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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 

 

№ 30 

 

от извънредно заседание, състояло се на 15.10.2021 г. 

 

 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева, Галина Георгиева, Розита Еленова, София Владимирова, 

Соня Момчилова. 

Начало на заседанието: 13.00 часа, водено от Бетина Жотева. 

 

Съставил протокола – Вера Данаилова 

 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. Доклади от Обща администрация относно: 

а)  проектобюджета на Българското национално радио за 2022 г. и на актуализираните 

бюджетни прогнози за 2023 г. и 2024 г. 

б) проектобюджета на Българската национална телевизия за 2022 г. и на актуализираните 

бюджетни прогнози за 2023 г. и 2024 г. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладва: Незабравка Николова 

 

 

 

Бетина Жотева откри заседанието и подложи на обсъждане дневния ред.  

 

Решение:  

СEМ реши с 5 (пет) гласа „за“ : прие дневния ред. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклади от Обща администрация относно: 

а)  проектобюджета на Българското национално радио за 2022 г. и на актуализираните 

бюджетни прогнози за 2023 г. и 2024 г. 
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б) проектобюджета на Българската национална телевизия за 2022 г. и на актуализираните 

бюджетни прогнози за 2023 г. и 2024 г. 

 

Бетина Жотева благодари на колегите си, че са се отзовали на поканата за днешното 

извънредно заседание за съгласуване на бюджетите на Българското национално радио и 

Българската национална телевизия за следващите три години и даде думата на докладчика.   

Главен счетоводител Незабравка Николова представи докладите. (Приложение 2 и 3) 

 

Галина Георгиева е наясно, че документите пристигат в Съвета за електронни медии за 

съгласуване на проектобюджетите за 2022 г. и на актуализираните бюджетни прогнози за 2023 

г. и 2024 г., но желае да разбере има ли информация дали бюджетът на Българското 

национално радио вече е внесен в Министерството на финансите. 

Незабравка Николова уточни, че не е внесен, срокът е 15.10.2021 г., т.е. днес.  

Галина Георгиева поясни, че поставя този въпрос, защото според нея, като съветник, е 

странно да получава проектобюджетите в деня на внасянето им в Министерството на 

финансите или доста след това, както се е случвало.  

Розита Еленова: Предложенията за следващата година и на двете медии са в съответствие с 

утвърдените разчети. Разбира се, намирам една съществена и редовна разлика в двата отчета 

и то в това, че относително доста по-доброто финансиране при Българското национално радио 

всъщност излиза с позиция за едно по-голямо искане и при Българска национална телевизия, 

една доста по-овладяна позиция и умереност в изискванията към Министерство на финансите.. 

Съществуват много неизвестни по отношение на бъдещата законова рамка и въобще по 

отношение на разчета на основните разходи, свързани с издръжката и при двете медии, но 

смятам позицията, изразена в доклада на председателя, за правилна и ще я подкрепя.  

Соня Момчилова мисли, и ще си позволи да квалифицира като недалновидна и управленска 

късогледа тази ригидност и това внасяне на бюджетите за разглеждане в Съвета в дванадесет 

без пет от страна на управляващите двете обществени медии. Опасява се, че увереността на 

БНТ отново рискува да даде една завишена толерантност, изразявайки се по-меко към 

управляващите, от последния момент когато ще им се наложи да си набавят бюджетните 

дефицитити. Припомни, че съветниците са организирали среща с финансовия министър в края 

на месец август, пред когото - тогава изпълняващия длъжността финансов министър е г-н Асен 

Василев, са поставили проблемите за недофинансиране и за неадекватното финансиране на 

обществените медии. Срещнали са разбиране от негова страна на сто процента. Ако има една 

по-голяма кооперативност и едно по-навременно осведомяване за намеренията, нуждите, 

дефицитите и недофинансирането на обществените медии, според нея, съветниците биха 

могли да бъдат полезни и съвместно да се преборят за една по-голяма адекватност и 

своевременност във финансирането. И допълни, че тази извънредна обстановка и 

обстоятелствата, в които функционират медиите, са наистина твърде специфични, 

безпрецедентни до момента. Позволява си да каже, че ако се работи екипно, а не както до сега,  

и националното радио и националната телевизия, и съответно СЕМ като надзорен орган, биха 

могли да достигнат до по-големи и от взаимен интерес по-резултатни решения на проблема.  

