ми се струва надскачане на 

моите правомощия като член на регулатора, което не бих искала да си позволя по никакъв 

начин. Защото в моите очи еднакво лошо е да не правиш нищо и да правиш повече от това, 

което законът ти позволява. В този смисъл реакциите, които съм имала по отношение на  

мониторингите, извършвани от Съвета за електронни медии спрямо лицензните параметри са 

в протоколите и те са публични и ясни. По отношение на неизпълнението на законовите 

задължения за плурализъм на обществените медии също са публични и ясни. По отношение на 

публицистиката и актуалните предавания, по отношение на младежките предавания, всичко 

това няма нужда да го изброявам, защото то е в протоколите и е част от моята аргументация 

конкретно що се отнася до неприемане на отчетите, както и да се въздържа да приема докладите 

на мониторинга. Мисля, че вече една година откакто се правиха изрични фокусирани 

наблюдения, свързани и с протестите и със събития от политическия живот в държавата. В това 

писмо има упреци, че ние сме останали слепи за някакви закононарушения, но не виждам 

никакви конкретни данни. Апелирам, ако някой разполага с такива данни да ги даде веднага на 

компетентните органи или да запознае СЕМ. За себе си конкретно твърдя, че  не съм извършила 

никакви закононарушения, че съм спазвала закона такъв, какъвто е в момента. Многократно 

публично и в качеството си на председател и в качеството си на член на регулатора съм 

изразявала мнение, че законът следва да бъде променен и в частта, в която касае генералните 

директори и в частта, която касае СЕМ и многократно съм изразявала своите забележки. 

Убедена съм, че моята професионална позиция и аргументи могат да бъдат защитени, само ако 

са изложени прозрачно и открито на заседание. Така съм го и правила, така съм и подхождала. 

Не мога да приема упреците, че съм си затваряла очите и че съм неглижирала или, че съм 

нямала интерес,  защото цялото ми поведение доказва, че това не е така и това са факти в нашите 

протоколи подписани от членовете на СЕМ  и  качени на страницата на регулатора. Приемам 

мнението и споделям голяма част от забележките, които се правят, но аз, за разлика от тези 

хора, които са подписали петицията, съм ограничена от Закона за радиото и телевизията в 

качеството си на член на Съвета за електронни медии. Това е по отношение на петицията, 

мнението ми остава непроменено и съм го изказвала и ще продължа да го изказвам така, както 

следва да бъде. Тъй като тук се спомена от г-жа Димитрова моето име и аз апелирам наистина 

всички да бъдем много внимателни когато споменаваме имена и когато спекулираме с тях в 

общественото пространство, защото аз не съм Ви подтикнала да говорите за конкретната 

петиция, това се вижда от протокола, това е разговор между Вас и г-жа Еленова, в който, г-жа 

Жотева Ви казва: „Внесете петицията, Г-жо Димитрова, и ще я разгледаме“, Вие казвате: 

„Добре, ще я внеса“. Г-жа Жотева казва: „Чудесно“ и Вие казвате: „Още днес“ и г-жа Еленова 

казва: „Вдругиден“ . Т.е. аз не съм Ви подтикнала, не участвам в този разговор и това всички  

може да го видите.  

Ивелина Димитрова: Да, аз затова…  

София Владимирова: Може ли да завърша, защото беше споменато моето име.  

Ивелина Димитрова: Какво съм имала предвид да внеса… 
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София Владимирова: Аз не съм спекулирала и не съм Ви подтикнала към това. Справката, 

която поисках, тя е раздадена на всички, защото отново се каза публично, че Вие сте останали 

самотен глас. Това, от справката се вижда ясно, че не е вярно. Това е публична информация, 

която всеки може да види и аз затова се обръщам към колегите, това се отнася разбира се и за 

мен, когато правя публични изявления, каквито и да било в качеството ми на член на СЕМ, а 

не по принцип , да бъдем много коректни в това, което казваме, защото аз лично не мога да 

приема думите Ви, от въпросната конференция, защото от тази справка се вижда, че Вие не сте 

била самотен глас или сама срещу всички и молбата ми е наистина, разбирам че ситуацията е 

сложна, молбата ми наистина е да бъдем коректни едни към други, защото в крайна сметка 

нашата работа е ясно определена в закона и следва да я свършим по този начин. С това моето 

изказване приключи и аз ви благодаря за вниманието.  

Ивелина Димитрова: Г-жо Жотева, мога ли да взема думата, за да изчистим този въпрос.  

Бетина Жотева: Кой въпрос? 

Ивелина Димитрова: С това, че моят глас е бил самотен, това е изключително важен въпрос.  

Бетина Жотева: Ама не можете да говорите след всеки един от нас, при това…  

Ивелина Димитрова: Няма ли да имам право на отговор? 

Бетина Жотева: Разбира се, но ние сега говорим… 

Ивелина Димитрова: Аз… не се визира само гласуванията. Не се визират само гласуванията. 

Често съм призовавала докладите, нашите заключения да стигат до обществените доставчици. 

