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

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 29 

 

от редовно заседание, състояло се на 12.08.2020 г. 

 

 

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

Розита Еленова, София Владимирова.  
 

Начало на заседанието 11.00 часа, водено от Бетина Жотева – председател на СЕМ. 
 

Съставил протокола – Даниeла Коюмджиева 
 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад от Специализирана администрация – НЛРПР относно наблюдение за спазването 

на чл. 6, ал. 3, т. 6 от Закона за радиото и телевизията в програма БНТ1 на Българската 

национална телевизия и програма Хоризонт на Българското национално радио.   

Вносител: Доротея Петрова  

Докладва: Зорница Гюрова 

 

2. Доклад от Специализирана администрация – НЛРПР относно:  

а) влязло в сила Решение на СЕМ № РД-05-35/ 26.03.2019 г.; 

б) заявление от Лени Филм ЕООД за регистрация на аудио-визуална услуга (“CINEMANIA/ 

СИНЕМАНИЯ”) по реда на 125а, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията; 

в) искане от община Кюстендил за заличаване на регистрацията на радиоуслуга 

„Радиоцентър Кюстендил”; 

г) писмо от Комисията за регулиране на съобщенията за изменение на разрешение за 

осъществяване на електронни съобщения, издадено на Добруджа Спектър ООД. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладва: Райна Радоева 

 

3. Доклад от Специализирана администрация – НЛРПР относно актуална информация за 

дейността на ЕРГА. 

Вносител: Зорница Гюрова 

Докладва: Мария Белчева 

 

4. Доклад от Специализирана администрация – НЛРПР относно постъпило заявление за 

достъп до обществена информация. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладва: Доротея Петрова 
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5. Доклад от Обща администрация относно Одитен доклад на Сметна палата за извършен 

финансов одит на годишния финансов отчет на СЕМ за 2019 г. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладва: Незабравка Николова 

 

6. Доклади от Обща администрация относно услуги, необходими за дейността на Съвета за 

електронни медии. 

Вносител: Доротея Петрова 

Докладва: Мариана Андреева 

 

Разни 

- Доклад от Розита Еленова – член на СЕМ, относно амортизация на използвани от нея 

устройства. 

- Доклад от Евгени Димитров относно технологичните ресурси на СЕМ. 

 

Информации 

- Писмо от генералния директор на БНТ за неизпълнение на параметрите на 

Индивидуалната лицензия на програма БНТ 3 поради извънредната ситуация през 2020 г., 

свързана с COVID-19. 

- Отворено писмо от звукорежисьори в програма ХОРИЗОНТ на БНР. 

 

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

Шеста да бъдат включени допълнително за разглеждане Доклади от Обща администрация 

относно необходими ремонти на автомобилите, собственост на СЕМ и Доклад относно 

контрол на достъпа и видеонаблюдение на етажите в административната сграда, използвани 

от СЕМ. В точка Разни да бъде съгласуван проект на Становище на СЕМ до Министерство 

на културата относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и 

телевизията и в точка Информации да бъде гласуван отпуск на председателя на СЕМ. 

 

Решение: 

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

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклад от Специализирана администрация – НЛРПР относно 

наблюдение за спазването на чл. 6, ал. 3, т. 6 от Закона за радиото и телевизията в програма 

БНТ1 на Българската национална телевизия и програма Хоризонт на Българското 

национално радио.   

 

И. д. директор Специализирана администрация – НЛРПР Зорница Гюрова представи 

доклада. (Приложение 2) 

 

Галина Георгиева приема доклада и благодари на г-жа Гюрова.  

Ивелина Димитрова: Аз вече споделих своето мнение на предишното заседание. Смятам, 

че мониторингът трябваше да бъде тематичен, насочен само върху темата протести, нейното 

медийно отразяване и всички данни да бъдат представени и анализирани само в контекста на 

тази тема, с оглед актуалната ситуация, за да имаме една по-реална и по-точна оценка. Това 
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са моите мотиви, за да не приема доклада. Другото, което ще споделя, за да сме максимално 

коректни, тъй като правих и свой анализ, изглеждайки цялото съдържание през последните 

дни. Фокусът и миналия път беше по ред причини към Българската национална телевизия. 

Отчитам промяна и повече присъствие на гражданското общество, особено на участници в 

протестите, извън организатори, извън каквито и да е политически лица, повече присъствие 

на обикновени граждани и на хора, вижда се от медийното съдържание това по-засилено 

присъствие. Но пак казвам, смятам, че подходът, който беше възприет, който при други 

ситуации и при други периоди, би могъл да се приложи и да се погледне цялото съдържание, 

но тук ми се струва, че трябваше да се възприеме друг подход, за да имаме една по-реална 

картина, особено към двете обществени медии, защото обществото към тях има завишени 

изисквания, обществото очаква да види себе си в тях и то в една по-голяма степен. Виждаме, 

че при Българското национално радио  - това, което съм успяла да изгледам, тъй като там 

обемът е огромен, има повече динамика и силно присъствие на представители на 

гражданското общество. По принцип ще кажа, че изпълнението и спазването на чл. 6 за 

плурализма  - многообразието на гледните точки, особено по дадената тема - протести, 

основните гледни точки по темата е съществено, а не просто формалното спазване на 

плурализма, което не е в интерес на никой. Прави ми впечатление, защото ние всъщност 

приключваме наблюдението по тази тема, последните дни как най-различни страни и хора 

изразяват своето мнение и през СЕМ, страстите са разпалени, което е добре и е право на 

всеки. Всеки е в правото си да изрази своето мнение и да го сподели съответно. Ние имаме 

такива писма, но в голяма степен медиите, доставчиците, независимо търговски или 

обществени, носят една много силна отговорност за редакционното си съдържание. Смятам 

обаче, че обществената оценка и реакциите като един коректив на съдържанието, което 

предлагат медиите, е много важна и тя трябва да бъде чута. Имам тази чуваемост и следя 

всички писма, всичко, което е споделено, съответно обръщам внимание на това има ли и 

става ли въпрос за конкретно нарушение на ЗРТ или само споделено мнение. Искаше ми се в 

този мониторинг да бъдат включени и другите теми като правото на информираност.... 

Споделям тези свои мисли и анализи с вас.   