София Владимирова, като споделя мнението на колегите си, изразени преди нея, относно 

неглижирането на съгласуването от страна на Съвета за електронни медии, смята, че е доста 

неприемливо и от гледна точка на факта, че двете обществени медии са подкрепяли 

съветниците по време на разговорите за нов Закон за радиото и телевизията по съществената 

функция за определянето на техния бюджет, обвързан с обществената им мисия. Подобно 

представяне в последния момент и възможността за липса на по-пълноценна реакция, за нея 
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най-малкото е странно и неприемливо. От бюджета на Българската национална телевизия тя 

очаква да види ангажимент свързан с младежките и детските предавания, които са в траен 

дефицит и проблем с лицензията много дълъг период от време, за което от БНТ твърдят, че 

липсва финансов ресурс. Може би това е трябвало да бъде много по-добре мотивирано така, 

както Съветът за електронни медии мотивира своите бюджетни прогнози, но така са 

преценили. Те отговарят на рамките, които са им заложени от Министерството на финансите. 

Тя не вижда причина да не подкрепи така предложения бюджет. Според нея това остава една 

формална процедура, която не дава възможност за пълноценен дебат на Съвета по така 

предложените бюджети и на двете медии. 

Бетина Жотева благодари за бързата реакция от страна на администрацията. Тя също ще 

подкрепи бюджетите, въпреки че това е изключително формално действие, което се извършва, 

тъй като тя също има някакви забележки в различните пера. Но както се вижда, радиото има 

54 милиона - една добра сума. Г-жа Жотева се надява, че съветниците ще имат възможност да 

говорят с кандидатите за генерални директори за разпределението на тези средства, за да може 

служителите да са по-добре платени, защото тя си спомня, че когато за първи път е започнала 

работа в СЕМ са говорили за 40 и няколко милиона, сега са 54, и би трябвало това да намери 

отражение и на заплащането на служителите, а не това да е вечният проблем там. За БНТ по 

същия начин е очаквала проблемът за заплащането на разпространението, но отново се вижда, 

тъй като законът не е пипнат, отново бюджетите се изчисляват на час програма, което е най-

безумното нещо, което може да съществува в някакъв Закон за радиото и телевизията, и това 

тя го повтаря всеки път, и докато е така, такива ще са бюджетите. Г-жа Жотева помоли 

колегите си за подкрепа да се отправи остра забележка на генералните директори на БНТ и на 

БНР за късното изпращане на този документ. 

 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Съгласува проектобюджета на Българското национално 

радио за 2022 г. и на актуализираните бюджетни прогнози за 2023 г. и 2024 г. 

Да се изпрати проекта на становище на Съвета за електронни медии до Министерство на 

финансите и Българското национално радио. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Съгласува проектобюджета на Българската национална 

телевизия за 2022 г. и на актуализираните бюджетни прогнози за 2023 г. и 2024 г.  

Да се изпрати проекта на становище на Съвета за електронни медии до Министерство на 

финансите и Българската национална телевизия. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се изпратят писма до генералните директори на двете 

обществени медии – БНР и БНТ, с които да им се обърне внимание за късното депозиране на 

проектобюджетите в Съвета за електронни медии.  

Бетина Жотева закри заседанието.  

 

Материали, приложени към Протокол № 30 

1. Дневен ред 

2. Доклад от Н.Николова с изх. № РД-21 17-00-20/14.10.2021 г. 

3. Доклад от Н.Николова с изх. № РД-21 18-00-12/14.10.2021 г. 
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4. Проектобюджет БНР с вх. № РД-21 17-00-20/13.10.2021 г. 

5. Проектобюджет БНТ с вх. № РД-21 18-0012 

 

 

 

Бетина Жотева            

Председател на СЕМ  

 

………………. Соня Момчилова 

 

 

…………….. 

 

Галина Георгиева  

    

   ……….….….….  

     

    Розита Еленова  

            

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

 

 

 

София Владимирова    ………………… 

 

 

 

 

 

Старши специалист: …………………   

Вера Данаилова                 


