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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 

 

№ 19 

 

от извънредно заседание, състояло се на 25.06.2021 г. 

 

 

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

Еленова, София Владимирова. 

 

Начало на заседанието: 13:00 часа, водено от Бетина Жотева 

Съставил протокола – Мария Гинина 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад от дирекция Обща администрация и дирекция Лицензионни, регистрационни, 

правни режими и международна дейност относно обявяване на обществена поръчка за 

доставка на стока, необходима за дейността на Съвета за електронни медии. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладват: Доротея Петрова, Евгени Димитров 

 

Бетина Жотева откри заседанието и благодари на всички за присъствието им на извънредното 

заседание. Подчерта, че то е изключително важно за дейността на СЕМ и е основополагащо за 

дейността на Мониторинг и анализи, и информира, че се касае за обявяването на обществена 

поръчка за доставка на нова Система за наблюдение. Добави, че за да се стигне дотук са работили 

много хора – дълго време и прецизно. Представи и присъстващата на заседанието г-жа Тончева, 

като уточни, че тя е на разположение за всякакви въпроси, за което г-жа Жотева ѝ благодари. 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклад от дирекция Обща администрация и дирекция Лицензионни, 

регистрационни, правни режими и международна дейност относно обявяване на обществена 

поръчка за доставка на стока, необходима за дейността на Съвета за електронни медии. 

 

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

 

Бетина Жотева уточни, че обществената поръчка ще се публикува в Официален вестник на 

Европейския съюз и предостави думата за коментари и въпроси. 

Галина Георгиева благодари за доклада и отбеляза, че това е проект на документацията. Обяви, 

че работната група е на разположение за дискусия, в случай, че някой е забелязал нещо или нещо 
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го притеснява, така че документацията да има своята пълнота. В допълнение, предложи да се 

изпрати нарочно писмо до АОП с оглед извършване на предварителен контрол за 

законосъобразност на документацията, в случай, че СЕМ не бъде изтеглен чрез жребия за случаен 

контрол, така че да се гарантира спокойствие, предвид факта, че Съветът досега не е изпълнявал 

такава поръчка, не е кандидатствал и не е подавал подобни документи и с такъв обем от 

финансови средства. 

Бетина Жотева благодари и покани за други коментари. 

Ивелина Димитрова: Мога ли да взема думата? 

Бетина Жотева предостави думата на г-жа Димитрова, за да изрази своето мнение. 

Ивелина Димитрова: Техническото задание, проектът на техническото задание, касае така 

нужната ни от много години нова Система за мониторинг, за която всички ние не веднъж сме 

алармирали – че тя е остаряла, че не отговаря на съвременните нужди, особено във връзка с новите 

правомощия на СЕМ, свързани с надзора и на аудио-визуалното съдържание на онлайн медиите. 

Едно огромно предизвикателство. Така че изключително важно е именно техническото задание, за 

да може тази Система, която ние чакаме от години, за която се борихме да имаме финансиране 

всички, нееднократно, и най-после го имаме това финансиране, техническото задание да е такова, 

че то да отговори наистина на нуждите. Бяхме направили тук едно вътрешно проучване, през 

администрацията, през самите инспектори… 

Галина Георгиева уточни, че проучването е пазарно. 

Ивелина Димитрова: Не, не говоря за пазарното проучване. Мненията на инспекторите, които ги 

призовахме да споделят, защото подготовката, докато стигнем до този етап - има и следващи, 

започна много отдавна и така продължи, и смятам, че се случиха добре нещата. Тогава всеки 

имаше възможност да даде своето мнение, да имаме обратна връзка – какво сега не е наред и какви 

са техните нужди, очаквания, изисквания, за да има една комплексна ориентация точно от какъв 

тип мониторингова система има… Мисля, че на заседание г-жа Гюрова представи такъв доклад. 

Така че, понеже материята е доста специфична, за мен това е важно. Това техническо задание 

отговаря ли на това, което всъщност дойде от Мониторинга като информация за нуждите. Може 

би, би било добре г-жа Гюрова или IT-специалист – малко повече за това нещо. 

Бетина Жотева попита кой ще отговори. 