Розита Еленова: Благодаря на колегите за доклада. Намирам доклада за нелош, но доста 

стерилен по отношение на изводите при реалното представяне на медийната среда. За мен е 

важно да разбера какво се съдържа в „гражданско общество” -  „NGO”-та? защото върви 

един израз през целия доклад „гражданско общество”. Също така, един от основните изрази, 

който се повтаря в доклада: „Отчита се наличие на плурализъм на гледни точки в новините 

на „Хоризонт”” и съответно, как се отчита? Поздравления към г-н Цолов, защото този доклад 

се дължи основно на него с цялата база данни в табличен вид. Изказвала съм своето мнение 

относно израза „комуникационни медийни единици”, който продължава да присъства. Има и 

„неформални идейни перспективи”, което... не съм срещала никъде другаде.  На стр. 29, 

защото аналогичните таблици за радиото е ясно, двете таблици, аз ли не ги разчитам добре… 

и моля за помощ. Едното е „Държавни институции и гражданското общество в предаването 

„По света и у нас”… 

Емилия Станева уточни, че наблюдаваният период е едноседмичен, а второто е съпоставка 

от 10.07 до 24.07. 

Розита Еленова: Добре, но ето го този период, вижте как изглежда тази графика и как 

изглежда тази графика. Аз по кое трябва да се водя?  

Зорница Гюрова смята, че графиката е много сбита и затова изглежда така. 

Розита Еленова: Колкото и да е сбита... Тук има разминаване. Разбира се, на фона на 

изключително постния доклад откъм изводи, аз си направих своите и смятам определено, че 
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Българската национална телевизия стои доста по-добре пред Българското национално радио 

като разнообразие, като позиции, като обеми. Разбира се, г-н Кошлуков получи своите 

критики. Не знам дали това е направило този баланс, но то дори не е баланс, а качеството е  

по-високо. 

София Владимирова намира, че докладът е идентичен с предходния. Мотивите й остават 

същите като миналия път. Очаквала е да са два отделни доклада. Според нея, липсва анализ 

както на съдържателно ниво, така и по отношение на теми и гости. Има разлика в двата 

доставчика. Така че с мотивите, които е изложила и този път, и предишния, ще се въздържи.   

Бетина Жотева благодари за работата, която е вложена и в този доклад. Вижда се, че обемът 

е огромен. Няма да коментира доклада по съдържание, защото го приема изцяло и  подкрепя 

изводите. Това, което иска само да отбележи е, че през втората седмица медиите се 

разделиха много по отношение на това, БНТ и БНР как отразяват не само протестите, а 

всички новини, свързани с тях, което е гаранция, че и в БНТ, и в БНР има новини, такива, 

които да дразнят всички, т.е. те са си свършили работата.  

Розита Еленова: Госпожо Жотева, не давате възможност на администрацията да отговори, 

ако има нещо да отговори. Нека председателят има своята последна дума, но по този начин  

се обобщава…. не знам какво повече да кажа… Или задаваме въпроси, или не задаваме. 

Бетина Жотева се извини и даде думата на г-жа Гюрова. 

Зорница Гюрова отговори на въпроса на г-жа Еленова какво се включва под понятието 

„гражданско общество”. Включват се самите граждани, експертите, неправителствените 

организации, професионалните сдружения, синдикалните организации, както и неформални 

граждански инициативи или тематични групи, защото такива са били посочени в 

съдържанието.   

Розита Еленова: Какво ще направите за подобряването на качеството на докладите, които 

предлагате на съветниците? 

Зорница Гюрова обеща, че ще продължат да работят достатъчно съвестно, прецизно и ще се 

постараят да отразят това, което като препоръки съветниците отправят към работата им. 

Съответно ще предаде на колегите си, които също работят по събирането на емпиричния 

материал и по изводите.  

Розита Еленова: Не е добър този вариант, всички да се изкажем и някой да си записва….. 

Бетина Жотева попита дали след всеки съветник да отговаря администрацията или накрая 

общо? 

Розита Еленова: Не, аз нищо не искам. Искам да се получава качество в нашата работа. И аз 

сега трябва да питам втори път, кой какво записал, кой какво чул, кой какво разбрал… 

Очевадна е една лоша таблица, а основата на този доклад е табличният вариант и поне е 

редно да се обещае на съветниците, че ще получат качество. Това е. Някой не запомня и аз 

повтарям…  

Бетина Жотева попита колко пъти досега е правен мониторинг на граждански протести от 

страна на СЕМ. 

Емилия Станева отговори, че такъв мониторинг е правен през 2013 год.  

Бетина Жотева изказа съмнение, че макар и да е правен такъв мониторинг през  2013 г. едва 

ли е бил толкова обстоен. 

Емилия Станева няма пред нея материалите, които са разглеждани през 2013 г., но тогава 

заради гражданските протести в началото и в края на годината, Съветът е наблюдавал 

съдържанието на отделни програми на дневна база или… 

Бетина Жотева попита колко доклада е имало по този въпрос. 

Емилия Станева уточни, че са били два или три. 
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Бетина Жотева обобщи, че този разговор доказва, че сегашният състав на СЕМ е пионер в 

подобни мониторинги. 

София Владимирова попита дали не са гледали и доклад за протести, за които е имало 

жалби преди няколко месеца по телевизии, нецензурни жестове… 

Бетина Жотева припомни, че са гледали един протест по сигнал за това, че е имало в една 

телевизия излъчени нецензурни реплики от една от протестиращите. 

София Владимирова уточни, че това означава, че като има такива, се наблюдават.  

Бетина Жотева смята, че това тогава е било изключение. Никога не са гледани протести.  

София Владимирова си спомня, че тогава е било за протеста, така е бил озаглавен докладът, 

който са получили. 

Бетина Жотева припомни, че тогава се е получило едно много странно разминаване между 

сигнала, който е бил подаден и някакъв мащабен мониторинг, който е бил направен. Нещо, 

което не е било задачата на мониторинга, защото СЕМ по принцип, протестите като такива, 

не подлага на мониторинг. Сега в случая, това, което стои пред съветниците и това, което 

показват на обществеността е съвършено нов продукт, който ако се наложи и за вбъдеще да 

изработват, той ще бъде подобрен като качество. Благодари още веднъж и обяви 

гласуването.  