Имало е много въпроси, изказвания, мнения…   

Бетина Жотева: Разбирам, обаче нека да говорим… 

Ивелина Димитрова: Моят глас не винаги е бил самотен, но много често не е бил част от 

мнозинството. За да изчистим този въпрос, наистина, може би г-жа Владимирова го е приела 

абсолютно буквално и абсолютно не е така. Но аз също имам основанието да кажа, че моят глас 

е бил самотен, защото не става въпрос само за гласувания, става въпрос и за много анализи, 

много предложения. Става въпрос и за неща, които съм споделяла в хода на заседанието, които 

обаче не се подлагат на гласуване, защото някак си не тръгва разговора натам. Очевидно нямам 

подкрепа. Аз също мога да направя такава справка… 

Бетина Жотева: Добре, само да Ви помоля да сте по-конкретна, защото така малко се губим в 

разговора. 

Ивелина Димитрова: Всичко е в протоколите. Само едно изречение казвам още. Нашата 

работа не е само по време на заседанията. В оперативен порядък, в разговори ние коментираме 

много неща и извън заседанията. Откакто съм дошла в този орган аз чувам, че Съветът за 

електронни медии няма достатъчно средства, за да прави дискусии, за да организира събития и 

съм разбирала, че това е така. В същото време да бъда упрекната, че аз не съм предлагала 

дискусии ние също сме коментирали тези неща, но когато Съветът получи един по-голям 

бюджет и да, беше Ковид време не беше време за дискусии, но те пък можеха да се правят 

онлайн и се виждаше, че има ситуация, която… 

Бетина Жотева: Надявам се да имате инициатива и да организирате някаква дискусия, както 

прецените... 

Ивелина Димитрова: С удоволствие, да, ще направя предложение.  

София Владимирова: Моята подкрепа е заявена публично за протокола миналия път и аз ще 

подпиша протокола такъв, какъвто е. 

Ивелина Димитрова: Радвам се, но когато Съветът получи едни добри пари и с огромна радост 

всички ние направихме едно социологическо проучване през работни  групи през изчистване 

на всички въпроси, в които и аз съм участвала. Моето желание беше то да стане по-скоро 

публично и ние сме го коментирали, разбирате ли, не е задължително това да стане на 

заседание. Хубаво беше да бъде преди избори, преди вторите избори, за да обърнем внимание, 
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да заострим внимание на тези проблеми. В протокол на заседание има моето предложение за 

една съдържателна… 

Бетина Жотева: Добре, може ли аз да кажа мнението си по… 

Ивелина Димитрова: Тогава казах, че имаме наше социологическо проучване, то също е добра 

основа и би било добре. Искам да кажа, че не могат да се визират само гласуванията  на 

заседания. Има много други въпроси, много други теми, така че не виждам защо трябва да бъда 

упреквана толкова … 

Бетина Жотева: Не мисля, че някой Ви упреква тук, всеки говори с някакви факти… 

Ивелина Димитрова: Толкова остро  да бъда упреквана, че... 

Бетина Жотева: Аз не чух поне някой да Ви упреква, всеки говори с факти. 

Ивелина Димитрова: Когато видях протокола от предишното заседание. Някак си Вие казвате, 

че аз  съм се разграничила от регулатора, че аз съм се чувствала зле. В моите изказвания на 

конференцията нямаше нищо такова. Аз също ще поискам тази фонограма от тази 

конференция, защото аз говорих… 

Бетина Жотева: Добре, ние не сме я искали тази фонограма…  Имаме ли фонограма?  

Емилия Станева: Записът от дискусията е достъпен онлайн…  

Ивелина Димитрова: Аз се изказах там по принципни въпроси. Защо трябваше на миналото 

заседание… 

Бетина Жотева: Извинете, ние сега ще правим разбор на заседанието ли?  

Ивелина Димитрова: Ами на някои неща Вие правите разбор, а на други… 

Бетина Жотева: Кои? Не, говорете с факти, моля Ви се… 

Ивелина Димитрова: Ще говоря с факти, но не искам отново да се връщаме към миналото 

заседание, на което Вие…   

Бетина Жотева: Вие и Вашето поведение, г-жо Димитрова, и Вашите изяви и на публични 

заседания, извинете ме, ние имаме друга работа, много Ви моля, нека да вървим по… 

Ивелина Димитрова: Вие правите, на предишното заседание от Вас тръгна, г-жо Жотева, и 

направихте интерпретативни твърдения и развихте едва ли не моето мнение аз съм се чувствала 

тенденциозно и спекулативно през всичките тези години в регулатора, което не е такова. Аз на 

конференцията не съм говорила такива неща, не съм. Не съм, разбирате ли. Единствено 

трябваше да изчистим този въпрос, защо съм казала, че много често моят глас е бил самотен и 

аз обяснявам какво визирам. На миналото заседание казах, че… 

Бетина Жотева: Това трябва да го спрем. Аз мога ли да се изкажа, не можете да говорите 

непрекъснато. Извинете, г-жо Димитрова, моля Ви се, Вие говорите нон стоп след всички, 

адвокатствате на нещо, просто не мога да Ви разбера. 

Ивелина Димитрова: Не адвокатствам на никого, изразявам собственото си мнение, 

защитавам…  

Бетина Жотева: Разбира се, че изразявате собственото си мнение… 

Ивелина Димитрова: Когато виждам, че се правят неверни твърдения за нещо, което аз съм 

казала като цяло… 

Бетина Жотева: Може ли да дам думата… може ли да кажа аз. Всъщност може ли да си подам 

оставката и да изберем г-жа Димитрова за председател, възможно ли е? Възможно е тя да остане 

да говори непрекъснато. Аз нямам никакъв проблем с това. Мисля, че тя ще поведе регулатора 

към, към добро, не знам… 

Ивелина Димитрова: Г-жо Жотева, изпадате в крайности. 