Ивелина Димитрова: Защото много е специфична материята и лично аз… В тази специфика… 

Евгени Димитров поясни, че по принцип са били взети предвид предложенията на инспекторите, 

но някои от тях просто все още технологично не са възможни. Консултантите са включили в 

техническото задание възможното в момента. 

Ивелина Димитрова: Което въобще го има. 

Евгени Димитров потвърди, че е включено това, което въобще го има, като добави, че, например, 

разпознаване на нарушенията автоматично няма как да се случи. 

Ивелина Димитрова: Да, всъщност за това си мислех. Дали пък не може да имаме и такова нещо, 

тези алгоритми, за които си говорихме, които ще ни помогнат да… 

Евгени Димитров още веднъж уточни, че за някои от нещата все още няма технологично 

решение или, ако го има, то не е на свободния пазар, като посочи разпознаване на каквито и да са 

предмети и т.н.  

Ивелина Димитрова: Не сме фейсбук. 

Евгени Димитров обърна внимание, че в методиката е добавено специално точкуване за 

допълнителни, добре обосновани, допълнителни функции - Комисията ще оценява тези 

предложения на различните кандидатстващи фирми. 
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Ивелина Димитрова: Най-важните неща, които бяха споделени, това, което се гонеше  всъщност 

и е възможно на пазара… 

Евгени Димитров потвърди, че голяма част от тях са включени и прецизирани. 

Ивелина Димитрова: И техническото задание направено ли е така, че да ни помогне и при 

онлайн медиите? 

Евгени Димитров отговори утвърдително и поясни, че е включена цяла категория за записване на 

платформи за видеосподеляне и т.н.  

Ивелина Димитрова: Няма това автоматично нещо да регистрира, да отсее? 

Евгени Димитров отговори, че във всеки един момент може да бъде наблюдавано, но не може да 

бъде  постоянно, защото няма физически как да се случи. Никой не може да наблюдава You Tube – 

качват се милиони клипове на минута, не е възможно.  

Ивелина Димитрова: Разбрах. Защото мнението на директора, на IT, в този случай е 

изключително важно. За теб това техническо задание е добро, пълноценно и ще отговори на 

нашите изисквания? 

Евгени Димитров потвърди, че според него е така. 

Ивелина Димитрова: Да. Виждам, че е одобрено от г-жа Петрова, от г-жа Станева. Г-жа Гюрова 

дали има нужда да сподели нещо? Дали го е погледнала? Или смятате, че няма такава нужда? 

Бетина Жотева се обърна към г-жа Гюрова с въпрос дали е на линия. 

Ивелина Димитрова: Директорът на дирекция Мониторинг и анализ, ако е на линия, ако иска, да 

се включи. 

Бетина Жотева даде думата на Зорница Гюрова. 

Зорница Гюрова поздрави присъстващите на заседанието и отбеляза, че е много щастлива да 

вземе участие в него, тъй като тази система ще окаже благотворно влияние върху  работата на 

мониторинга. Потвърди, че е чула отправените въпроси и изрази надеждата си, че голяма част от 

това, което е възможно технологично в момента на пазара да се случи, го има в заданието. Изрази 

благодарност към всички, взели участие в толкова сложен процес на обобщение на голяма по обем 

специфична информация. Добави, че без човешкият фактор не може и именно за това са 

инспекторите. 

Ивелина Димитрова: Да, благодаря. И за мен, другото, което е важно – работната група. Също 

има една позитивна оценка от нея за това техническо задание, то е проект. Г-жо Георгиева? 

Галина Георгиева попита какво би искала да получи като информация г-жа Димитрова. 

Ивелина Димитрова: Работната група, в която работихте. 

Галина Георгиева отново поиска от г-жа Димитрова да уточни отправения въпрос. 

Ивелина Димитрова: Имате позитивно становище за този проект на техническо задание? 

Галина Георгиева отговори, че сформираният вътрешен екип на СЕМ, който се е включил в 

дейностите и е осъществявал обратната връзка към консултантите, изготвящи техническото 

задание, тясната работа на юристите на Съвета и главния секретар с г-жа Тончева по изготвянето 

на документацията – всички те са взели под внимание поисканото от специалистите от 

Мониторинг и анализи и са го обобщили. Добави, че са влезли в тясно сътрудничество с фирмата, 

която изготвя техническото задание, и всички бележки на СЕМ са взети предвид. 