   

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”, 1 (един) глас „против” (Ивелина Димитрова) и 1 (един) 

глас „въздържал се” (София Владимирова): Прие Доклад от Специализирана 

администрация – НЛРПР относно наблюдение за спазването на чл. 6, ал. 3, т. 6 от Закона за 

радиото и телевизията в програма БНТ1 на Българската национална телевизия и програма 

Хоризонт на Българското национално радио. Докладът да се публикува на интернет 

страницата на Съвета. 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклад от Специализирана администрация – НЛРПР относно:  

а) влязло в сила Решение на СЕМ № РД-05-35/ 26.03.2019 г.; 

б) заявление от Лени Филм ЕООД за регистрация на аудио-визуална услуга (“CINEMANIA/ 

СИНЕМАНИЯ”) по реда на 125а, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията; 

в) искане от община Кюстендил за заличаване на регистрацията на радиоуслуга 

„Радиоцентър Кюстендил”; 

г) писмо от Комисията за регулиране на съобщенията за изменение на разрешение за 

осъществяване на електронни съобщения, издадено на Добруджа Спектър ООД. 

 

а) влязло в сила Решение на СЕМ № РД-05-35/ 26.03.2019 г. 

 

Главен юрисконсулт Доротея Петрова представи доклада (Приложение 3.1)  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 9 от Закона за радиото и 

телевизията и Решение № РД-05-35/ 26.03.2019 г.  

Издава на „АГЕНЦИЯ ВИТОША” ЕООД Индивидуална лицензия № 1-006-01-14 за 

доставяне на радиоуслуга с наименование „РАДИО ВИТОША” на територията на град 

Свиленград, област Хасково, честота 97.6 MHz и начална дата на разпространение 12.08.2020 

г. Срокът на лицензията е 15 години.  
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Длъжностни лица на СЕМ да впишат програмата в Публичния регистър.  

 

б) заявление от Лени Филм ЕООД за регистрация на аудио-визуална услуга 

(“CINEMANIA/ СИНЕМАНИЯ”) по реда на 125а, ал. 1 от Закона за радиото и 

телевизията 

 

Главен юрисконсулт Доротея Петрова представи доклада (Приложение 3.2)  

 

Решение: 

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

125а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 125к от Закона за радиото и телевизията и чл. 9, т. 2 от Тарифа за 

таксите за радио- и телевизионна дейност, 

І. Да регистрира като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор) Лени 

Филм ЕООД. 

II. Да впише в Първи раздел на Публичния регистър: 

1. Телевизионна програма с: Наименование/ търговска марка: CINEMANIA /СИНЕМАНИЯ; 

Способ на разпространение: чрез кабелни електронни съобщителни и спътникови мрежи; 

Териториален обхват: национален; 

Програмен профил: специализиран (филмов); 

Продължителност на програмата: 24 часа;  

Начална дата на разпространение: 01.10.2020 г. 

2. Данни, касаещи оператора: 

Наименование: Лени Филм ЕООД; 

Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Димитър Петков № 107, вх. А, ет. 1, ап. 1;  

Управител и едноличен собственик на капитала: Илийчо Алеков; 

Вид оператор: търговски. 

ІІI. Лени Филм ЕООД се задължава да създава телевизионна програма “CINEMANIA/ 

СИНЕМАНИЯ” при спазване на общите изисквания на чл.125а, ал. 1 от Закона за радиото и 

телевизията, а именно:  

1. Спазване на принципите по чл. 10 от ЗРТ; 

2. Зачитане на човешкото достойнство; 

3. Осигуряване на определеното съотношение в рамките на годишното програмно време, 

предназначено за европейска продукция, както и за произведения, създадени от независими 

продуценти; 

4. Закрила на децата; 

5. Спазване на авторските и сродните права съгласно действащото законодателство; 

6. Предоставяне на информация на Съвета за електронни медии. 

ІV. Лени Филм ЕООД следва да заплати, съгласно чл. 9, т. 2 от Тарифата за таксите за радио- 

и телевизионна дейност, първоначална такса за извършване на регистрация в размер на 2250 

лв. (две хиляди двеста и петдесет лева). 

Регистрационната такса се заплаща по банков път или в касата на СЕМ в седемдневен срок 

от влизане в сила на решението. 

V. На Лени Филм ЕООД да се издаде удостоверение за регистрация за осъществяване на 

телевизионна дейност – създаване на програмата по т. IІ. 1, в седемдневен срок от влизане в 

сила на решението и след заплащане на първоначалната регистрационна такса. 

VІ. Лени Филм ЕООД следва да осигури на страницата си в интернет лесен, директен и 

постоянен достъп на потребителите на услугата най-малко до следните актуални данни: 
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- името на доставчика на медийната услуга, седалище и адрес на управление, адрес на 

електронната му поща и страницата му в интернет, телефон за контакти; 

- данни за Съвета за електронни медии, седалище и адрес на управление, адрес на 

електронната му поща и страницата му в интернет, телефон за контакти. 

 

 

в) искане от община Кюстендил за заличаване на регистрацията на радиоуслуга 

„Радиоцентър Кюстендил” 

 

Главен юрисконсулт Доротея Петрова представи доклада (Приложение 3.3)  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: да укаже на заявителя Община Кюстендил да отстрани 

констатирания пропуск в срока по чл. 112, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията. 

 

г) писмо от Комисията за регулиране на съобщенията за изменение на разрешение за 

осъществяване на електронни съобщения, издадено на Добруджа Спектър ООД 

 

Главен юрисконсулт Доротея Петрова представи доклада (Приложение 3.4)  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и 

телевизията във връзка с чл. 30, т. 12 от Закона за електронните съобщения,  

Не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване разпоредбите на 

Закона за електронните съобщения, да измени разрешение № 01532/ 16.07.2009 г. за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно 

аналогово радиоразпръскване, издадено на Добруджа спектър ООД, както следва:  

1. Навсякъде в текста на разрешението се изменя правно-организационната форма на 

дружеството от Добруджа спектър ООД на Добруджа спектър ЕООД.   

2. Изменя Приложение 2 “Размер, срокове и начин на заплащане на таксите.”  

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.  

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклад от Дирекция Специализирана администрация – НЛРПР 

относно актуална информация за дейността на ЕРГА. 

 

Старши експерт Мария Белчева представи доклада. (Приложение 4)  

 

Галина Георгиева зададе въпрос по точка 4 от доклада. В Подгрупа 3 „Откриваемост” е 

отбелязано, че отговор е получен от А1 и НВО, а кои са останалите, които са запитани и не 

са предоставили информация. 

Мария Белчева отговори, че всички и както обикновено, с нелинейните доставчици 

диалогът е труден и тя не може да разбере съществуват ли, оперират ли, не желаят ли да 

отговорят. 

Галина Георгиева помоли, ако г-жа Белчева разполага със списък, да й го изпрати, тъй като  

проявява интерес, а също така и на останалите членове, ако желаят. 
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Мария Белчева има възможност да прати списъка веднага. 

