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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 

 

№ 14 

 

от заседание, състояло се на 19.05.2022 г. 

 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Соня Момчилова – председател, Габриела Наплатанова, Пролет Велкова, 

Симона Велева 

 

ОТСЪСТВА: Галина Георгиева 

 

Начало на заседанието: 11:00 часа, водено от Соня Момчилова 

Съставил протокола – Мария Гинина 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклади от Дирекция Мониторинг и анализи относно: 

а) наблюдение на програма „Телевизия Евронюз България“; 

б) наблюдение на програма „Военен телевизионен канал (ВТК)“; 

в) наблюдение на програма БТВ. 

Вносител: Зорница Гюрова 

Докладват: Петя Антова, Росица Ефтимова, Владимир Мънзелов 

 

2. Доклади от Дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими и международна 

дейност относно: 

а)  административнонаказателно производство, образувано с АУАН № НД-01-7/2022 г.; 

б)  искане от Фондация Клуб Зебра за заличаване на нелинейна медийна услуга по чл. 125з 

от Закона за радиото и телевизията; 

в) заявление от Клуб Зебра Медия ЕООД за вписване на нелинейна медийна услуга по чл. 

125ж от Закона за радиото и телевизията; 

г) уведомителни писма от Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД и  Фондация Саворе – 

Самоков; 

д) писмо от Комисията за регулиране на съобщенията. 

Вносител: Доротея Петрова  

Докладват: Райна Радоева, Владимир Павлов, Красимир Димитров  
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3. Доклади от Дирекция Обща администрация и Дирекция Лицензионни, регистрационни, 

правни режими и международна дейност относно услуги, необходими за дейността на 

Съвета за електронни медии. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладват: Радослав Герасимов, Красимир Димитров 

 

Разни 

- Определяне състав на техническа комисия за проверка на документите на кандидатите 

за генерален директор на БНТ;  

- Доклад от Дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими и международна 

дейност относно документи, представени от генералния директор на БНР Милен Митев в 

изпълнение на задължения, предвидени в договора за възлагане на управлението на БНР.    

 

Информации 

- Уведомително писмо от генералния директор на Българското национално радио 

 

 

Соня Момчилова откри заседанието като благодари за вниманието и интереса на всички, 

които ще проследят днешното първо заседание, излъчвано в реално време, онлайн. Госпожа 

Момчилова изрази благодарност и към колегите си от предишния състав на СЕМ, които са 

подкрепили идеята и нещата, случващи се на заседание, вече стават достояние и могат да 

бъдат сведени до знанието на всеки, който проявява интерес към работата на Съвета. 

Поздрави и новите си колеги, като отбеляза, че са проявили кураж и отговорност, и заедно 

са поели риска да са пред очите на всички. Преди приемане на дневния ред, предложи първо 

да бъде гласувано решение за стриймването на заседанията на СЕМ.  

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Заседанията да се излъчват на живо, онлайн. 

 

Соня Момчилова благодари и отбеляза, че решението е прието с пълно единодушие. 

Запозна присъстващите с дневния ред и предложи т. 2, буква „а“, както и организационните, 

тясно административни въпроси, да са закрити, да не бъдат излъчвани, след което даде 

думата за допълнения и предложения. 

Симона Велева, след като поздрави своите колеги и председателя, направи предложение 

за допълване на дневния ред на заседанието, а именно: Съветът за електронни медии да 

възложи осъществяване на мониторинг за начина на отразяване на войната в Украйна, като 

този мониторинг да бъде спрямо днешната дата назад – от избухването на войната на 24-ти 

февруари, по ключови събития, които допълнително ще бъдат уточнени. Отбеляза, че това 

е един много широк период от време, поради което общият, всеобхватният мониторинг би 

бил много труден и би се забавил във времето. Оттук насетне би могло да се пристъпи към 

един общ мониторинг въобще на начина на отразяване на войната - така, както по такива 

големи, глобални събития, които са широко отразени в медиите, е добре да се прави. Знае, 

че Съветът за електронни медии в предишен състав е имал такава практика да се 

наблюдават такива събития, да им се прави мониторинг, да се види как се отразяват, по 

какъв начин тези събития, отделни случки от войната, биват представени в медиите. В този 

смисъл, госпожа Велева предлага мониторинг, като неговите обхват, параметри и 

методология ще бъдат уточнени допълнително, след разговори с дирекция Мониторинг. 

Соня Момчилова даде думата на госпожа Наплатанова. 
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Габриела Наплатанова поздрави колегите си и обяви, че също има едно допълващо 

предложение – мониторингът да бъде съчетан със социологическо изследване, което да има 

за свой фокус как и откъде сънародниците ни се информират за войната, кои източници на 

информация ползват, като бъде направен също така и разрез на обществените групи: по 

възраст и по образование, за да се разбере, всъщност, българите как формират своето 

отношение към войната в Украйна и към последиците от нея върху България. 

Соня Момчилова отбеляза, че това е една много добре работеща и резултатна практика, 

която е добре да бъде продължена. Благодари за предложението. Госпожа Момчилова 

предостави думата на госпожа Велкова. 

Пролет Велкова благодари и допълни, че са имали възможност току-що направените 

предложения да ги консултират преди влизането си в зала. Определи и двете като 

изключително ценни и важни и акцентира, че е необходимо оттук нататък да ги изпълнят 

със смисъл. Смята, че ще го направят и счита, че точно от тук трябва да започнат, защото, 

ако има някакво събитие в момента, което е номер едно в света, в България, в медиите, то, 

разбира се, това е войната. Отбеляза, че е много важно как медиите го отразяват, как хората 

го възприемат – през какви медии, през какви канали и в този смисъл мисли, че това ще им 

даде една много добра основа за оценка и ще им помогне в надзора оттук нататък. Още 

веднъж благодари за направените предложения. 

