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С Ъ В Е Т    З А    Е Л Е К Т Р О Н Н И    М Е Д И И 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 3 

 

от редовно заседание, състояло се на 09. 02. 2022 г. 

 

 

 

 

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

Владимирова 

ОТСЪСТВА: Соня Момчилова 

Начало на заседанието: 11.00 часа, водено от Бетина Жотева. 

Съставил протокола – Вера Данаилова 

 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. Доклади от дирекция Мониторинг и анализи относно: 

а) наблюдение на предизборната кампания за избори на президент и вицепрезидент и народни 

представители на 14 ноември 2021 г.; 

б) наблюдение на програми Нова телевизия на Нова броудкастинг груп ЕООД  и БТВ на БТВ 

Медиа груп ЕАД. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладват: Зорница Гюрова, Светлана Николова 

 

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

относно: 

а)  искане от Делта ООД за заличаване на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна 

услуга; 

б) прекратяване на административни производства, образувани със заявления от Ай Ти Би Ти Ви 

ООД за регистрация за доставяне на аудио-визуални медийни услуги; 

в) уведомително писмо от Еспи Консулт Онтарио ЕООД. 

Вносител: Доротея Петрова  

Докладва: Райна Радоева 

  

Разни 

Информации 

Доклад от дирекция Мониторинг и анализи с информация за постановени от Комисията за 

журналистическа етика решения. 
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Бетина Жотева откри заседанието и подложи на гласуване предложения дневен ред.  

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Прие дневния ред.   

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклади от дирекция Мониторинг и анализи относно: 

а) наблюдение на предизборната кампания за избори на президент и вицепрезидент и народни 

представители на 14 ноември 2021 г.; 

б) наблюдение на програми Нова телевизия на Нова броудкастинг груп ЕООД  и БТВ на БТВ 

Медиа груп ЕАД. 

 

а) наблюдение на предизборната кампания за избори на президент и вицепрезидент и 

народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

Зорница Гюрова - директор на дирекция СА-МА, представи резюме на доклада. 

(Приложение 2) 

Галина Георгиева ще подкрепи представеното от г-жа Гюрова резюме, но не и резюмето, което 

са получили на мейла. Иска  й се този анализ, това аналитично мислене, което е чула днес в 

резюмето, да бъде и резюмето, което да е част от целия доклад. Не го казва като критика, а като 

предложение за начина, по който да изглежда едно резюме на такъв голям обем от данни. По-

скоро й се иска да има засилена изводна част – какво следва от това, че участници в партийни 

листи са и водещи на предавания, които водят повече от 6, 8, 12 часа и какво произлиза от това. 

Приема доклада.  

Розита Еленова:  Годината беше сложна с няколко изборни периода. Ще констатирам за пореден 

път, че правилата към медиите по време на избори трябва да се променят. Но не знам кога би 

могло да се случи, още повече, че си го пожелаваме след всеки  изборен период. В крайна сметка 

агитацията продължава и няма механизми тя да бъде отделена, а това ощетява зрителя, за който 

Съветът носи отговорност и кампанията по медиите протича скучно и демоде, еднакво 

безинтересно, без истинска обмяна на идеи, конкретни визии и то както по обществените медии, 

така и по търговските доставчици и потребителят, гласоподавателят е крайно ощетен. Да си 

пожелаем скоро тези правилата да се променят. Благодаря на всички, които са работили по 

доклада.   

София Владимирова се присъединява към колегите си и изказва поздравления за мониторинга 

и колегите, които са  извършили един много сериозен труд предвид кампанията 2 в 1. Проблемите 

са идентични както с предходните две кампании. Сега е било по-сложно, защото бяха две в едно. 

Вижда се и по таблиците, които са приложени в доклада смесването на съдържанието на 

президентската и парламентарната кампания по време на всички предизборни форми. Темата, за 

която изключително следи, свързана с безплатното и платено съдържание, има малък превес на 

безплатните форми. Поздравява Българското национално радио, защото там се забелязва 

изключително висок процент на чистите журналистически, самостоятелните журналистически 

форми. Смята, че това е най-правилният, най-полезният начин до аудиторията да достигнат 

адекватните послания, които се опитват да излъчат политическите участници и вярва, че поне, 

що се касае до обществените медии, това е правилният път.  Вижда обаче такава тенденция и в 

големите търговски доставчици - опит да се правят все повече безплатни журналистически 

форми, което може да бъде само в интерес и на зрителите и на самите медии, защото безспорно 

това са формите, които предизвикват по-голям зрителски интерес и доказателство за това е 

единствения дебат, който успя на практика да се случи и това е дебатът между двамата водещи 