Галина Георгиева постави още един въпрос във връзка с предложението по точка 5, за 

създаването на профил на Съвета в социалните мрежи като Facebook, Twitter и т.н. 

Принципно имат нейната подкрепа, но тя ще бъде окончателна когато разбере кой от Съвета 

ще бъде ангажиран да поддържа този профил; запознат ли е човекът, който ще го прави как 

се поддържа профил на държавна структура в социална мрежа и какви са дейностите, защото 

създаването на такава страница ще има нужда от обновяване. Тя категорично няма да 

подкрепи превод на частична информация в сайта. За нея това изглежда, меко казано, 

несериозно. Сериозно е да се превежда в цялостен вид и да има бутони за английски и 

български. 

Ивелина Димитрова: Подкрепям и трите документа, свързани с комуникационната 

стратегия да бъдат преведени и публикувани, както и останалите предложения свързани с 

профил в социалните мрежи, за една по-голяма видимост на тази дейност и на другите 

дейности на ЕРГА. Интересен е въпросът след тези въпросници и тази обработка на 

информацията, с оглед на кризата Covid, какво би следвало после, какви мерки биха могли 

да се предприемат за подпомагане на медиите и съответно нашата роля. Да, ще обсъдим и ще 

дадем отговори и становища по всички въпроси, които се искат от нас, но е важно след 

това... 

Розита Еленова:  Разбира се, и аз подкрепям трите документа, превода, но и малко повече 

информация да достига…  Трябва докладите да допринасят за професионалното развитие 

както на мониторинга, така и на съветниците. Тук давам един пример: „… на пленарното 

заседание се обмени информация как медийната индустрия в съответните европейски страни 

се справя с глобалната криза, породена от Covid-19. Представени бяха резултатите от 

дейността…” и т.н. Този вид доклади трябва да достигат до нас. Няма как да надграждаме, 

ако не знаем за новото, за любопитното, за интересното, за това, което световната медийна 

среда надгради в ситуацията на коронавирус. Нека да получим един такъв доклад. Така 

също, бихме могли да поискаме един доклад относно отразяване на гражданско 

неподчинение, защото сме в такава ситуация и за нас това е важно. Като казвам нас, слагам 

ядрото на Съвета за електронни медии, експертите от мониторинга и съветниците след това. 

Така че, колеги, госпожа председателката ако ме подкрепи, тези две предложения бих ги 

подложила на гласуване. Ще могат да останат в заседанието и тази моя инициатива да не 

отиде във времето и пространството.  

Бетина Жотева смята, че няма никакъв проблем да ги подложи на гласуване, само че няма 

кой да го направи. Тя и Мария Белчева са единствените международници в СЕМ и няма 

абсолютно никаква физическа възможност и попита дали г-жа Белчева може да подготви 

това, което г-жа Еленова иска. 

Мария Белчева пожела неформално само да вметне, че госпожа Еленова вече веднъж е 

загатнала за такава инициатива и тя неформално е влязла с няколко от колегите от 

европейските регулатори да разбере именно същността на техния мониторинг, нещо, което 

тя остава с впечатлението, че те наистина не правят така, както ние го правим. В смисъл 

такъв, те нямат точно хора по графици, поне тези, които са членове на ЕРГА, а ползват един 

вид външни структури. Наистина, не е събрала цялата информация, но не е забравила тази 

задача и я проучва и се опитва да събере информация. Но до тук може да каже, че това, което 

почти може да се подпише със сигурност, но не го прави, защото още не е финализирала 

проучването, че никой от регулаторите в Западна Европа не следи традиционните телевизии 

по график. Всички в момента изострят вниманието си към онлайн пространството и 

причината за това е, че там върви огромна политическа дейност, политическа реклама и това 
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е опасението на регулаторите от Европа. Затова тя моли за съдействие да се опитат да 

извършат някакъв мониторинг, някакъв разговор с Фейсбук, който е основният играч на 

масата, който събира средства за политическа реклама в най-официален формат с различните 

заинтересовани политически страни. И това е огромният проблем, който дискутират в 

момента колегите. Което за нея е някакъв знак, че те са се преборили с традиционните медии 

като такива или и те виждат, че те отиват в сянка в сравнение с това, което получава като 

сила Фейсбук или други онлайн медии. Може би Twitter, но наистина Фейсбук е големият 

играч и цялото внимание на Европа е към него.  

Бетина Жотева пожела да уточни, че СЕМ няма административен капацитет за това, което 

госпожа Еленова иска, тъй като в момента Мария Белчева е в отпуск и СЕМ не разполага с 

международник. Провали се конкурсът за тази длъжност преди месец и не беше избран 

никой, имало е само един кандидат, който не се класира. В момента СЕМ не разполага с 

човек, който владее писмено и говоримо английски, ако се наложи да се напише някакъв 

документ и в този момент, това е само тя. Да не говорят за сайта. За този сайт на английски 

мисли, че това беше първата й реплика когато е влязла в СЕМ и е поставила този въпрос. От 

тогава досега не са направени никакви стъпки за превод на сайта на английски език.  

София Владимирова предложи да се извърши проучване и да започне да се превежда и на 

другото заседание направо да гласуват решение, тъй като има такава финансова възможност. 

Бетина Жотева допълни, че би трябвало да се направи спешен конкурс за международник, 

който да бъде огласен навсякъде, защото има голяма логика и смисъл в това, което и двете 

съветнички желаят. Преводът на трите прессъобщения е важен и това, което г-жа Еленова 

иска като база за сравнение, какво се прави в другите регулатори, това е нещо, за което в 

момента няма абсолютно никакъв капацитет.   

Розита Еленова: Разбирам, че ние в кадровата политика имаме големи проблеми. Обаче, те  

са проблеми на председателя. Кажете ми тогава, за да знам какво се случва в 

международната дейност?  

Бетина Жотева уточни, че на практика се случва това, което тя и госпожа Белчева говорят с  

хора по телефона и им пишат  писма… 

Розита Еленова: Проблемът с международната дейност не е нов. Разчитам на Вас да го 

регулирате. Всяко нещо, за което се спомене- казвате, че нямаме хора. Значи, Мария Белчева 

на работа ли е или не е на работа? 

Бетина Жотева уточни, че г-жа Белчева не е на работа и се включва в момента на добра 

воля от вкъщи, защото е в болнични. 