Соня Момчилова се обърна към съветниците с въпрос, преди да подложи на гласуване 

дневния ред, дали биха искали да се представят на всички, които следят днешното 

заседание. 

Габриела Наплатанова желае да направи кратко експозе, ако колегите ѝ не възразяват, тъй 

като не е имала парламентарно изслушване с оглед на процедурата по назначаване на 

членове от президентската квота. Отбеляза своя  четвърт век опит в телевизията. Подчерта, 

че за нея е изключителна привилегия да работи с изтъкнати професионалисти и смята, че 

експертизата им се допълва по уникален начин и всеки един от съветниците ще допринесе 

в работата на Съвета, за това да бъде прозрачна, независима и обективна, така че да даде 

ясна картина на медийната среда у нас. Изтъкна, че журналистическата професия е 

подложена на сериозни изпитания  - след две години Covid-19, сега имаме и войната. 

Госпожа Наплатанова отбеляза, че СЕМ обновява състава си в ключов момент, когато 

държавата трябва да се справя с редица кризи, породени от войната в Украйна и медиите 

имат важна роля в това как се разказват и показват тези кризи. Обърна внимание, че 

журналистиката не е това, което е била преди две десетилетия, когато нейното поколение е 

започвало своя професионален път, но принципите, които се следват са валидни и до днес, 

независимо от платформите, на които журналистическият продукт достига до своята 

аудитория. Затова ще внимава за спазването на закона, принципите на плурализма и 

независимата журналистика в обществените медии, Етичните медийни стандарти като 

гарантирано право на свободно изразяване на мнение, отговорност на доставчиците на 

медийни услуги, независима редакционна политика. Ще бъде особено бдителна да не се 

допускат предавания, внушаващи нетърпимост между гражданите и да няма език на 

омразата и на дискриминацията.  

Пролет Велкова отбеляза, че вече е имала възможност един път в Комисията по медии и 

култура, доколкото е имало време, надълго и нашироко да представи вижданията се и сега 

няма да го прави, няма да ангажира изцяло вниманието на съветниците с всичките си 

намерения за това какво ѝ се струва, че е добре тук да работят и с какво може тя да бъде 

полезна. Би желала да каже само, че мисли, че ще е добре да направят усилие СЕМ да бъде 

по-отворен към обществото, да влизат в регулатора повече идеи отвън, да излизат от 

регулатора идеи към медийната среда, към обществото и разбира се, за нея най-важно е да 
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направят всичко възможно, така че медиите да се чувстват свободни. Акцентира, че 

свободата на словото е първа ценност и допълни, че тя винаги върви с отговорност. Счита, 

че отговорност на съветниците е да видят доколко пък медиите я следват тази отговорност 

и в заключение подчерта, че плурализмът е ключов принцип, около който трябва да 

организират работата си оттук нататък. 

Симона Велева сподели, че за нея е изключителна чест и привилегия да работи с доказани 

професионалисти, някои от които е гледала на екран години наред – към всички, но 

специално към госпожа Наплатанова. Отбеляза, че ще се радва действително да спомогне 

за това СЕМ да бъде по-отворен, по-активен, не толкова реактивен, както е споменала на 

изслушването си, но за нея е важно най-вече действително СЕМ да бъде адекватен на това, 

което се случва, да реагира бързо, когато има нужда и да не реагира тогава, когато няма 

нужда – каквато е и работата на регулатора. В този смисъл, госпожа Велева се надява да 

имат един успешен мандат в този състав и много благодари и на администрацията, която 

ще им помага в този път.  

Соня Момчилова благодари на колегите си и подложи на гласуване дневния ред с 

предложените допълнения. 

 

Решение:  

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

 

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

 

а) наблюдение на програма „Телевизия Евронюз България“ 
 

Зорница Гюрова – директор на дирекция Мониторинг и анализи, представи доклада 

(Приложение 2). 

 

Соня Момчилова благодари на госпожа Гюрова. Използва възможността да заостри 

вниманието на работещите в уважаваната телевизия, за която току-що са предоставени 

резултатите от фокусираното наблюдение, че преди два дни новина, свързана с встъпването 

в състава на НАТО на Швеция и Финландия, е онагледена с кадри от Швейцария. Госпожа 

Момчилова отбеляза, че си дава сметка за това, че телевизията е изправена пред сериозни 

нови предизвикателства и дълъг път на утвърждаване, но все пак, да се има предвид, че ги 

гледат и то бдително. Обърна се към съветниците, ако нямат бележки по доклада, да 

пристъпят към гласуване. 

Симона Велева отбеляза, че през цялото време на програмата, в долната част на екрана, се 

изписват новините от деня и има субтитри за хора с увреден слух и поиска уточнение дали 

става дума за цялото съдържание или само за новинарската част. 

Зорница Гюрова отговори, че става дума за цялото съдържание  с изключение на времето 

за реклами. 

Симона Велева обърна внимание, че това е изключително похвално и наистина е много 

добра практика. Припомни, че съществува един тригодишен период, в който всички 

доставчици на медийни услуги по закон следва да представят механизъм, по който ще дадат 

достъп до съдържанието си и в този смисъл наистина адмирира подобен подход и това ѝ 

прави много добро впечатление.  
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Пролет Велкова използва възможността да честити на колегите от Евронюз. Смята, че по 

този начин медийното пространство се обогатява с още една телевизия и вярва, че ще има 

какво да се гледа там. Сподели своето очакване за добър продукт, за добро съдържание.  