кандидати за президент. Тук разбира се няма да спести критиката към обществения доставчик, 
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който допусна да го излъчи и да няма жестомимичен превод по БНТ1, макар че такъв имаше по 

БНТ4. Г-жа Владимирова смята, че това е силно ограничаващо и то е отбелязано и от 

мониторинга. За нея е  много странно, защото е повдигала този въпрос неведнъж по време на 

заседания и по време на отчета на доставчика. Отново поздравява БТВ медиа груп, които в 

изборния ден осигуриха непрекъсваемост във всичките свои журналистически форми на 

жестомимичния превод през целия ден. Това, ако не греши, се е случило само в БТВ - през 

абсолютно целия ден да има жестомимичен превод. Това е важен знак на медиите към различни 

типове аудитории, които много дълго време бяха неглижирани и е редно да им се обърне 

внимание, особено когато се касае за избори, хората трябва да имат пълен достъп до информация. 

Темата с водещите, които са водещи и кандидати едновременно е стара. Няма законово 

ограничение за това. Въпросът е морален и етичен. Това е част от темите, които Съветът за 

електронни медии многократно е повдигал в различни формати и вероятно следва да подлежи на 

някаква, ако не регулация, то поне на разговор. Същото важи и за политическата реклама, както 

и това, което се отбелязва напоследък всеки път, а именно: смесването на редакционното 

съдържание с агитацията.  Очевидно е, че там много голям напредък няма и може би не се полага 

достатъчно усилие и не се осъзнава важността. Явно е, че и този път политическите участници 

не са разбрали, че монологичните форми не са тези, които предизвикват интереса на хората и 

вероятно това е и част от причината, малка част, или голяма, не може да прецени, за ниската 

избирателна активност, защото някак си те не съумяват да ги привлекат по този начин, по който 

се изявяват, към по-голяма активност в политическия процес. Г-жа Владимирова ще подкрепи 

този мониторинг и неговото изпращане към Централната избирателна комисия. И благодаря на 

колегите за положения труд. 

Бетина Жотева също благодари на колегите и изразява възхищението си от начина, по който са 

работили миналата година. Благодари им и всички са им задължени, има предвид не само СЕМ, 

депутати, политици, ЦИК, защото те наистина трябва да изчетат тези документи, да разберат 

какво трябва и какво не трябва да правят. Г-жа Жотева попита дали до сега СЕМ е изпращал  

мониторингови доклади към Комисията по култура и медии. 

Емилия Станева уточни, че Съветът ги публикува на сайта.  

Бетина Жотева предложи на съветниците да приемат решение да се изпратят всички 

мониторингови доклади на новосформираната Комисията по култура и медии от четирите избора 

миналата година, заедно с това резюме, което беше представено и с предложението, което г-жа 

Георгиева направи какво да съдържа. Помоли на всяка цена да бъде подчертано в 

придружителното писмо, че „регулаторните глупости“, с които СЕМ се занимава са пряко 

свързани със Закона за радиото и телевизията и това са неговите правомощия и задължения. 

София Владимирова ще подкрепи доклада, но няма да подкрепи да се изпраща на депутатите, 

ще се въздържи. 

Розита Еленова: Ще гласуваме ли предложението Ви, г-жо Жотева?  

Бетина Жотева потвърди, че ще го подложи на гласуване.  

Розита Еленова: Да, в този случай няма да имате гласа ми. Моят мотив е, че в момента медийната 

комисия оказва политически натиск върху регулаторния орган и аз не бих желала да се включим 

в такъв диалог. Похвално е, че има  интерес към нашата работа, но и се надявам да й стигне 

времето да си свърши основните задачи. 

Бетина Жотева смята, че няма проблем, тъй като г-жа Еленова има право да не подкрепи нейното 

предложение. Тя ще го подложи отново на гласуване следващият път, когато Съветът е в пълен 

състав, тъй като именно поисканите документи абсолютно неправомерно от Съвета за един от 

кандидатите са я навели на мисълта, че в тази комисия четат документи от СЕМ, т. е. може да им 

изпратят и други документи, които те не са получавали. Това е била причината за предложението 

й, тъй като явно се интересуват от документооборота на СЕМ, само заради това.  
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Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Приема доклада. Да се редактира резюмето, съгласно 

направените коментари. Докладът да се публикува на сайта на СЕМ. Да се изпрати до Централна 

избирателна комисия. 

  

б) наблюдение на програми Нова телевизия на Нова броудкастинг груп ЕООД  и БТВ на 

БТВ Медиа груп ЕАД. 

 

Светлана Николова - инспектор, представи доклада. (Приложение 3) 

Галина Георгиева благодари за доклада и го приема.  

София Владимирова приема доклада и благодари.  

Бетина Жотева също благодари и приема доклада.  