Розита Еленова: Предупредете, защото аз се готвя за заседание, чета, обмислям и 

изведнъж… Разбирате ли, така съветниците увисват. аз също имам свои виждания и работя в 

моята посока като съветник. Аз Ви подкрепям, но председателят има повече проблеми. Той 

трябва да разреши ситуациите при човешките ресурси и как ги разрешава си е негово 

решение. Но кажете ми, че ние просто нямаме международна дейност. Не е сериозно на 

заседание да загубваме толкова време. 

Бетина Жотева уточни, че преводите са свързани със средства и затова се поставят за 

обсъждане на заседание. 

Розита Еленова: Счетоводителят трябва да знае колко са, Вие когато ни го предлагате сте 

решила има ли възможност. Тук сега … коя тема от всичките трябва да обсъждам, не знам… 

Значи да си мълча, защото ние нямаме международна дейност. Госпожо Георгиева, Вие за 

какъв сайт говорите да превеждаме… Но предложението на Владимирова е резонно да се 

наеме фирма, може би вече дори сме закъснели. За мен парите са въпрос на организация. 

Когато организацията е добра, има пари. 



10 
 

Бетина Жотева смята, че в доклада на Мария Белчева има поне десет теми, които тя е 

поставила и направи забележка, че не е редно да се поставят десет международни теми на 

едно заседание, а по две теми на пет заседания. Не знае какъв е проблемът, но всички тези 

документи са можели да ги разгледат във времето на други заседания, а не сега да се събират 

и всеки да се обърква. Никой нищо не е казал за въпросниците, има сто въпросника тук, на 

които няма да отговарят, по простата причина, че няма какво да отговорят. Много е тъжно, 

но това е. Никога не са участвали в никакви въпросници, само в два. Помоли г-жа Белчева да 

направи това, което зависи от нея, по-често да си говорят за международна дейност на 

заседания и всички документи, анализи и предложения, които са за превод, тя да прецени  

кои са най-важните документи. Идеята да участва СЕМ в социалните медии е прекрасна, но е 

абсолютно неосъществима за момента. Самият СЕМ няма PR и няма втори човек за 

международна дейност. На този етап няма кой да поддържа страницата на СЕМ. 

Розита Еленова:  То няма първи човек. 

Бетина Жотева отбеляза, че няма първи човек в момента, защото Мария Белчева е в отпуск 

по болест. 

Мария Белчева уточни, че болничният й е заради мерките с коронавируса, които не 

допускат деца в детска градина с хрема.  

Бетина Жотева изказа съжаление, че нищо не върви както е било до сега. Очаква, че ако се 

засилят мерките с коронавируса ще се върне работата от вкъщи, което съвсем ще усложни 

дейността на Съвета. Така че, в момента това, което се прави е по наше желание и наш 

ентусиазъм да идваме тук, защото в останалата държавна администрация хората 

продължават да работят от къщи. Г-жа Жотева помоли да се обърне сериозно внимание 

каквото излезе, дали ще е в Разни, дали ще е в основното тяло на заседанието, но 

съветниците трябва да знаят, а не сега да обсъждат много неща едно след друго, като 

например Пакета мерки за цифровите услуги (DSA) или комуникационната стратегия на 

страните членки по DSA, без изобщо да знаят това какво значи, защото него ще го покажат в 

Европейския съюз през месец декември, а те сега го обсъждат предварително. 

Г-жа Жотева съобщи, че сега започва да се прави на сайта нов сектор – линк за ЕРГА, тъй 

като нито един наш доклад или заседание от ЕРГА не е качен и могат да бъдат качени 

всички. Тя ще изготви предложение за онлайн присъствието ни на английски език.  

Галина Георгиева уточни, че за нея е важно, преди да подкрепи превода на сайта, да 

разбере каква е причината, поради която той не е преведен до момента. 

Бетина Жотева не може да отговори на този въпрос. 

Галина Георгиева попита кой е човекът в СЕМ, който може да й даде отговор на този 

въпрос, защото тя разбира желанието на всички да се обогати информацията на сайта с 

международна дейност, но нека „да си заградим нашия двор, нашата къщичка да си я 

подредим” и тогава да даваме линкове към ЕРГА, ЕПРА, какво правят немците, испанците и 

т.н., крайно несериозно е това.  

Ивелина Димитрова: Могат да се случват едновременно нещата. Това, което знам от преди 

е, че причината е финансова да нямаме вариант на английски език. Това съм чувала. 

Бетина Жотева отбеляза, че тридесет хиляди лева от бюджета на СЕМ са били връщани в 

централния бюджет. 

Ивелина Димитрова: Нямам отношение към това и не съм имала тази информация. 

Бетина Жотева също не е имала отношение, но го е разбрала скоро. 
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Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да бъдат преведени на български език и публикувани на 

сайта на СЕМ трите прессъобщения по т. 5 от доклада. 

Да се подготви списък с документи на ЕРГА и ЕПРА, които да бъдат преведени на български 

език и публикувани на сайта на СЕМ. 

Да се включи в сайта на СЕМ секция за ЕРГА. 

Да бъдат предприети действия за изработване на версия на английски език на интернет 

страницата на СЕМ.  

 

Бетина Жотева благодари на г-жа Белчева и я помоли да прати списъка на г-жа Георгиева за 

нелинейните доставчици, които са били питани да отговорят, а не са отговорили, да  

подготви документите за превод и да прецени доколко СЕМ има възможност да се 

осъществят предложенията на госпожа Еленова.  

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Доклад от Специализирана администрация – НЛРПР относно 

постъпило заявление за достъп до обществена информация. 

 

Главен юрисконсулт Доротея Петрова представи доклада. (Приложение 5)  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: На основание чл. 28, ал. 2 във връзка с чл. 34, ал. 1 от 

Закона за достъп до обществена информация предоставя на Михаил Рангелов пълен достъп 

до исканата информация. Решението да се изпрати на заявителя на посочения в заявлението 

електронен адрес. 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА: Доклад от Обща администрация относно Одитен доклад на Сметна 

палата за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на СЕМ за 2019 г. 

 

Главен счетоводител Незабравка Николова представи доклада. (Приложение 6)  

 

Бетина Жотева поздрави г-жа Николова, защото е трябвало да мине през много тежък път и  

г-жа Владимирова, която я е съпровождала през цялото време.  

София Владимирова е удовлетворена, че в ръцете на новия председател на СЕМ е оставила 

приет в Парламента Отчет на регулатора, както и приет Отчет в Сметната палата.  

 

СЕМ приема за информация. 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА: Доклади от Обща администрация относно услуги, необходими за 

дейността на Съвета за електронни медии. 