Бетина Жотева: Не изпадам в крайности, просто искам да се изкажа. Вие не ми давате. Нито 

на г-жа Владимирова, нито на г-жа Еленова, нито на г-жа Георгиева. На всичките ни скачате по 

главите. Това е всеки път. Извинете аз… 

Ивелина Димитрова: Как скачам по главите. 
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Бетина Жотева: Ние нещо говорим, Вие непрекъснато ни прекъсвате и си говорите за неща, 

които не зная кога са се случили и не зная какво се е случило… 

Ивелина Димитрова: Значи Вие можете да дадете думата на някой и той да се върне към други 

неща, говорим за други неща, които някога са се случили, а аз сякаш не мога. Добре, няма да 

вземам думата.   

Бетина Жотева: Така, сега относно Отвореното писмо аз имам две много конкретни забележки 

към него. Първото е, че аз съм си затваряла очите за всички нарушения на Закона за радиото и 

телевизията, което пряко кореспондира с неизпълнение на задълженията на СЕМ. Т.е. ние сме 

упреквани, че не сме си изпълнявали задълженията и за подобни упреци общо взето решенията 

на СЕМ подлежат на съдебен контрол. Искам да видя всички сигнали черно на бяло, всички 

факти и всички подадени жалби срещу неизпълнение на нашите функции по закон, за което сме 

си затворили очите. Не може да се хвърлят реплики в пространството така, защото ние работим 

само и единствено по закона. Твърдението, че си затваряме очите това трябва да бъде доказано 

с факти, данни. Решения, които ние не сме взели трябва да бъдат посочени. СЕМ какво не е 

забелязал и какво не е санкционирал. И респективно да видим как тези нарушения са 

артикулирани в съда. И второто нещо тук да се апелира към личните качества на членовете, 

които са зависими, пише, че сме политически зависими… В българското право зависимостите 

се доказват. Няма как аз да се съглася и да коментирам документ, в който се твърди, че аз съм 

политически зависима. Това твърдение трябва да се докаже. Няма как аз да се съглася с подобни 

констатации просто така. И последното ми изречение относно тази петиция е липсата на 

какъвто и да било контрол на дейността…  СЕМ не е контролен орган, СЕМ е регулатор по 

съдържанието. .. да контролира нещо, особено пък финансите на БНТ… Няма как да 

контролира нито финансите на БНТ, нито финансите на БНР. Не са ни дадени такива 

правомощия поне по този закон. Дейността, какво означава контрол на дейността на БНТ също 

е въпрос на уточнение. Така че тези упреци, хвърлени в пространството, наречени аргументи в 

съпровождащото писмо аз не приемам, защото няма нито един аргумент, нито един факт и нито 

една доказана теза. Съгласна съм за разширен комплексен анализ или задълбочен анализ, а 

външен мониторинг не зная какво означава. Не мога да го коментирам, но за комплексен анализ 

съм съгласна. Това предложение, както и с предложението за организиране на дискусия съм 

съгласна, но другите обвинения няма да приема. Благодаря, това бяха моите думи. Г-жо 

Еленова, заповядайте последна.  

Розита Еленова: Да, благодаря, г-жо Жотева. Моите няколко думи относно тази петиция, тя 

знаем, че е продължение на петицията преди една или две години… 

Бетина Жотева: Миналата година беше. 

Розита Еленова: Та, винаги съм била внимателна когато в СЕМ се внасят подписки, често са 

относно проблемите на децата, във връзка с кандидатите в конкурси за генерални директори и 

винаги съм внимателна и оглеждам тяхното ниво на  компетентност. Разбира се, всеки зрител 

има право на своето мнение, но за да може Съветът за електронни медии, съветниците да стъпят 

на неговото предложено мнение, то трябва да съдържа медийна компетентност, както и 

законова такава. Другата част от хората, на които гледам с особено внимание, са хората 

работещи  в медии. В случая там е и наш колега Мария Стоянова, която е била член и 

председател на Съвета за електронни медии. Аз познавам нейната висока компетентност и 

знам, че тя е наясно със законовата опора за искането на една оставка. Но ние днес трябва да 

отчетем събраното във времето напрежение и високите изисквания на обществото към 

Българската национална телевизия. И  да  изведем изводи от тази ситуация. В крайна сметка 

едно живо, жизнено и будно общество  винаги има изисквания към обществената медия. И от 

друга страна, Българската национална телевизия трябва да осмисли недоволството, защото така 

създалото се напрежение във всички случаи има своите основания и това е вид коректив. За 



10 
 

мен тази подписка е важна и на това заседание очаквах, че член на Съвета ще я внесе. Така 

зададените теми трябва да бъдат коректив за Българската национална телевизия. Какво              

по-добро от това да се работи в колаборация между общество и обществена медия, независимо 

дали тя е радиото или телевизията.  

Към Вас, г-жо Жотева, не искам да остана самотен глас и винаги моите искания да не бъдат 

чути. Аз влизам с цялата си концентрация и отговорност на заседание, а не се върви по дневния 

ред, защото в заседанията има хаотични разпръсквания, а това не е професионално проведено 

заседание. Вътрешният живот на Съвета за електронни медии е предмет на останалата част от 

нашето работно време. Благодаря.  