Габриела Наплатанова пожела успех. 

Соня Момчилова благодари и прикани към гласуване. 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Приема доклада. Да се изпрати писмо до доставчика, 

в което да се укаже да предприеме необходимите действия за осигуряване на достъп до 

законоустановените данни по чл. 7 от Закона за радиото и телевизията. 

 

б) наблюдение на програма „Военен телевизионен канал (ВТК)“ 

 

Зорница Гюрова – директор на дирекция Мониторинг и анализи, представи доклада 

(Приложение 3). 

 

Соня Момчилова благодари и даде думата за коментари.  

Пролет Велкова изрази благодарност към Зорница Гюрова и сподели, че досега не е имала 

достъп до този канал, но вече знае какво има там и го приема за обогатяване като 

информация. Допълни, че според нея може би е необходимо да се обясни какво налага 

фокуса върху този канал, защо се прави мониторинг върху него. Госпожа Велкова счита, че 

обяснението е: защото това е военен канал по време на война.  

Зорница Гюрова потвърди, че това е бил мотивът да насочат вниманието си към 

програмата, тъй като до момента в Съвета не е правено толкова детайлно изследване на 

съдържанието и по какъв начин присъства темата в самата програма. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Приема доклада. 

 

в) наблюдение на програма БТВ 

Зорница Гюрова – директор на дирекция Мониторинг и анализи, представи доклада 

(Приложение 4). 

 

Соня Момчилова поздрави за задълбочения и добросъвестен анализ въз основа на 

проведеното наблюдение и предположи, че съветниците ще имат коментар.  

Габриела Наплатанова отбеляза, че действително докладът е много подробен, основно по 

отношение на търговските съобщения, но по отношение на оценките призова все пак да не 

се забравя, че телевизията има и функция да забавлява. Обърна внимание да не се забравя, 

че в конкурентни медии са минавали далеч по-скандални неща.  

Пролет Велкова благодари за този анализ и посочи, че наистина счита, че това е думата за 

представения доклад. Допълни, че колкото пъти е попадала на този формат, е бързала да се 

спаси от него, както от парещ котлон, но отбеляза, че това е лично мнение. Уточни, че е 

наясно, че като членове на СЕМ нямат право да се намесват в съдържание. Счита, че може 

би ще е удачно госпожа Станева да поговори малко по този въпрос после – защо нямат 

право и какви са правомощията за реакция в тези случаи. Госпожа Велкова изтъкна, че е 

съгласна с почти всички оценки, отправени от зрители по отношение на формата, 

добавяйки, че го намира за пошъл, сексистки и мачистки. От гледна точка на модела на 

живот, който промотира, го определи като укорим, както и да бъде погледнат. Струва ѝ се, 

че би било разумно, ако и останалите съветници са съгласни, да се напише писмо със 
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становище, мнение – не знае коя ще е юридически вярната формула, може би мнение, за 

това как Съветът оценява този формат и как смята, че той въздейства върху аудитория и 

най-вече върху млади хора, които формират своя възглед как да живеят и какви ценности 

да следват и да изповядват. 

Симона Велева отбеляза, че ѝ е направило впечатление големият брой писма – 44. Добави, 

че ще е много благодарна, ако получи информация дали по принцип това е нещо обичайно 

или е свръх, както и дали има други формати, по които са получавани в миналото или 

наскоро такъв брой зрителски сигнали. В личен план, също счита, че такъв тип ценности, 

начини на промотиране, особено и предвид часовия диапазон, в който се излъчва 

предаването, могат да повлияят действително негативно на подрастващите. Според госпожа 

Велева този тип предавания са по-скоро симптом на една цялостна тенденция за това как 

младите, подрастващите, децата (уточни, че има предвид диапазона 8–14 г., 8–16 г.), желаят 

да станат инфлуенсъри, желаят този тип лек живот, който такъв тип поведение може да им 

донесе. В този смисъл, счита че наистина от възпитателна гледна точка има какво да се 

желае, но за нея е интересно по отношение на сигналите – дали става въпрос за нещо 

изключително. 

Зорница Гюрова отговори, че не може да се определи като изключително количеството 

писма, тъй като е имало случаи на много повече, дори на стотици писма по други поводи. 

Симона Велева зададе въпрос по какъв начин реагира Съветът в такива случаи. Уточни, че 

знае, че всеки случай е индивидуален, но попита дали практиката е да се изпрати писмо.  

Зорница Гюрова потвърди, че се изпраща писмо с отговор на всеки зрител, който е писал. 

Симона Велева се поинтересува изпратен ли е сега отговор. 

Соня Момчилова поясни, че за този формат все още не са изпращани отговори. 

Симона Велева обясни, че се интересува просто каква е практиката, като  мисли, че би било 

интересно и на зрителите.  

Соня Момчилова акцентира, че на всеки един сигнал се отговаря персонално. 

Симона Велева изрази задоволство, че предстои да се отговори и на тези сигнали, и 

благодари за отговора. 

Зорница Гюрова уточни, че този път няма еднотипен шаблон в писмата, като обясни, че 

ако друг път е получавано едно и също съдържание като писмо от множество зрители, в 

случая всеки зрител е изразил собствена позиция, което означава, че не е копирано и 

разпространено. 