 

Главен юрисконсулт Доротея Петрова представи Доклад относно оферта за почистване на 

помещенията на СЕМ. (Приложение 7)  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да бъде сключен договор за почистване на помещенията на 

СЕМ с фирма ЗАУБЕР СЪРВИСИС ЕООД за срок от 1 година, считано от 17.08.2020 г., 

съгласно приложена оферта. 
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Главен юрисконсулт Доротея Петрова представи Доклад относно необходимост от услуги 

на външен експерт за привеждане на дейността на СЕМ към Наредбата за минималните 

изисквания за мрежова и информационна сигурност. (Приложение 8)  

 

Галина Георгиева припомни, че на предишно заседание, на което са гласували за 

закупуване на оборудване за подсигуряване на минималните изисквания е помолила за 

изготвянето на доклад какво е състоянието, което Бойко Трифонов заварва, какво предлага 

да се направи и какво ще се случи след това. Тъй като СЕМ, освен че следва да отговаря на 

тези изисквания, едно от изискването е да имаме доклад какво сме направили. И при един 

евентуален инцидент да имаме възможност да се реагира и кой докъде има достъп. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да бъде сключен договор с външен експерт – Бойко 

Трифонов, за привеждане на дейността на СЕМ към Наредбата за минималните изисквания 

за мрежова и информационна сигурност. 

 

Главен специалист Евгени Димитров представи Доклад относно контрол на достъпа и 

видеонаблюдение на етажи 5 и 6 в административната сграда. (Приложение 9)  

 

Галина Георгиева констатира, че офертите не са систематизирани в една таблица и  

предполага, че това е така поради желанието да бъдат включени на днешното заседание и 

спешната нужда за реакция, но няма как да ги сравняват. Г-жа Георгиева ще подкрепи 

решението. 

Ивелина Димитрова: Аз имам колебания и ще ви кажа защо. С оглед на това, което 

говорихме, не знам дали разходът за превода на сайта ще бъде от същите пари. Не че това не 

е важно, но ако имаме един ресурс, който трябва да подредим по приоритети и да 

използваме, мисля че преводът на сайта на СЕМ на английски език е по-важен, но не знам 

дали това е едно перо. Принципно това е скъпа услуга, скъпо оборудване.  

Незабравка Николова поясни, че двата разхода са от различни пера в бюджета. 

Ивелина Димитрова: Според Вас има такава възможност, има ги тези средства и това не би 

създало затруднения за други периоди до края на годината? 

Незабравка Николова уточни, че към момента няма оферти за превода на сайта, така че не 

може да даде точен отговор. 

Ивелина Димитрова: Добре, ще подкрепя решението.  

Розита Еленова: Ще продължа темите на г-жа Георгиева и г-жа Димитрова. В посоката, в 

която г-жа Георгиева се изказа, съм се изказвала много пъти. Т.е. доколко техническите 

доклади са адекватни за хора, които не са технически грамотни. Да, обаче, председателят 

носи отговорност. Доскоро нямаше доклади по техническата част, аз лично не бих си 

позволила на заседание да задавам въпроси към финансиста: това може ли. Аз съм 

оторизирала председателя. Щом председателят предлага на заседание  - той го е преценил. 

Разбира се, съветниците са някакъв вид коректив. Продължават техническите доклади, които 

се свалят на заседание, госпожо Станева, да не бъдат докрай изчерпателни и професионални, 

за да можем ние да вземем информирано решение. Но и не е заседанието място, на което да 

се пита какво се случва с бюджета, както и аз лично не бих си позволила председателя да го 

питам какво прави с бюджета. Има Сметната палата. Аз, разбира се, ще  подкрепя. Щом Вие 
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сте преценила, че разходът е допустим за Съвета за електронни медии, аз нямам други 

въпроси за момента. 

Ивелина Димитрова: Не съм имала намерение да задавам въпроси по отношение как се 

изразходва бюджета. Моето колебание беше във връзка с нещо, което се случи в движение 

на заседанието, което е нормално. Подкрепихме да тръгнем и да се направят стъпки към 

изработване на английска версия на сайта. А тук нещата са гледани преди това за този 

разход. И просто реших да обърна внимание на всички. Не е някакъв контрол или въпроси, 

свързани с това как се харчи бюджета. Това ми беше идеята, не знаех, че са различни пера. 

Нещо, което се случва в момента, което ще бъде сериозен разход, което сега го взехме като 

решение, да наредим приоритетите просто – първо, второ. А и знам, че винаги сме 

коментирали на заседание имаме ли ОК от финансов отдел и назад във времето.    

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да бъде сключен договор с Полимекс Холдинг ЕООД за 

изграждане на система за контрол на достъпа и видеонаблюдение на ет. 5 и ет. 6 в 

административната сграда на бул. Шипченски проход № 69. 

 

 

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ:  

 

Доклад от Обща администрация относно необходими ремонти на автомобилите, 

собственост на СЕМ. 

Главен счетоводител Незабравка Николова представи доклад относно необходими 

ремонти на автомобилите, собственост на СЕМ. (Приложение 10)  

 

Решение по доклада се отлага за следващо заседание. 

 

 

 

Доклад от Розита Еленова – член на СЕМ, относно амортизация на използвани от нея 

устройства. (Приложение 11)  

 

Бетина Жотева даде думата на г-жа Еленова.   

Розита Еленова: Г-жо Жотева, който го е предложил за заседание да го представя. Не съм аз 

и не знам на какво се дължи присъствието на докладната. Дала съм я на вас да се прецени 

какво може да се промени. Качеството на техниката е важно в нашата работа, особено в тази 

дистанция, при която работихме. Информирала съм ви предварително. Който смята, че 

трябва да има такава докладна,  да я докладва. Аз не знам такава докладна да се коментира 

на заседание.  

Емилия Станева уточни, че докладната е представена на заседание с оглед размера на 

разхода, който ще бъде направен - един лаптоп надвишава хиляда лева и Съветът следва да 

вземе решение. Докладът на г-жа Еленова е обвързан и с доклада на Евгени Димитров за 

технологичните ресурси. 

Розита Еленова: Чие е това решение? Аз информирам, че имам проблем с компютъра.  

наясно ли сте, г-жо Станева, какво е състоянието на техниката и на другите съветници? 
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Доклад за състоянието на компютрите от много време изисквам и днес го имаме точно  

поради моята проактивност и респективно моята докладна е част от него.  