Ивелина Димитрова: Подкрепям напълно г-жа Еленова. За последното го казвам, за 

последните думи по отношение на заседанията и начинът, по който се провеждат. 

Бетина Жотева: Радвам се, че изразихте Вашето мнение, г-жо Димитрова. Благодаря Ви, г-жо 

Еленова, съжалявам, че сте останали с такова впечатление, съжалявам че съм допуснала да 

останете с такова впечатление.  

Ивелина Димитрова: Мога ли да кажа нещо?  

Бетина Жотева: Г-жо Димитрова, за какво ще вземате думата? Защо трябва да вземате думата 

отново?  

Ивелина Димитрова: Защото Вие не се обърнахте, приключваме една тема, дали има още 

желание за изказване.  

Бетина Жотева: А защо, аз съм Ви дала думата до сега. 

Ивелина Димитрова: Не мога да взема отново думата? Щом не мога, няма да я вземам.  

Бетина Жотева: На точка „Разни“, може би заедно с г-жа Георгиева, която пожела да говори в 

точка „Разни“, нали така?  Г-жо Георгиева, нали пожелахте да говорите?  

Ивелина Димитрова: … сега не сме в точка „Разни“… 

Бетина Жотева: А защо трябва Вие да слагате финала на някакъв диалог. 

Ивелина Димитрова: Аз не слагам финала, Вие ще го сложите.  

Бетина Жотева: Аз го сложих. Благодарих на всички и толкова.   

Ивелина Димитрова: Добре, това е Ваше право.  

Галина Георгиева: Може ли да се включа, г-жо Димитрова?  

Бетина Жотева: Момент, по какъв въпрос. Значи аз търпя критика от г-жа Еленова, че не мога 

да се справям със заседанията и действително вие не ми помагате да се справям със заседанията. 

Вие пожелахте да говорите в точка Разни. Мога ли да Ви дам думата в точка Разни?  

Галина Георгиева: Попитахте ме дали съм искала да я взема тогава, пускам микрофона, за да 

кажа „да“ и да отправя едно предложение към Вас – в края на заседанието администрацията да 

изпрати Правилника за устройството и дейността на СЕМ, за да имаме възможност да се 

запознаем всички с начините, по които се внасят документи, как протича едно заседание, кога, 

кой и как се изказва. Благодаря Ви.  

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклади от дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими 

и международна дейност относно: 

а) искане от БГ Топ Мюзик ЕООД за заличаване на регистрации за доставяне на аудио-

визуални услуги; 

б) уведомителни писма от Спортал.бг АД и Сателитни системи ЕООД. 

 

а) искане от БГ Топ Мюзик ЕООД за заличаване на регистрации за доставяне на аудио-

визуални услуги. 

 

Доротея Петрова – директор СА ЛРПР и МД, представи доклада (Приложение 2а). 
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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 ЗАЛИЧАВА регистрациите за доставяне на аудио-визуални 

услуги с наименование БГ ТОП МЮЗИК и БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ на БГ Топ Мюзик 

ЕООД. 

ЗАЛИЧАВА програма БГ ТОП МЮЗИК, със специализиран (музикален) профил, 24 часа 

дневна продължителност, национален териториален обхват, способ на разпространение – 

чрез кабелни електронни съобщителни и спътникови мрежи, от Раздел първи на Публичния 

регистър, поддържан от СЕМ.  

ЗАЛИЧАВА програма БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ, със специализиран (информационно-

туристически) профил, 24 часа дневна продължителност, национален териториален обхват, 

способ на разпространение – чрез кабелни електронни съобщителни и спътникови мрежи, 

от Раздел първи на Публичния регистър, поддържан от СЕМ.  

 

б) уведомителни писма от Спортал.бг АД и Сателитни системи ЕООД. 

 

Доротея Петрова – директор СА ЛРПР и МД, представи доклада (Приложение 2 б) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се отразят в Публичния регистър на СЕМ настъпилите 

промени в управлението на дружеството Спортал.бг АД. 

 

Решение: 

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

ал. 5 и чл. 125к, ал. 4 от Закона за радиото и телевизията ИЗМЕНЯ регистрацията на 

Сателитни системи ООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга с наименование 

КАНАЛ РИЛА, както следва:  

Наименованието (фирмата) на доставчика се променя от Сателитни системи ООД на 

Сателитни системи ЕООД. 

Седалището и адресът на управление се променя от гр. София, ул. Янко Сакъзов № 60, ет. 

3, ап. 16 на гр. Самоков, бул. Цар Борис III № 12. 

Длъжностни лица на СЕМ да отразят промените в Публичния регистър на СЕМ. 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА:  Доклади от дирекция Мониторинг и анализи относно осъществено 

наблюдение на предаванията „България търси талант“ и „Мастър Шеф“, излъчвани в програма 

БТВ и „Като две капки вода“ и  „Забраненото шоу на Рачков“, излъчвани в програма Нова 

Телевизия. 

 

- “България търси талант“ в програма БТВ 

Даяна Милева, инспектор представи доклада. (Приложение 4) 

Бетина Жотева: Браво и благодаря за краткото и съдържателно представяне. Колеги, 

заповядайте.  