Соня Момчилова вметна, че може би преди е имало фалшиви профили. Г-жа Момчилова 

продължи с това, че предвид пренебрежимо малкия брой сигнали, които буквално до онзи 

ден са били получени в регулатора, е смятала да не взема отношение по тази тема. След 

предаването, излъчено в петък и една демонстрация на неокачествими - не може да намери 

думата, обноски от страна на участничките, смята че е демагогия и абдикация от тяхната 

функция - първо като граждани, след това като родители, и на трето място като членове на 

СЕМ, да не реагират, като тя лично ще го направи с искане за максимална санкция, и то за 

нарушение на чл. 17а. Добави, че ще си позволи да цитира този член: доставчиците на 

медийни услуги са длъжни да не създават и предоставят за разпространение предавания, 

които могат да увредят физическото, психическото, нравственото или социалното развитие 

на децата. Счита за несъстоятелно да се твърди, че телевизията е единствено източник на 

забавление и отбеляза, че отдавна не е така. Допълни, че в 21:00 часа, когато се излъчва този 

формат, родителите - поради заетост или недоглеждане, или по ред причини, могат да 

забравят децата пред телевизора. Според нея, телевизията отдавна утвърждава 

поведенчески модели, които са съвършено несъвместими с претенциите за преследване на 

евроатлантически модел, на европейски ценности и прочее - може да продължи в тази 
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посока. Посочи, че тук не е само ориенталщина, каквато е спомената и се онагледява, и се 

поощрява, и „кариерен път“ на развитие на все още в личностен план незавършени 

личности, защото има и такива на двадесет години, двадесет и една. Мисли, че се 

демонстрира кичозен хедонизъм и естетически напудрено епикурейство. Чисто 

естетически, според нея, е демоде. Няма да си позволи други морални оценки. Отбеляза, че 

би било безобидно или неподлежащо на регулационни санкции, отново изтъкна, че до онзи 

ден е мислела така, защото смята, че намесата в профилното съдържание, в естетическото 

съдържание на търговските медии не е работа на Съвета, но това предаване не е било 

означено до последния момент с никакъв знак и по никакъв начин не е предупреждавало 

семействата, и това е в слота, в който се излъчват семейни формати, за това, което се 

излъчва и което, смее да каже, се утвърждава като норма на поведение. Обяви, че за 

„дискретното“ продуктово позициониране се налага да вземат мерки, разбира се, като 

добави, че то е описано подробно в доклада и съветниците са се запознали с него. Госпожа 

Момчилова продължи с това, че интелектуалният багаж на участничките също е бил 

демонстриран по време на предаването. Определи го като много натъжаващ и 

оскърбителен. Отбеляза, че на разпети петък е излъчен епизод с плажни игри и размяна на 

любовни ласки. Коментира, че всеки има право да не зачита пристрастията и това, че 

огромна група от населението е християнски ориентирана, но някак си на нея ѝ е 

необяснимо. Върна се на това, че е била демонстрирана, освен лексикална оскъдица, която 

постоянно се демонстрира като изразяване, неописуема агресия между участничките и 

позиционирането им в контекста - за нея е съвършено в духа на „MeToo“ движението. 

Отбеляза, че тук, разбира се, могат да се чуят забележки от типа на: „Уайнстийн не ги е 

принуждавал желаещите да засветят на холивудския небосклон, те доброволно са отишли 

в спалнята му“, и въпреки това напомни, че се знае какво е последвало като настроения и 

реакции. Тук също е чула коментари, че преимуществено са плейметки, момичета, които 

държат да се доказват и утвърждават чрез физическите си релефи повече, отколкото с други 

свои качества, но има други времеви зони, според нея, в които да се изявяват те медийно. 

Посочи, че не мисли, че би било и толкова страшно за децата, тъй като този формат се 

излъчва и в определен брой страни от Европейския съюз, в САЩ доскоро, ако България не 

беше на първо място по детски самоубийства, по детска смъртност, по употреба на 

наркотици, по най-ниска функционална грамотност,  по невъзможност за извънкласни 

занимания, Най-голям брой жертви на педофилия се регистрират в сравнение с всички 

страни от Европейския съюз, по сексуална опитност сме на първо място и се полагат 

сериозни усилия по линия на ограмотяването в сексуалното самообразование и 

образование. Подчерта, че не иска да звучи назидателно, тя специално по никакъв начин не 

се счита за морален стожер, нито смята, че СЕМ обладава някаква дефинитивна истина. 

Това, което отбелязва е от сферата на морално-етичното може би, но смята, че се нанасят 

брутални и драстични поражения върху детската психика, които са налице по думите на 

един възрастов психолог, който работи в елитно столично училище и няколко пъти ѝ се е 

обадил, за да ѝ разкаже как децата си играят в училище на „Ергенът“. Това вече сериозно я 

е притеснило. Госпожа Момчилова допълни, че той е готов да се включи в обсъждане на 

тази тема, както и полученият, доколкото ѝ е известно,  сигнал от друг психолог. Обяви, че 

до тук ще спре. Би могла да продължи много дълго. Определи като абсолютно обидно, освен 

че е интелектуален холокост, това предаване и предавания от този тип и мисли че се 

насаждат, меко казано, неприемливи модели за децата, които сега оформят характерите си. 

Добави, че ако ние имаме някакви филтри и можем да си позволим високомерно да кажем: 

не, ние това не си го причиняваме, то няма как да го спестяваме на тези, които идват след 

нас и тук носим огромна отговорност. Благодари и даде думата на госпожа Велкова. 
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Пролет Велкова помоли госпожа Станева, ако е възможно, за тях, новите членове, или поне 

за нея, да каже в тези случаи как биха могли да реагират, ако имат сериозно възражение 

срещу съдържанието, посланието, което то изпраща, вредите, които според тях нанася. Как 

биха могли да реагират според закона, без да превишават правомощията си и без да се 

отказват от възможност за реакция. 