Емилия Станева обясни, че двете докладни вървят заедно и са включени в точка „Разни”. В 

доклада на г-н Димитров е отбелязано, че лаптопът на г-жа Еленова не работи и нейната 

докладна също го потвърждава. В доклада от администрацията са предвидени и стъпки за 

поетапно подновяване на технологичните ресурси на СЕМ. Във времето Съветът е 

разглеждал и друг път предложения, и е вземал решения за закупуване на мобилни 

устройства, телефони, затова и този доклад се разглежда в точка „Разни”.  

Розита Еленова: Защо председателката ще ми дава думата, разберете се вие, аз съм 

разгледала всичко подробно. Благодарение на моята проактивност качеството на работа на 

съветниците се подобрява. Но оценката на компютъра, който ползвам е непрофесионална! 

„Компютърът е много бавен”, ние не отчитаме …Анимал Планет… Тъй като предстои 

закупуване, реших да отбележа и мой проблем, който не се знае. Каква е отстъпката, която 

ползваме от  А1 ? 

Незабравка Николова уточни, че за тази година отстъпката е по-малка от предходната. 

Розита Еленова: А за 2018 година? 

Незабравка Николова отбеляза, с уговорката, че ще направи допълнително справка. 

Розита Еленова: За 2018 и 2019 и 2020… 

Незабравка Николова уточни, че договорът е едногодишен. 

София Владимирова допълни, че договорът за мобилната телефония винаги е бил 

едногодишен, а за стационарната е …две. 

Розита Еленова:  Т.е. за 18 и 19 сме ползвали отстъпката. 

Незабравка Николова ще провери допълнително, за да е точна. 

София Владимирова обясни, че тази година единият оператор въобще не е подал оферта, а 

от другия офертата е била много по-висока. 

Розита Еленова:  Защо не задържахме тези договори? Аз предлагам да се ревизира. Както 

виждате всеки договор може да се ревизира,  има недоглеждане, редно е да се запази тази 

отстъпка. 

София Владимирова припомни, че на заседанието при представянето на офертите е  

обърнала внимание на всички съветници, че е намалена сумата и това е било направено за 

протокола и всички тогава са били наясно, че се намалява сумата за допълнителните разходи, 

т.е. това не е никакво недоглеждане. 

Розита Еленова: Аз не знаех, че колежките Георгиева и Димитрова ползват толкова стари 

телефони. Намирам за недопустимо съветник да ползва втора употреба телефон. Ето защо аз 

оттеглям искането си в тяхна полза!  Съветниците бихме могли да поискаме справка какво се 

е случило в годините с тази отстъпка, която сме ползвали.  

Незабравка Николова поема ангажимент да бъде изготвена. 

Розита Еленова:  Ти не може да не знаеш..  

София Владимирова уточни, че  са били закупени телефони с допълнителната сума.  

Розита Еленова: Аз ползвам трета година този и две години - втора употреба. Призовавам 

да има регулация. Не съм знаела, че двама съветника са с толкова стари телефони. Намирам 

го за неадекватно отношение към тях и тяхната работа. Оттеглям искането си категорично.  

Бетина Жотева благодари за разбирането. 

Розита Еленова: Очаквам да получа благодарност за своята проактивност.  

Бетина Жотева благодари и смята, че това всъщност е причината да се разровят малко за 

състоянието на персоналните технологии за работа. Помоли по отношение на докладната на 
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г-жа Еленова да се съберат оферти от сериозни и професионални фирми. Също така и за 

телефоните да се направи необходимото.  

Галина Георгиева пожела да използва възможността накрая на изказването, че така както 

планират сайта, обновяване на технологичния парк, да призове служителите, които са в пряк 

контакт с всички съветници, които имат необходимост от служебен мобилен телефон, може 

само да подозира за категоричните откази до сега от получаване, такава информация има да 

призове за сериозно отношение. Категорично не допуска директори на дирекции и 

служителите под тях да нямат служебен телефон, не защото сметката ще се плаща от СЕМ, а 

защото това е начина за комуникация. Ако това проучване, което Евгени е направил и знае 

кои са хората със служебни телефони, да се види кои са другите, които нямат и да се 

планира. Всеки от операторите разполага с възможност да ни предостави сносни апарати на 

някакви по-нормални цени, за да може да има комуникация. 

Емилия Станева уточни, че това зависи от СЕМ. До сега на служебни телефони са имали 

право членовете на СЕМ, директорите, главният секретар, инспекторите в регионалните 

центрове и шофьорите.  

Галина Георгиева ползва възможността да каже, че това е нейното предложение и ако има 

такова предложение на заседание, тя би го подкрепила. 

Розита Еленова: Ако вие имате екип, с който работите, не би трябвало да се стига до тази 

ситуация, в която да кажете „ще разровим”, а би трябвало до момента да сте получила 

доклад: каква е необходимостта от тези  уреди на труда. Отново темата не е за заседание. 

Бетина Жотева обобщи, че приключват тази тема със заключението, че трябват два нови 

телефона за двете колежки, които нямат и никога не са имали и да се съберат оферти за 

лаптоп.  

Емилия Станева допълни и за персоналните компютри за администрацията. 

Розита Еленова: Тоест парите ги имаме от януари, но ние се сещаме през август, че 

съветниците нямат телефони. И пише тук:  за смяна на батерия, това намирате ли го като 

адекватен съвет към вас….. Друго - никой не ме е питал за ксерокс, тук пише: четири 

ксерокса за съветници, защо?  След като тук пише Бетина Жотева, Розита Еленова, Галина 

Георгиева и Ивелина Димитрова,  няма София Владимирова… 

София Владимирова обясни, че това е така, защото не ползва служебен телефон.  

Розита Еленова: Аз нямам нужда от ксерокс, т.е. има ли обратната връзка и каква е?…   

Тоест няма значение, че имам проблем с компютъра, а пък се вземат четири ксерокса?? 

Нямам нищо против, ако има обосновка ОК. Всъщност, ние тук трябва ли да гласуваме 

нещо. По този доклад нищо не ми е ясно. Смяна на батерия, около 100 лв. за брой, ама колко 

бройки са, трябва ли да го гласувам. Не го разбирам. До 300 за цифров, за какво става дума 

за лева ли, някой трябва да извършва някаква редакторска дейност. Аз лично нямам нищо 

против, харесвам мащаба, с който работи председателката, обаче аз какво трябва да направя 

сега ми кажете. 

София Владимирова смята, че ако трябва да се закупят компютри за колегите, тя би 

подкрепила това.  

Емилия Станева уточни, че има предложения със срокове - до септември, до края на 

годината, и т.н, в зависимост от приоритетите на Съвета, да се обновява технологичната база. 