Галина Георгиева: Аз и на предно заседание съм казвала, че новите попълнения в какъвто и 

да било екип внасят нова ведра атмосфера и подтикват останалите колеги да имат и по-голям 

ентусиазъм. Приветствам начина, по който направихте своя увод за доклада. Ще го подкрепя. 

Благодаря ви.    

Бетина Жотева: Благодаря. Г-жо Димитрова, заповядайте. 
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Ивелина Димитрова: Аз ще приема доклада. Направен е изчерпателно, коректно с много 

описания, така че поздравления. 

Бетина Жотева: Благодаря, Г-жо Димитрова. Г-жо Еленова, заповядайте. 

Розита Еленова: Поздравявам новите колеги, много бих искала заседанията за тях да са 

професионално предизвикателство, често срещите са сблъсък на гледни точки, на 

професионални виждания. Не приспивайте своята бдителност, мониторингът е този, който 

задава за обществото медийните тенденции. Нека пазим обективност и дистанцираност. Ние не 

коментираме висока, ниска гледаемост и не се въодушевяваме от това. Желая „на добър час“ и 

ще приема доклада. 

Бетина Жотева: Благодаря, г-жо Еленова. Г-жо Владимирова, заповядайте.  

София Владимирова: Видях, че в доклада е балансирано отразено и фактите, които намирате 

за гранични и аз споделям Вашите изводи. Може би в тази посока, когато свърши 

предизборната кампания да обмислим дали да не се планира едно фокусирано наблюдение и 

изобщо какви действия да предприемем, защото оценявам много високо, че хора които дойдоха 

да се занимават с онлайн медиите всъщност показват  

изключителна чувствителност към Закона за радиото и телевизията. Оценявам високо това, че 

е обърнато внимание и разбира се поздравявам доставчика за жестомимичния превод, който е 

дал възможност на много по-голяма аудитория и това че доставчикът чрез различни свои 

участници наистина обърна внимание на уязвими групи в обществото и на практика изпълни 

една обществена функция с това предаване. Вземам предвид, разбира се и всички забележки, 

които Вие сте отправили в доклада и намирам го за изчерпателен, намирам го за балансиран. 

Аз няма да споделя мнението на г-жа Еленова, че е бравурен, напротив смятам че са казани и 

добрите и лошите неща, които съответният експерт е откроил. Разбира се, че ще приема доклада 

и ще приема да продължите да работите по този начин, г-жо Милева. 

Бетина Жотева: Присъединявам се към думите на колегите. Трудно мога да добавя нещо, 

много ще е кратко. Първото е, че докладът е написан така, че дори човек да не е проследил 

предаванията, разбира за какво става въпрос. Второ, на мен ми харесва как е структуриран, 

защото аз съм научена да пиша от едно до десет. Това много ми допада. Освен това, всичките 

доклади са направени така, което аз намирам за много положително и освен това е написано от 

някой, който гледа и го преживява лично. Благодаря още веднъж. Доколкото разбирам с пет 

гласа приемаме този доклад и желая все така. Много се радваме.  

Решение: 

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

 

 

- „Мастър шеф“ в програма БТВ 

Илия Люцканов, инспектор представи доклада. (Приложение 5) 

 

Бетина Жотева: Г-жо Еленова, приемате ли доклада? Забележки, коментари?  

Розита Еленова: Да, с моето изказване в началото вече го  направих.  

Бетина Жотева: Аз също, впечатляващо е,  имаме особена слабост към хубавото оформяне на 

документите така че, никой не може да се усъмни колко реклами е имало, защото са…Благодаря 

ти много. Приемаме твоят доклад.   

Решение: 

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

 

 

- „Като две капки вода“ в програма Нова Телевизия 
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Владимир Мънзелов, ст. инспектор представи доклада. (Приложение 6) 

Бетина Жотева: Аз приемам доклада. Г-жо Еленова?  

Розита Еленова: Тенденцията специално в това шоу се развива  в странна  посока и това  трябва 

да се отчете в този доклад. Така че аз искам да знам от Зорница Гюрова има ли основание да се 

върви по реда на закона?  

Зорница Гюрова: Г-жо Еленова, аз предполагам, че искате да знаете дали в предходни сезони, 

тъй като става дума за девети сезон на това предаване, мониторингът е констатирал подобни 

казуси, до момента не е. 

Розита Еленова: Искам само да знам има ли основание да се върви по реда на закона - само с 

„да“ и „не“. Харесвам начина на писане на г-н Мънзалов но отново повтарям, че в докладите 

трябва да присъства обективен анализ на медийната среда и спазват ли доставчиците закона. 

Специално за продуктовото позициониране в тази част законът е ясен - за реклама, за заставка 

и т.н. Тук в този сезон, имаше сериозно залитане по отношение преекспониране на скандали. 

Разбира се, в името на рейтинга телевизията го допуска, то е атрактивно, нас обаче ни 

интересува само едно, дали има: реч на омразата, дискриминационни модели, защото това са 

показатели, които могат да се появят в този род ситуации.  

Зорница Гюрова: Аз подкрепям анализа и констатациите на колегата Мънзелов и не бих могла 

да прибавя нещо повече към това.  

Розита Еленова: Добре, благодаря. Г-жо Жотева, приемам доклада.  

София Владимирова: Приемам доклада, няма да правя изказване.  

Ивелина Димитрова: Приемам доклада.  

Бетина Жотева: Благодаря, с пет гласа „за“.   