Емилия Станева отговори, че едната възможност, която е представена в доклада и е в 

рамките на правомощията на СЕМ, е тази, касаеща търговско слово. Съветниците са 

уведомени за предприетите действия за образуване на административнонаказателни 

производства. Другият вариант, свързан с оценка на съдържанието и доколко и как то се 

отразява и влияе върху определена възрастова група или на всички до 18 години, както ги 

нарича Закона за закрила на детето - деца, може да бъде дискусия, привличане на експерти, 

изискване на становища от психолози. Госпожа Станева посочи, че Законът за радиото и 

телевизията предвижда защита на детската аудитория от съдържание, което е 

неблагоприятно, като действащите и към настоящия момент Критерии, предоставят 

възможност доставчиците да позиционират в програмата си съдържание, което оценяват 

като неблагоприятно за съответна възрастовата група: до 12, до 14, до 16 години. Като след 

23:00 часа се предоставя съдържание, което е най-увреждащо. Допълни, че доставчикът не 

е индикирал, че съдържанието е увреждащо за детска аудитория, но го е позиционирал в 

сравнително късен часови пояс – 21:00 часа. В заключение коментира, че има възможност 

Съветът да проведе среща с доставчика за коментиране на наблюденията ни; има вариант 

писмена комуникация да се осъществи. При подход - изискване на становище от 

специалисти - психолози, педагози, и в съответствие с изразените от тях позиции,  би могло 

да се вземат мерки и дадат препоръки, например, това съдържание да бъде позиционирано 

в по-късен часови пояс, ако то би засегнало по-широка детска аудитория.  

Пролет Велкова благодари за разясненията и добави, че за нея те са били наистина ценни.  

Соня Момчилова отбеляза, че по думите на професионални психолози такъв тип 

предавания нанасят тежки психологически и психически увреждания у самите участнички. 

Допълни, че вчера са обсъдили с колегите от Мониторинга да се направи дискусия с 

експерти от различни области за въздействието на такъв тип формати, основно върху 

зрители в тийнейджърска възраст, но тя мисли, че те въздействат не само на подрастващите. 

Предложи на колегите си, ако са съгласни, да приемат така доклада, и ако смятат, че ще е 

целесъобразно, да се срещнат и с хора, които имат поглед върху реакциите и върху 

въздействието на подобни формати, и конкретно на този, върху аудиторията.  

Симона Велева благодари на госпожа Момчилова и продължи с това, че тя е споменала, че  

счита, че има нарушение на чл. 17а от ЗРТ. Попита я, в този смисъл, има ли някакво 

конкретно предложение, или може би ще бъде обсъдена възможността за евентуална 

санкция по-нататък, не сега. Сега просто да приемат доклада.  

Соня Момчилова отговори, че ще се наложи да обсъдят санкция в следващо заседание, тъй 

като в момента не фигурира като предложение.   

Симона Велева се съгласи и отбеляза, че това е било процедурното ѝ предложение, а 

относно предложението на госпожа Момчилова за… 

Соня Момчилова уточни, че вероятно става въпрос за предложението за дискусия.  

Симона Велева потвърди и зададе въпрос дали би могло да го оформят като кръгла маса.  

Соня Момчилова отговори утвърдително, като добави, че за формата могат да се уточнят 

допълнително, предвид броя, вида участници и професионалната им експертиза.  

Пролет Велкова, за да е наясно, поиска уточнение дали това, което се очаква сега от тях, е 

да приемат доклада, като мисли, че биха го направили с единодушие, и предложи наистина 

да помислят за възможните реакции, да си дадат малко повече време и по-задълбочено да 
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ги обмислят, и в следващи заседания да имат вече конкретни предложения. Допълни, че 

счита, че формите и начините са най-различни, важното е, че доколкото разбира, тук има 

някакъв консенсус, че трябва да се реагира, но да си дадат малко време, един по-задълбочен 

поглед, за да могат да обмислят тази реакция. 

Соня Момчилова се съгласи с госпожа Велкова, още повече, че както вече е имала 

възможност да сподели, буквално в последните дни у нея се е затвърдило убеждението, че 

не могат да останат наблюдатели. 

Габриела Наплатанова изрази мнение, че може би трябва да извика доставчика на 

медийни услуги, за да се разговаря с него. 

Соня Момчилова отвърна, че е воден предварителен разговор, но мисли, че е късно вече. 

Допълни, че цял един сезон някак си гледали отстрани, със запушен нос, така да се каже, и 

завърши с това, че тя лично ще настоява санкции да бъдат наложени. 

Симона Велева отбеляза, че подкрепя да приемат доклада и подкрепя на този етап 

организиране на кръгла маса. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Приема доклада. Да се организира кръгла маса с 

експерти относно въздействието на конкретния формат и подобни на него върху детската 

аудитория. 

 

- Предложение от Симона Велева – член на СЕМ, за осъществяване на мониторинг 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Да се осъществи фокусиран мониторинг (по конкретни 

ключови теми) относно начина на отразяване на войната в Украйна. 

 

- Предложение от Габриела Наплатанова – член на СЕМ, за възлагане на социологическо 

проучване 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Да се възложи социологическо проучване относно 

източниците на информация за войната. 