Розита Еленова: Какво правим сега? 

Емилия Станева обобщи, че информацията, която е отразена в екселска таблица 

представлява състоянието на техниката със съответните констатации, направени от главния 

специалист. В доклада са изведени няколко предложения с приоритет за закупуване и 

обновяване на персонални компютри, работни станции, конфигурации и т.н. в зависимост от 
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належащността. Междувременно, от г-жа Еленова е сигнализирано за невъзможност да 

ползва лаптопа си и мобилния си телефон поради лошо състояние и затова е докладът на 

днешното заседание. На този етап е било взето решение да се търсят оферти за един лаптоп, 

а дали има принципно съгласие да се търсят оферти и за закупуване на персонални 

компютри и работни станции, които са от 2012 година. 

Галина Георгиева смята, че целта на представянето на тази информация е да се приеме 

срока и определените стойности и попита дали след това всяко предложение ще бъде 

вкарвано на заседание, или сега трябва да се вземе решение.  

София Владимирова обясни, че всяко предложение трябва да мине на заседание, за да се 

гласуват сумите, но сега предлага да се вземе принципно приоритетно решение за най-

неотложните неща – според нея, това са компютрите за администрацията и тя ще подкрепи  

предложението когато се внесе на заседание.  

Галина Георгиева предложи да се прецени за всичко, което е от някаква определена година, 

например от  2012 и да се искат оферти за подмяна.  

Емилия Станева уточни, че в предложението на г-н Димитров има различни срокове, за  

ноември, декември … 

Евгени Димитров обясни, че това е просто за информация и нищо от това няма нужда от 

решение в момента. 

Галина Георгиева одобри това, защото смята, че така ще може да се планира.  

Бетина Жотева помоли на следващо заседание да се внесат всички предложения за лаптопи, 

за персонални компютри, които са най-важните. 

СЕМ приема информацията. 

 

 

 

 

Доклад от Евгени Димитров относно технологичните ресурси на СЕМ. (Приложение 12)  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”:  

Да се предприемат действия за закупуване на 2 бр. нови телефони за членове на СЕМ. 

Да се предприемат действия за събиране на оферти за закупуване на преносими компютри, 

съгласно т. 2 от Доклада. 

Да се предприемат действия за събиране на оферти за закупуване на компютри и работни 

станции, съгласно т. 1 от Доклада. 

 

 

Проект на Становище на СЕМ до Министерство на културата относно проект на Закон 

за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията.  

 

София Владимирова поздравява юристите и смята, че това наистина отразява в най-голяма 

степен, разбира се винаги може още повече, но в най-голяма степен нейното мнение за така 

предложения законопроект. Ако тя е трябвало да го пише е щяла да бъде по-крайна. Приема 

това, което е предложено от юристите. 

Галина Георгиева също подкрепя проекта. 

Емилия Станева уточни, че проектът в основни линии пресъздава вчерашната среща и ако 

има някакви предложения за редакции на текста, те да бъдат направени.  
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Розита Еленова: Изгледах го.  

Бетина Жотева няма забележки и също приема проекта.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Приема проект на Становище до Министерство на 

културата относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и 

телевизията. 

 

 

Информации 

- Отпуск на председателя на СЕМ г-жа Бетина Жотева за периода 14 – 21 август 2020 г.    

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Гласува платен годишен отпуск на председателя на СЕМ г-

жа Бетина Жотева от 14 до 21 август 2020 г., включително. По време на отпуска да бъде 

замествана от г-жа София Владимирова. 

- Писмо от генералния директор на БНТ за неизпълнение на параметрите на Индивидуалната 

лицензия на програма БНТ 3 поради извънредната ситуация през 2020 г., свързана с COVID-

19. (Приложение 14)  

 

СЕМ приема за информация. 

 

 

- Отворено писмо от звукорежисьори в програма ХОРИЗОНТ на БНР. (Приложение 15) 

 

Розита Еленова: Каква е моята гаранция, че отзад седи още някой освен Зоя Димитрова и 

звукорежисьори, ще го питам г-н Балтаков като го видя, обаче то какво да го питам….. 

Ивелина Димитрова: Както винаги ще има отговор на тяхното писмо, нали?  

София Владимирова смята, че не трябва да има отговор.  

 

СЕМ приема за информация. 

 

Бетина Жотева закри заседанието. 

 

Материали, приложени към Протокол № 29:  

 

1. Дневен ред 

2. Доклад от Р. Дормишкова, М. Колева, Е. Василева, Б. Байчева, А. Георгиева, Щ. 

Джунджаров, И. Михайлов с Изх. № НД-04 30-07-40/ 05.08.2020 г.  

3. Доклад от Р. Радоева с Изх. № ЛРР-15 30-04-21/ 10.08.2020 г. 

4. Доклад от М. Белчева с Изх. № МД-06 30-11-21/ 10.08.2020 г. 

5. Доклад от Д. Петрова с Изх. № ПД-09 23-00-11/ 10.08.2020 г. 

6. Доклад от Н. Николова с Изх. № РД-20 09-00-2/ 10.08.2020 г. 

7. Доклад от М. Андреева с Изх. № АСД-09 30-08-60/ 07.08.2020 г. 

8. Доклад от М. Андреева с Изх. № АСД-09 30-08-14/ 06.08.2020 г. 

9. Доклад от Е. Димитров с Изх. № АСД-09 30-08-63/ 12.08.2020 г. 

10. Доклад от М. Андреева и Н. Николова с Изх. № АСД-09 30-08-62/ 11.08.2020 г. 

11. Докладна от Р. Еленова с Изх.№ РД-18 30-02-10/ 05.08.2020 г. 
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12. Доклад от Е. Димитров с Изх. № АСД-09 30-08-61/ 10.08.2020 г. 

13. Проект на писмо до Министерство на културата  

14. Писмо от БНТ с Вх. № РД-21 18-00-16/ 04.08.2020 г. 

15. Отворено писмо с Вх. № РД-21 17-00-17/ 05.08.2020 г. 

 

 

 

 

 

Бетина Жотева 

Председател на СЕМ  

 

...........................  Ивелина Димитрова 

 

 

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

 

Галина Георгиева  

    

   ……….….….….  

     

    Розита Еленова  

            

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

 

 

 

София Владимирова    ………….….…. 

 

 

   

 

 

 

Старши специалист: …………………  Старши специалист: ……………. 

Вера Данаилова               Даниела Коюмджиева   

  