Решение: 

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

 

 

- „Забраненото шоу на Рачков“ в програма Нова Телевизия 

Цветелина Стойкова, инспектор представи доклада. (Приложение 7) 

 

Бетина Жотева: Благодаря, колеги. Аз съм ОК. Благодаря за инициативата за писмото. Г-жо 

Еленова, искате ли да кажете нещо по въпроса?  

Розита Еленова: Благодаря на колегата, ще приема доклада. Ще се съобразя и ще приема 

предложението за писмо. Наистина трябва да се внимава със залитане в сексуален подтекст, 

който преобладава в сценария на тези предавания. Рейтингът е важен, но да не се преминава 

границата. Хареса ми израза, че „сексуалният подтекст е предпоставка за едно по-асоциативно 

мислене при децата“, нека е в рамките на шегата, така че гласувам. Благодаря.   

Бетина Жотева: Аз също.  

Ивелина Димитрова: Приемем доклада. 

София Владимирова: Аз ще кажа няколко думи. Много е хубав доклада. Няма да подкрепя 

писането на такова писмо, защото това е жанрът на това предаване и аз за разлика от г-жа 

Еленова не споделям тезата, че е толкова крайно. Освен това, то не е предаване  насочено към 

деца и както в доклада това е правилно отбелязано, тези скечове са позиционирани в по-късен  

час. Ако има нещо драстично и Вие прецените да вървите по реда на надзора разбира се. Не 

казвам, че това трябва да се насърчава, но до момента виждам, че колегите не са установили 

някакви много драстични казуси, които да говорят, че това е тенденция. Ако занапред се 

променят нещата, Вие следите и благодаря за много подробния доклад и за това, на което сте 

обърнали внимание по отношение на времето за реклама.   



14 
 

 

Решение: 

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

СЕМ реши 4 (четири) гласа „за” и 1 (един) глас „въздържал се“ (София Владимирова): Да 

се изпрати писмо до доставчика, с което да се напомни задължението му относно предпазване 

на детската аудитория от вредно съдържание. 

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ: Харта за етично отразяване на деца в медиите, изготвена от АЕЖ и 

УНИЦЕФ. (Приложение 8) 

 

Емилия Станева представи проекта за писмо. 

 

Бетина Жотева: Колеги, коментари по писмото.  

Ивелина Димитрова: Имаше вчера планирана работна група, за да обсъдим по-сериозно 

нещата, има някои дискусия може ли да я надградим. Тази работна група не се проведе. Бях 

тук, въпреки това смятам, че е добре да има, аз ще подкрепя предложението, разбира се. Изцяло 

приветствам както и бях инициатор на това да направим среща с Асоциацията на европейските 

журналисти по повод тяхно писмо към нас с тази Харта и с тази добра инициатива в посока 

една по-добра грижа, едно по-добро внимание към децата и тяхното медийно отразяване. Тази 

среща беше направена онлайн и аз се включих в нея, организирана администрирана от тях така 

че имам представа в детайли за какво става въпрос. Вчера все пак, докато чакахме да дойдат 

останалите колеги и да започне работата на работната група тук беше г-жа Кирковска, г-жа 

Доротея Петрова, коментирахме малко за това до къде да стигне дали приготвянето на тези 

кодекси, които предстои да вкараме част от тях, да го ползваме като добра основа или пък 

определени части. Считам, че има нужда от още един анализ, има нужда от разговор, има нужда 

от дискусия именно във връзка с кодексите които са наш ангажимент да приеме по-новата 

Директива, която вече е имплементирана в Закона за радиото и телевизията. Така че се надявам 

да има в най-скоро време работна група, проект и да дискутираме тези важни въпроси.  

Бетина Жотева: Благодаря. 

София Владимирова: Взела съм активно участие в срещата, споделила съм и пред АЕЖ и пред 

Уницеф позицията си и чудесна е Хартата, която са ни изпратили. Разбира се, че ще подкрепя 

решението на Съвета да изпрати това писмо, тази подкрепа към Хартата и наистина намирам 

за много удачни предложенията, които да залегнат и в кодексите, които ние предстои да пишем 

и да се възползваме естествено от всяка експертиза, която може да ни бъде в полза в тази 

съвместна работа както БНТ и с БНР и АБРО, така че сме на разположение ако се налага и 

следваща среща, разбира се.     

Бетина Жотева: Добре, колеги, който е съгласен да изпратим писмото, моля да подкрепи.  

Розита Еленова: Имате гласа ми.  

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: СЕМ реши с  5 (пет) гласа „за”: Да се изпратят писма 

до  АЕЖ и Уницеф-България, съгласно предложения проект. 

 

Да се изпрати на членовете на Съвета Правилника за устройството и дейността на СЕМ и 

администрацията към него - по предложение на г-жа Галина Георгиева, член на СЕМ. 