 

 

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

и международна дейност относно: 

 

б) искане от Фондация Клуб Зебра за заличаване на нелинейна медийна услуга по чл. 125з 

от Закона за радиото и телевизията 

 

Райна Радоева – главен експерт, представи доклада (Приложение 6). 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Заличава вписването в Четвърти раздел на Публичния 

регистър на Фондация Клуб Зебра като доставчик на нелинейна медийна услуга Подкаст Z-

Каст/Z-Cast. 
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в) заявление от Клуб Зебра Медия ЕООД за вписване на нелинейна медийна услуга по чл. 

125ж от Закона за радиото и телевизията 

 

Райна Радоева – главен експерт, представи доклада (Приложение 6). 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Вписва в раздел Четвърти на Публичния регистър Клуб 

Зебра Медия ООД като доставчик на нелинейна медийна услуга по заявка Подкаст Z-

Каст/Z-Cast с неограничен териториален обхват и предполагаема дата на започване 

предоставянето на услугата 15.03.2022 г. 

 

г) уведомителни писма от Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД и  Фондация Саворе – 

Самоков 

 

Райна Радоева – главен експерт, представи доклада (Приложение 6). 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Да се отразят в Раздел Първи на Публичния регистър 

настъпилите промени относно органите на управление на Дъ Уолт Дисни Къмпани 

България ЕООД. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Изменя регистрацията на Фондация Саворе-Самоков 

за доставяне на аудио-визуална медийна услуга с наименование „РОМАНИ ЯК“, 

разпространявана чрез кабелни електронни съобщителни и спътникови мрежи на 

територията на РБългария, както следва: 

Началната дата на разпространение се променя от 06.05.2022 г. на 06.07.2022 г. 

На доставчика да бъде издадено ново удостоверение за регистрация, отразяващо промяната. 

Длъжностни лица от СЕМ да впишат промените в раздел Първи на Публичния регистър. 

  

д) писмо от Комисията за регулиране на съобщенията 

 

Райна Радоева – главен експерт, представи доклада (Приложение 6). 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: прие за информация. 

 

Соня Момчилова обяви, че с това се изключва директното излъчване на днешното 

заседание, след което допълни, че ще се премине към обсъждане на тясно оперативни, 

технически и административни теми. Госпожа Момчилова, като благодари за вниманието 

още веднъж, пожела на всички приятен ден и до скоро! Уточни, че се връщат към 

административнонаказателното производство и даде думата за представяне на доклада. 

 

а) административнонаказателно производство, образувано с АУАН № НД-01-7/2022 г. 

 

Владимир Павлов - юрисконсулт, представи доклада (Приложение 5). 
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Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Възлага на председателя на СЕМ да издаде 

наказателно постановление на Фондация „Алфа 2018“ за нарушение на чл. 17, ал. 2, 

предложение второ от Закона за радиото и телевизията – разпространение на предаване, 

възхваляващо или оневиняващо жестокост или насилие.  

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за” и 1 (един) „въздържал се“ (Соня Момчилова): Размерът 

на санкцията да бъде определен над определения в закона минимум.. 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклади от Дирекция Обща администрация и Дирекция 

Лицензионни, регистрационни, правни режими и международна дейност относно услуги, 

необходими за дейността на Съвета за електронни медии.  

 

Емилия Станева – главен секретар, представи доклада (Приложение 7). 

 

- Доставка на квалифицирана услуга за удостоверяване на време към Системата за 

мониторинг (Приложение 7) 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Да се сключи договор за доставка на квалифицирана 

услуга за удостоверяване на време към Системата за мониторинг с Борика АД за период от 

12 календарни месеца. 

 

- Изтичащи срокове по договори на СЕМ  

 

Красимир Димитров – старши юрисконсулт, представи доклада (Приложение 8). 

 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Да се удължат сроковете на договорите с УЕБ 

ЕКСПРЕС ЕООД – услуга по поддръжка на електронните пощи – mail server; СКАТ ТВ 

ООД – кабелна телевизия и интернет за РЦ Бургас; проф. Ирина Цакова – длъжностно лице 

по защита на личните данни; СМАРТ УЕБ ООД – абонаментно поддържане на уебсайта на 

Съвета (с предложената актуализация на цената); ТЕЛЕНОВА ООД – абонаментно 

обслужване на телекомуникационна система (с предложената актуализация на цената); 

ЕКЗАКТА РИСЪРЧ ГРУП ЕООД – провеждане на социологически проучвания  в рамките 

на програма за проучване на общественото мнение за дейността на доставчиците на 

медийни услуги и техните медийни услуги. 

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ:  

- Определяне състав на техническа комисия за проверка на документите на кандидатите 

за генерален директор на БНТ 

 

Соня Момчилова отбеляза, че е време да определят състав на техническа комисия за 

проверка на документите на кандидатите за генерален директор на БНТ. Уточни, че по 

утвърдена практика, която определя като работеща, е необходимо да изберат двама от 

членовете. Предложи по един представител на президентската и на парламентарната квота, 
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а именно госпожа Наплатанова и госпожа Велева. Госпожа Момчилова се обърна с въпрос 

към съветниците дали са съгласни с така направеното предложение. 

Пролет Велкова отвърна, че е изпреварила нейното предложение. 

Симона Велева попита госпожа Велкова дали не би искала да бъде включена. 

Пролет Велкова отговори отрицателно и добави, че счита, че това е по-скоро в сферата на 

компетентности на госпожа Велева. 

Соня Момчилова коментира, че същото си е помислила и тя. Благодари и отбеляза, че са 

единодушни в мнението си.  