Ивелина Димитрова: Добре, благодаря, и подкрепям направеното от г-жа Георгиева 

предложение да поискаме такава оценка със същите мотиви, че това е за първи път – такъв тип 

дейност, която извършва Съветът. За наше спокойствие. 

Бетина Жотева благодари и даде думата на г-жа Еленова. 

Розита Еленова: Благодаря Ви, г-жо Жотева, присъстваме на съдбовно заседание, това е и лична 

Ваша битка. Вече вярвам, че в рамките на нашия мандат ще можем да се поздравим със 
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стъпването на Съвета за електронни медии в XXI век. Доверявам се на работната група, желая 

успех!  

Бетина Жотева даде думата на г-жа Владимирова за изказване. 

София Владимирова отбеляза, че според нея работната група, назначена със заповед на 

председателя, е свършила доста работа, и допълни, че за нея тази Система е вече въпрос на … 

Галина Георгиева се включи с коментар, че за г-жа Владимирова Системата винаги е била от 

изключително значение. 

София Владимирова продължи с това, че, да, темата се дискутира повече от 8 години. Направи 

уточнение, че не може да коментира техническите параметри, защото не счита, че има такава 

професионална експертиза, но онова, което се вижда като описание на програми, на възможности, 

на функционалности в помощ на Мониторинга, намира за абсолютно достатъчни на този етап. 

Използва възможността да благодари на всички, включили се в работната група, които са 

работили наистина много. Отбеляза, че работата не е лесна и завърши с това, че ще подкрепи 

направеното от г-жа Георгиева предложение, а именно да се поиска от АОП допълнителна оценка 

и контрол.  

Галина Георгиева поясни, че става въпрос за предварителен контрол. 

София Владимирова се съгласи и допълни, че ще е от полза и по този начин ще се внесе 

спокойствие у всички. Завърши изказването си, отбелязвайки, че ако това се случи, ще бъде 

наистина една много добра новина за Съвета за електронни медии и тя ще подкрепи така 

предложеното задание. 

Бетина Жотева благодари на колегите си, които имат намерение да подкрепят всичко онова, 

което е свършено. Добави, че би могла с ръка на сърцето да каже, че знае през какво са минали, и 

че за всеки това е било за първи път, както и че всички са се вълнували еднакво и тя е дълбоко 

признателна и благодарна за положения труд. Счита, че няма смисъл поименно да изброява всеки, 

просто се знае с колко вълнение е работено и как всеки е прекарвал през себе си тази задача. 

Пожела на всички здраве и изрази надеждата си за успех. Благодари на колегите си съветници, 

най-вече заради факта, че са подхождали с разбиране всеки път, когато е ставало въпрос за тази 

трудна задача, винаги са подкрепяли и работните групи, и всички останали идеи. Определи като 

много важно това, че все пак всички са подкрепили стъпките, извървени тук, в заседанията. Затова 

се обръща към тях с молба за още две гласувания - едното е, за да бъде поставено началото на 

процедурата за обществената поръчка, а второто гласуване е, за да се подкрепи предложението за 

предварителен контрол. В заключение, след кратко изясняване, молбата беше да се подкрепят и 

гласуват всички предложения заедно. 

Галина Георгиева също уточни, че предложението следва де се гласува анблок. 

Гергана Тончева поясни, че наистина е така, освен, ако нямат някакви забележки. 

Бетина Жотева отговори, че нямат никакви забележки и подкрепят да бъде поискан 

предварителен контрол, с оглед осигуряване на спокойствие и предвид голямата сума. За да се 

внесе сигурност по отношение на това, че документите са изрядни и няма да се допусне уязвимост 

по време на процедурата и след нея, ако има някакви обжалвания. Попита дали има нужда г-жа 

Доротея Петрова още веднъж да изчете показателите, условията. 

Ивелина Димитрова: Има ги тук описани в това, което ни е дадено. 