 

Бетина Жотева: От точка Разни остана само г-жа Димитрова, заповядайте, искахте да 

вземете думата в точка Разни. 
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Ивелина Димитрова: Искам да отправя един въпрос. Г-жо Станева, искам просто да го 

направя на заседание, благодаря за възможността да отправя един въпрос и да споделя. Ще 

помоля да изслушам отново фонограмата от срещата ни с ОССЕ, Организацията за 

сигурност и сътрудничество. Преди срещата ни поисках да има протокол, поисках да има 

запис, смятам че така е редно при срещите ни с американския посланик, с посланика на 

Германия също се водеше изключително важни срещи и просто искам да разбера има ли 

тази възможност. Искам още веднъж да чуя въпросите на ОССЕ, които имаха към нас, много 

са важни темите, отново сме в предизборен период, предстои мониторинг на тема в тази 

посока, предстоят нашите анализи, нашите оценки по повод мониторинга, който ще 

приключи съвсем скоро на тема предизборната кампания. Разговорът беше изключително 

интересен, изключително важен. Ще имам ли тази възможност тук в СЕМ разбира се да чуя 

отново записа, фонограмата. 

Емилия Станева: Вие знаете, че има заповед, която определя достъпа до звукозаписите, 

правени за целите за изготвяне на протоколите от заседанията, тя може да бъде приложена 

по аналогия и за конкретния случай.  Записите  са достъпни на работните станции на  

колегите от протокола. 

Бетина Жотева: Моля те да обясниш, че ти по някаква форма си присвои тази среща и 

реши да поканиш целия СЕМ. Аз бях поканена за среща с, имах персонална покана от 

представителя на ОССЕ. Поканата беше отправена само и единствено към мен. От там 

нататък аз реших, че това не е коректно сама да се срещам и от свое име реших да поканя 

други колеги, за да не говоря сама. В крайна сметка тази среща попадна в работната 

програма на целия Съвет, не зная как и защо решихте да каните целия Съвет на тази среща.  

Ивелина Димитрова: Това лошо ли е?  

Бетина Жотева: Не, не е лошо. Просто в момента се разиграва някакъв спектакъл, който аз 

не разбирам да се слуша, да се правят протоколи, да присъства този, да присъства онзи. 

Ивелина Димитрова:  Г-жо Жотева, на миналото заседание Вие ме обвинихте, че аз не 

идвам на срещите на ОССЕ.      

Бетина Жотева: Вие не бяхте на срещата на ОССЕ. 

Розита Еленова: Г-жо Председател, закрихте ли заседанието? 

Ивелина Димитрова: Не, не бихме закрили заседанието. Искам да изслушам фонограмата 

и от миналото заседание, защото липсват мои думи там. Видях в протокола… 

Розита Еленова: Да помоля … 

Бетина Жотева: Не, имам да дам думата на Галя, защото…  

Ивелина Димитрова: От миналото заседание заради протокола искам да изслушам 

фонограмата…  

Галина Георгиева: Г-жо Димитрова, има азбучен ред на изказване и след даването на 

думата от председателя Вие отново вземате реда за изказване. 

Бетина Жотева: Г-жо Димитрова, никой не говори повече от Вас .. 

Ивелина Димитрова: вие нямате… 

Галина Георгиева:  Защо извърташ и изопачаваш нещата?  

Ивелина Димитрова: Нищо не изопачавам.  

Бетина Жотева: Г-жо Димитрова, заявявам официално за протокола, никой, никога, под 

никаква форма не Ви е заглушавал, Вие сте член на Съвета … 

Галина Георгиева: Знаеш ли как изглеждат думите ти? „Вие ме заглушавате…“   

Ивелина Димитрова: ….по определен въпрос и изведнъж…  

Галина Георгиева: Имай търпение.  

Ивелина Димитрова: Има искане за закриване на заседанието 

Галина Георгиева: А нужно ли е веднага да правиш диспут?  
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Ивелина Димитрова: Не ме заглушавате за всичко, но по определена тема и въпрос изведнъж 

трябва да се закрие заседанието… 

Галина Георгиева: Има необходимост от разяснение на Вашите думи, Г-жо Димитрова. Ако 

ми разрешите и сме в точка Разни.  

Бетина Жотева: Давам думата на Галя, тя я поиска. 

Галина Георгиева: Не само че я поисках. Моля,  служителите да  изпратят информация до 

съветниците за реда,  по който се провеждат заседанията. Азбучният ред е нещо, което Вие 

избирателно, г-жо Димитрова, спазвате видимо от протоколи и публични изяви на Съвета - 

давам за пример, изслушването за генералните директори, където ясно се спазва реда на 

изказванията. Молбата ми към Вас е, ако имате нужда да направим промяна и Вие да се 

изказвате винаги първа, защото това е поредно заседание по този начин. Въпросът ми е - има 

ли изказване на предно заседание, че Вие ще внесете петицията?  

Ивелина Димитрова: Не.        

Галина Георгиева: Няма такова изказване? 

Ивелина Димитрова: Не съм имала предвид това, че аз ще внасям подписката а въпросите, 

които се поставят в нея. И щях да го направя с докладна, за да могат да се обсъдят. Вие току-

що подкрепихте мониторинг такъв. 

Галина Георгиева: В този смисъл, Вие на предишното заседание казахте ли, че ще внесете с 

това разяснение тази подписка в нейния нецялостен вид, а избирателно по точки на следващия 

ден?  

Ивелина Димитрова: Да. Това го казах. 

Галина Георгиева: Да си изясня за себе си на какво съм присъствала, какво виждам в 

протокола и какво ми казвате Вие.  

Ивелина Димитрова: Мое право е кога да го внеса, разбирате ли… 

Галина Георгиева: Да, да това Ви питам. Това ми беше въпросът.  

Ивелина Димитрова: Мое право е кога да го внеса. 