Емилия Станева  обърна внимание, че следва да се определи кой ще бъде председател на 

техническата комисия. 

Соня Момчилова предложи това да бъде госпожа Велева.  

Габриела Наплатанова се съгласи, тъй като тя притежава юридическа компетентност. 

Емилия Станева уточни, че в техническата комисия ще бъдат включени колегите Доротея 

Петрова, Владимир Павлов и Райна Радоева. 

Соня Момчилова обобщи, че съветниците, които ще бъдат членове на техническата 

комисия, могат да разчитат на експертна подкрепа. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Определя състав на техническа комисия за проверка 

на документите на кандидатите за генерален директор на БНТ: 

Председател - Симона Велева – член на СЕМ, 

Зам.-председател – Габриела Наплатанова, член на СЕМ,  

Членове: Доротея Петрова – директор СА ЛРПРМД, Владимир Павлов – юрисконсулт в СА 

ЛРПРМА и Райна Радоева – гл. експерт в СА ЛРПРМД. 

 

- Доклад от Дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими и международна 

дейност относно документи, представени от генералния директор на БНР Милен Митев в 

изпълнение на задължения, предвидени в договора за възлагане на управлението на БНР  

 

Емилия Станева – главен секретар, представи доклада (Приложение 9). 

 

Емилия Станева, извън доклада, информира, че предстои г-н Митев да даде отчет за своята 

дейност за изминалия шестмесечен период. 

Соня Момчилова благодари и попита има ли въпроси. 

Симона Велева обяви, че за протокола би искала да отбележи, че счита за удачно и разумно 

да бъде поканен господин Митев да представи не само доклада, а и стратегиите и като цяло 

- предизвикателствата, пред които Българското национално радио е изправено с оглед 

осъществяване на обществената си мисия и с оглед  на ситуацията. Госпожа Велева 

предложи конкретното заседание да бъде уточнено допълнително, но подчерта, че ще се 

радва една такава покана да бъде отправена към господин Митев конкретно.  

Соня Момчилова отбеляза, че според ангажиментите, които е поел, той ще се яви и сам.  

 

СЕМ прие за информация. 

 

Соня Момчилова обяви, че госпожа Мария Белчева, която отговаря за международната 

дейност, е предложила да брифира съветниците за посещението си в Брюксел. 

Мария Белчева благодари и поясни, че на следващото заседание ще представи официално 

доклада от срещата в Брюксел, но сега накратко ще отбележи може би най-важните 
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решения, които предстоят. Акцентира, че е необходимо да бъде взето решение кой ще 

замества госпожа Жотева като отговорен съветник за международната дейност. 

Пролет Велкова поиска уточнение за коя среща става дума. 

Мария Белчева поясни, че става въпрос за срещата на Контактния комитет на ЕРГА, 

групата на европейските регулатори, в Брюксел. Допълни, че това е двугодишна среща, 

нещо като генерална репетиция преди отново двугодишната среща – пленарното заседание 

на групата в Брюксел, като на нея се обсъждат всички теми, касаещи работните групи през 

годината, в които работи ЕРГА. Госпожа Белчева е принтирала за членовете на Съвета, 

съвсем накратко, за информация, петте работни групи с оглед на това да знаят с какво се 

занимава групата и да преценят, може би, кой съветник ще поеме ръководството на тази 

дейност. Поясни, че тя касае ЕРГА, но касае и ЕПРА, и другите две платформи, в които 

СЕМ е част като регулатор, наравно с други европейски и не само европейски регулатори. 

Другата група е франкофонската група РЕФРАМ – третата група,  и четвъртата – БРАФ, 

черноморската група. Госпожа Белчева уточни, че в Брюксел са се дискутирали няколко 

законодателни акта, касаещи свободата на словото, безспорно най-важната тема за 

журналистите и за регулатора, разбира се, но я определи като един проект на бъдещето, в 

който в момента ЕРГА е изказала позицията в подкрепа на това, което се мисли от 

Комисията, но предстоят вече по-детайлни разговори напред във времето. Посочи, че 

вторият законодателен акт касае политическата реклама и поясни, че върху нея ЕРГА 

изготвя позиция от 48 страници и до края на тази седмица могат да се предложат коментари. 

Изтъкна, че срокът е много кратък и добави, че ако съветниците имат желание и 

възможност, може да дискутират заедно текста, като направи уточнението, че поне 

стандартно го подкрепят, като цяло. Третата тема е дезинформацията, на която госпожа 

Белчева отбеляза, че членовете на СЕМ са обърнали внимание в началото на заседанието, 

но в света на ЕРГА предимно се говори за онлайн. Въпреки че политическата реклама ще 

касае и онлайн и офлайн, но когато се говори за дезинформация, повече се говори за онлайн. 

Посочи, че въпреки това, инициативата, която следи групата, е нещо като мониторинг какво 

се случва в момента относно конфликта в Украйна. Допълни, че директорът на дирекцията 

е в течение с тази информация, и администрацията е била запозната вчера също, така че се 

следи тази тема, но докато не се влезе във фейсбук, туитър и онлайн пространството, 

ефективността ни като участие в групата в Брюксел, според нея, е на по-ниско ниво и не 

можем да сме полезни за това, което в момента се случва сред младите хора и децата, което 

трябва да е приоритет, когато говорим за регулация на медийното пространство. Според 

госпожа Белчева, в момента всички млади хора са в телефоните си и ако искаме нещо да 

направим за тях, трябва да погледнем там, но докато сме ограничени нормативно, няма как 

да го постигнем. В заключение отбеляза, че това е от разговорите, които са водили досега, 

и нейното апелиране за ефективност към тази група, че има нужда да погледнем онлайн. 