Розита Еленова: Приемам доклада и ще отбележа и ролята на Съвета,  защото няколко пъти сме 

говорили за отсъстващия баланс в предаването, за нецензурните изрази и ето виждаме, че от 

новия сезон се работи в тази посока и създателите успяват да постигнат такъв баланс, приемам 

доклада, благодаря.  

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Приема доклада от фокусираното наблюдение на 

предаването „Забраненото шоу на Рачков“ (Нова телевизия). 

 

Светлана Николова - инспектор, представи доклада. (Приложение 4) 

София Владимирова смята, че Съветът трябва да изпрати сигнала до Комисията за защита на 

личните данни за огласяване на лични данни, в случая ЕГН. 

Бетина Жотева също е съгласна, че когато се обявяват ЕГН, адреси, номера на лични 

автомобили, трябва да се реагира.  

Розита Еленова: Колеги, да разграничим съобщаване на ЕГН от здравен статус. Здравният 

статус на публичната личност е  обществено достояние, така че може би новите депутати още не 

са осъзнали какво точно работят, но техният здравен статус може и, ако се налага да бъде 

публично огласяван. А и те трябва да дават информация адекватна, коректна и честна за него. А 

относно огласяване на ЕГН-нета, адреси и телефони сме имали казуси, санкционирани са, така 

че е по-ясно. Казусът е интересен и се радвам, че е констатиран. Благодаря за доклада. 

Бетина Жотева също приема доклада.  

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Приема доклада от фокусирано наблюдение на програма 

БТВ по повод сигнали за неправомерно разпространение на лични данни на депутати от ПП 

Възраждане. Да се препратят сигналите на Комисията за защита на личните данни по 

компетентност.  

 

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

международна дейност относно: 

а)  искане от Делта ООД за заличаване на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна 

услуга; 

б) прекратяване на административни производства, образувани със заявления от Ай Ти Би Ти Ви 

ООД за регистрация за доставяне на аудио-визуални медийни услуги; 
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в) уведомително писмо от Еспи Консулт Онтарио ЕООД. 

 

а)  искане от Делта ООД за заличаване на регистрацията за доставяне на аудио-визуална 

медийна услуга. 

 

Доротея Петрова - директор дирекция СА ЛРПР МД, представи доклада. (Приложение 5а) 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) 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 регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна 

услуга на Делта ООД. Заличава програма Делта, с общ (политематичен профил), 24 часа 

продължителност и регионален обхват на разпространение за област Русе, от Раздел първи на 

Публичния регистър, поддържан от СЕМ. 

 

б) прекратяване на административни производства, образувани със заявления от Ай Ти Би 

Ти Ви ООД за регистрация за доставяне на аудио-визуални медийни услуги. 

 

Доротея Петрова - директор дирекция СА ЛРПР МД, представи доклада. ( Приложение 5 б) 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: На основание чл. 125н, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и 

телевизията, поради не отстраняване на нередовностите в срок, отказва регистрация на Ай Ти Би 

Ти Ви ООД за заявените три аудио-визуални медийни услуги. 

 

в) уведомително писмо от Еспи Консулт Онтарио ЕООД. 

 

Доротея Петрова - директор дирекция СА ЛРПР МД, представи доклада. (Приложение 5в) 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Да се отрази настъпилата промяна в графичното 

изображение (логото) на Еспи Консулт Онтарио ЕООД в раздел първи на Публичния регистър на 

СЕМ и да се издаде ново удостоверение. 

 

Информации 

 

Доклад от дирекция Мониторинг и анализи с информация за постановени от Комисията 

за журналистическа етика решения. 

 

Емилия Станева – главен секретар, представи доклада. (Приложение 6) 

СЕМ прие информацията 

 

Бетина Жотева закри заседанието.  

 

 

 

Материали, приложени към Протокол № 3 

1. Дневен ред; 
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2. Резюме с изх. № НД-04 30-07-15/08.02.2022 г.  

3. Доклад от С. Николова с изх. № НД-04 30-07-8/01.01.2022 г. 

4. Доклад от С. Николова с изх. № НД-04 30-07-14/07.02.2022 г.  

5. Доклад от Р. Радоева с изх. № ЛРР-15 30-04-4/07.02.2022 г. 

6. Доклад от С. Николова и И. Люцканов с изх. № НД-04 30-07-10/07.02.2022 г.  

   

 

 

Бетина Жотева 

Председател на СЕМ  

 

...........................  София Владимирова 

 

 

…………….. 

 

Галина Георгиева  

    

   ……….….….….  

     

    Розита Еленова  

            

            ..…………… 

 

 

Соня Момчилова          отсъства 

 

 

  

 

  Старши специалист:       ………………… 

  

  Вера Данаилова 

              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