Галина Георгиева: В този смисъл беше въпросът ми, че има вероятност… 

Ивелина Димитрова: .има едно нещо и много сериозен акт, и в този смисъл беше…  

Галина Георгиева: Само да довърша, в този смисъл беше и въпросът … 

Ивелина Димитрова: А Вие казвате, че аз съм щяла да внеса петицията и аз съм й била 

съавтор. 

Галина Георгиева: Заради протоколистите ще замълча и когато имам възможност ще 

продължа, защото знам, че много трудно се сваля стенограма. 

София Владимирова: Колеги, аз много се извинявам, че вземам думата. Просто бих искала да 

кажа, че когато разговорът излезе от рамките на добрия тон и започнат, от която и да е страна, 

спекулации от рода на определения и квалификации, моля да ме извините, но аз ще напускам 

залата. Няма да участвам в това нещо, не желая да участвам. Била съм председател на този 

Съвет три години и да се говори постоянно за отнемане на думата, за определено отношение, 

самата аз се опитвам да бъда максимално коректна, макар че се чувствам засегната от едни 

обобщения, които се правят, наистина това е мое решение, то не ангажира никой от вас, но 

когато започнат определения и квалификации, просто аз в това няма да участвам. 

Ивелина Димитрова: Никога не съм нарушавала реда на говорене през всичките си  три 

години и винаги съм се съобразявала. Всички знаят, че съм изключително принципна и 

коректна, никога. Просто изведнъж срещу мен, не искам да го повтарям, започна  да се случва 

нещо странно аз усещам едно враждебно отношение и тенденциозно интерпретиране на мои 

думи… 

София Владимирова: Вие искате да остане в протокола, че виждате едно враждебно 

отношение и това се повтаря непрекъснато, така ли да го разбирам?  
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Ивелина Димитрова: Така се усещам с …. 

София Владимирова: Защото повтаряте много често „за протокола“ …. 

Ивелина Димитрова: Не повтарям, никога не съм казвала „за протокола“ …. 

София Владимирова: Вие искате да остане в протокола за външната публика, че Вие усещате 

едно враждебно отношение, така го разбирам аз и тъй като не мога с това да се съглася, тъй 

като никога не съм си позволявала такова нещо, просто ми кажете, Вие искате в протокола да 

останат думи като „враждебно отношение“, „другарски съд“, „специално отношение“, това ли 

е целта?   

Галина Георгиева: Иве, ти днес повтори, че в Съвета се случва нещо странно, но тази 

реплика има повторяемост в медийното пространство. Аз не разбирам за какво ти говориш, 

може би имаш друга гледна точка?   

Ивелина Димитрова: Вие не разбирате, обобщавате моите думи. Аз казвам, че през тези три 

години аз не съм нарушавала реда на каквото и да е, и това, което казвам на заседание не 

означава, че аз визирам целите три години, нали казвам, че на конкретното заседание усещам 

враждебност, усещам оценки… 

Ивелина Димитрова: Само когато ми давате думата говоря… 

Бетина Жотева: Много Ви моля… 

Ивелина Димитрова: Ще мога ли да изслушам стенограмите от миналото заседание?  

Бетина Жотева: Ваше право… 

Емилия Станева: Заповедта е от две години, всеки, участвал в заседанието може да слуша… 

Ивелина Димитрова: Мога ли да помоля да се запазят фонограмите по-дълго, защото тук също 

към мен има упреци с права, нека да се запазят стенограмите по-дълго при създалата се особена 

ситуация в Съвета.  

Бетина Жотева:…особена ситуация в Съвета… 

Ивелина Димитрова: затова отправям съвсем официално на заседание тази молба, нека да се 

запазят двете фонограми, да се запазят записите от миналото заседание и от срещата с ОССЕ, 

защото вие казвате, че към мен няма враждебно отношение, аз усещам че има. 

Бетина Жотева: Трябва да направите докладна за това, защото има заповед на председател. 

Не, тя не е моя, но аз съм се съгласила с нея, приела съм я и я изпълнявам, така че… 

Ивелина Димитрова: Знам и затова искам специално за тези две фонограми официално да 

бъдат запазени.  

Бетина Жотева: Моля да внесете докладна и ще го обсъдим на заседание.     

Ивелина Димитрова: Ако се наложи да мога да защитя и докажа своите твърдения за това, че 

усещам така едно  враждебно отношение, може би не от всички, за конкретни неща. Недейте 

да обобщавате. Нещата, които и аз изказвам като мнение трябва да мога също да имам 

възможност да потвърдя.  

Бетина Жотева: Закривам заседанието.   

 
 

Материали, приложени към Протокол № 18 

 

1. Дневен ред 

2. Писмо с вх. № РД-20 04-04-9/22.06.2021 г.  

3. Доклад от Р.Радоева с изх.№ ЛРР-15 30-04-15/21.06.2021 г.  

4. Доклад от Д.Милева с изх.№ НД-04 30-07-47/14.06.2021 г.  

5. Доклад от И.Люцканов с изх. № НД-04 30-07-46/14.06.2021 г.  

6. Доклад от В.Мънзелов с изх. № НД-04 30-07-45/14.06.2021 г. 
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7. Доклад от Ц.Стойкова с изх. № НД-04 30-07-44/14.06.2021 г. 

8. Писмо от АЕЖ с вх. № РД-22 21-00-7/03.06.2021г.  
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