Разбира, че е трудно да се направи, докато не се промени законът, така че с каквото може 

да сме полезни, ще бъде само отговори, касаещи нашата офлайн регулация. 

Пролет Велкова би искала, ако това е възможно, да се видят с госпожа Белчева и извън 

този формат, да поговорят, за повече яснота, за подробности. Това, което е казала госпожа 

Белчева е изключително ценно и трябва допълнително да го изясняват, обмислят и 

евентуално да предприемат, доколкото зависи от тях, действия.  

Симона Велева попита дали като точка първа говори за Media Freedom Act. 

Мария Белчева потвърди. 

Симона Велева отбеляза, че този документ се обсъжда само в затворени групи на този етап 

и тя също не е имала достъп до него. Попита дали има вече нещо написано, готово, върху 

което биха могли да изкажат становище. 
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Мария Белчева отговори, че това е точно така и допълни, че това е позицията на ЕРГА по 

въпроса, което официално не сме подкрепили, но не сме се и противопоставили. 

Симона Велева попита дали би могло, може би след заседанието, малко повече детайл по 

отношение на обсъждането, на което е присъствала госпожа Белчева и каква позиция сме 

дали. Прояви интерес също така по отношение на позициите, които изразява на работно 

ниво – дали те преди това минават на заседание на Съвета обикновено, или се внася 

докладна, или по-скоро се обсъждат в работен формат и след това минава докладната. 

Мария Белчева благодари за въпроса, който е наистина от практическо естество. Отбеляза, 

че би била много благодарна, ако е налице желание в някакъв оперативен формат да имат 

регулярни срещи, да обединяват някаква позиция и този от съветниците, който е 

представител и второто лице – защото по Уставния правилник на ЕРГА, трябва да има такъв 

ред: лице едно и лице две, да може да изказва тази обединена позиция на регулатора. 

Добави, че до този етап не е имало такъв тип срещи, защото, все пак, регулаторът е 

натоварен с изключително много дейност от национално естество. Дава си сметка за това, 

дава си сметка за нормативната рамка и задължението ѝ, от нейна гледна точка, по 

длъжностна характеристика, е просто да им докладва какво се говори в Брюксел. В такъв 

смисъл, счита, че сме били по-скоро тих участник и активен наблюдател на разговорите, но 

не сме вземали активна страна с изключение на случая от преди две години, когато 

регулаторът е бил избран за председател на една работна група, но това е било, може би, 

непосилна тежест да се поеме и сега е въпросът дали може да се влезе по-активно в тези 

разговори в момента. Но, предлага, това наистина да става стъпка по стъпка и като стъпка 

едно посочи да се определи кой от членовете на СЕМ е отговорен за ЕРГА, кое е второто 

лице, как ще се водят разговорите, защото понякога става въпрос за срок от 24 часа, 

понякога една седмица може да няма заседание – комуникацията е ежедневна и еженощна, 

защото някои от колегите работят до 03:00 часа сутринта. 

 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Габриела Наплатанова – член на СЕМ, Симона Велева 

– член на СЕМ и Мария Белчева – главен експерт в СА ЛРПРМД, да вземат участие в 

Пленарното заседание на ЕРГА в периода 20 - 22.06.2022 г. 

 

ПО ТОЧКА ИНФОРМАЦИИ: Уведомително писмо от генералния директор на 

Българското национално радио (Приложение 10). 

 

СЕМ прие за информация. 

 

Соня Момчилова, в края на заседанието, като благодари за разбирането, помоли да се 

гласува нейната отпуска, която е четири дни идната седмица. Посочи, че госпожа Галина 

Георгиева ще я замества, ако няма възражения. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Галина Георгиева – член на СЕМ, да замества Соня 

Момчилова – председател на СЕМ, по време на платен годишен отпуск в периода от 

23.05.2022 г. до 27.05.2022 г. 

 

 

Соня Момчилова закри заседанието. 
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Материали, приложени към Протокол № 14 

1. Дневен ред; 

2. Доклад от П. Антова с изх. № НД-04 30-07-28/ 17.05.2022 г.; 

3. Доклад от Р. Ефтимова с изх. № НД-04 30-07-29/ 17.05.2022 г.; 

4. Доклад от Вл. Мънзелов с изх. № НД-04 30-07-30/ 18.05.2022 г.; 

5. Доклад от Вл. Павлов с изх. № ПД-08 30-12-33/ 17.05.2022 г.; 

6. Доклад от Р. Радоева с изх. № ЛРР-15 30-04-13/ 17.05.2022 г.; 

7. Доклад от Р. Герасимов с изх. № ИО-04 30-05-1/ 17.05.2022 г.; 

8. Доклад от Кр. Димитров с изх. № ПД-08 30-12-35/ 17.05.2022 г.; 

9. Доклад от Д. Петрова с изх. № ПД-08 30-12-34/ 17.05.2022 г.; 

10.Писмо от М. Митев, генерален директор на БНР, с вх. № РД-21 17-00-12/ 05.05.2022 г. 

 

 

 

 

 

Соня Момчилова 

Председател на СЕМ  

 

...........................  Пролет Велкова 

 

 

…………….. 

 

Габриела 

Наплатанова  

    

    

   ……….….….….  

     

    Симона Велева  

            

            …...………… 

 

 

Галина Георгиева         / отсъства / 

 

 

  

   

   

  Старши специалист:       …………………   

  Мария Гинина               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