Бетина Жотева потвърди, че това е точно така. 

Розита Еленова: Запознали сме се. 

Бетина Жотева прикани съветниците към гласуване. 
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Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за“: Одобрява предложените проекти на Техническа спецификация, 

Методика за определяне на комплексна оценка на офертите, Обявление. В случай, че 

документацията не бъде изтеглена за предварителен контрол, да бъде отправена изрична молба до 

Агенцията по обществени поръчки да бъде извършен такъв. 

Председателят на СЕМ да предприеме всички необходими действия за подготовка, откриване и 

провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, внедряване и 

гаранционна поддръжка на Система за мониторинг на СЕМ“ по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона 

за обществените поръчки. Подготовката, откриването и провеждането на процедурата се 

осъществява с електронни средства чрез Централизираната автоматизирана информационна 

система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). 

 

Бетина Жотева благодари още веднъж. 

Ивелина Димитрова: Вземам думата за малко информация. 

Бетина Жотева даде думата на г-жа Димитрова. 

Ивелина Димитрова: Във връзка с предишното заседание, това, че подкрепихте моето желание 

отдавна, за тази дискусия, която искам отдавна. Не само искам, но смятам, че СЕМ има нужда да 

направи, не е правил  - да не кажа никога, но много години такава дискусия. И ако има и финанси, 

надявам се да има, и ако ми позволите и сте съгласни, бих започнала нещо базово, като доклад, 

предложение… 

Бетина Жотева отбеляза, че това е чудесно. 

Ивелина Димитрова: …, което да обсъдим на заседание. 

Бетина Жотева още веднъж каза, че го намира за чудесно. 

Ивелина Димитрова: Вие също… Всички заедно да обсъдим. Аз ще дам нещо като предложение. 

Инициативата е моя, чувствам се задължена да го направя. 

Бетина Жотева изрази съгласие. 

Ивелина Димитрова: Това обаче, което още искам да споделя със сигурност, е тази дискусия да 

се случи след този предизборен период, изобщо да не се случва в контекста на този предизборен 

период, защото виждаме, че всичко се пречупва през тази призма – и на онази конференция, и тук 

стана просто, да… 

Бетина Жотева се съгласи. 

Ивелина Димитрова: Друго… Съгласни… И всеки ще… Ще го обсъдим. То няма да стане 

толкова бързо. 

Бетина Жотева поиска г-жа Димитрова да напише своите идеи, след което ще ги обсъдят. 

Предположи, че всеки сигурно ще има и някакви свои. Ще се направи… 

Ивелина Димитрова: Да, ще го направя като предложение. 

Бетина Жотева продължи мисълта си, че ще се направи проектобюджет и ще се изпълни. 

Ивелина Димитрова: Да. Като това не е бърза работа – от днес за утре. Това е нещо много 

сериозно. Искам да имам спокойствието да го помисля. 

Бетина Жотева се съгласи. 

Ивелина Димитрова: За да няма нещо после – ти предложи, пък… Сериозно е. Сега също всички 

сме в този период ангажирани и просто молбата ми е да комуникираме, обсъждаме всички неща, 

тук, на заседание… 

Бетина Жотева изрази съгласие. 
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Ивелина Димитрова: …Докато се нормализира обстановката, атмосферата в СЕМ. Ако това не се 

случи и ние не можем да имаме нормални отношения и комуникация, аз най-вероятно ще си ходя. 

Но ще направя опит това да се случи. 

Бетина Жотева благодари. 

Ивелина Димитрова: И да можем да работим нормално, въпреки всичко. 

Галина Георгиева се обърна към председателя с въпрос дали са гласували анблок и нарочното 

писмо в случай, че СЕМ не бъде изтеглен на жребий.  

Бетина Жотева потвърди, че са гласували анблок всичко. 

Галина Георгиева се извини и поясни, че просто иска да е сигурна. 

Бетина Жотева в края на заседанието благодари още веднъж.  

 

 

Бетина Жотева закри заседанието. 

 

 

Материали, приложени към Протокол № 19: 

1. Дневен ред; 

2. Доклад от Д. Петрова с изх. № РД - 22 22-03-1/ 24.06.2021 г. 
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