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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 

 

№ 18 

 

от редовно заседание, състояло се на 23.06.2022 г. 

 

 

 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Соня Момчилова – председател, Габриела Наплатанова, Галина Георгиева, 

Пролет Велкова, Симона Велева 

 

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

Съставил протокола – Вера Данаилова 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. Обявяване на кандидатите, допуснати до трети етап на Процедурата за избор на генерален 

директор на Българската национална телевизия. 

 

2. Правила за изслушване на кандидатите за генерален директор на Българската национална 

телевизия. 

Вносител: Соня Момчилова 

Докладва: Емилия Станева 

 

3. Доклад от Дирекция Мониторинг и анализи относно фокусирано наблюдение на излъчено аудио- 

и аудио-визуално съдържание във връзка със случая с Буча. 

Вносител: Зорница Гюрова 

Докладват:  

 

4. Доклад от Дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими и международна дейност 

относно: 

а) писмо от Комисията за регулиране на съобщенията; 

б) уведомителни писма от Римекс ООД и Агенция Атлантик ЕООД. 

Вносител: Доротея Петрова  

Докладва: Райна Радоева 
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5. Доклад от Дирекция Обща администрация относно услуга, необходима за дейността на Съвет за 

електронни медии. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладва: Райна Радоева 

 

 

Разни 

 

Информации 

Писмо от Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори с искане за среща 

 

 

Соня Момчилова поздрави  колегите си и всички, които ще проследят на живо днешното заседание 

на Съвета за електронни медии.  Предложи да се гласува дневния ред, с който съветниците са се 

запознали. Първа точка от него е обявяване на кандидатите за генерален директор на Българска 

национална телевизия, допуснати до третия етап на процедурата. Втора точка - обсъждане на 

правилата за изслушване на кандидатите . Трета точка - доклад от дирекция Мониторинг и анализи 

по повод фокусираното наблюдение на излъчено аудио-визуално съдържание във връзка със случая 

Буча и четвърта точка - доклад от дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими и 

международна дейност относно писмо от Комисия за регулиране на съобщенията и уведомителни 

писма от Римекс ООД и Агенция Атлантик ЕООД. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет ) гласа „за“: Приема дневния ред.  

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Обявяване на кандидатите, допуснати до трети етап на Процедурата за избор 

на генерален директор на Българската национална телевизия. 

 

Соня Момчилова припомни, че на предишното заседание на СЕМ са допуснати всички кандидати 

за поста генерален директор на Българската национална телевизия. Това са: господин Сашо Диков, 

госпожа Ирина Величкова, господин Сашо Йовков, госпожа Василена Матакиева, господин Емил 

Кошлуков, господин Венелин Петков, господин Красимир Ангелов и госпожа Светлана Божилова. 

Съгласно приетите от СЕМ правила, след като са разгледани по същество документите на 

допуснатите до участие кандидати, предстои да се вземе решение, с кои от тях да бъде проведено 

изслушване. Госпожа Момчилова даде думата на колегите си да изразят отношението си дали да 

бъдат допуснати всички или да само определени участници. 

Пролет Велкова смята, че всички кандидати отговарят на изискванията на Закона за радиото и 

телевизията и може да бъдат допуснати до изслушване. Има резерви единствено по отношение на 

настоящия директор на Българската национална телевизия Емил Кошлуков. Те се отнасят най-вече 

до неговия обществен авторитет. Колегите й знаят, че първо условие, първо изискване към бъдещия 

генерален директор на обществената медия е неговият обществен авторитет. Въпреки това тя ще 

гласува господин Кошлуков да бъде допуснат до изслушване, защото, след консултация с 

компетентните юристи на СЕМ, е стигнала до решението да постъпи по този начин, а именно: да 

подкрепи неговото изслушване в следващия етап на конкурса. Ако съветниците не го направят, има 

вероятност да последва обжалване, което може да въвлече СЕМ в юридически процедури, които 

могат да се окажат проблематични за следващото ръководство на Българската национална 

телевизия. Според госпожа Велкова, не е разумно да  се подлага такава динена кора. От друга 

страна, всички знаят, че има адресирани и към СЕМ и разпространени в публичното пространство 
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подписки и писма с подкана към СЕМ да не бъде допускан Емил Кошлуков до изслушване в този 

конкурс. Може да се каже на колегите, някои от тях са бивши служители в БНТ, други са много 

авторитетни имена в българската култура, че със сигурност голяма част от въпросите, които те 

поставят в тези свои възражения ще присъстват и в изслушването на този кандидат. По отношение 

на останалите кандидати смята, че всеки един от тях отговаря на всички условия да бъде допуснат 

на изслушване и няма резерви.  

Галина Георгиева намира, че дискусията за допускането до участие на кандидатите към момента 

и оценката им се основава на критериите: професионална компетентност, управленска 

компетентност и организационна такава, и в този смисъл тя ще допусне всички кандидати до 

следващия етап на процедурата - изслушване.  

Габриела Наплатанова също смята, че е редно да се допуснат всички кандидати, тъй като, като 

член на техническата комисия, е уверена, че отговарят на документалните изисквания. Освен това, 

в концепциите на всеки един от тях има неща, които следва да бъдат чути. Нейното предложение е 

да се изслушат всички кандидати.  

Симона Велева сподели, като член на техническата комисия за проверка на документите на 

кандидатите имайки възможност да се запознае много подробно с техните професионални 

автобиографии и концепции, че от всички кандидати, които са се кандидатирали за длъжността 

генерален директор на Българската национална телевизия, действително документите на всички 

отговарят на законовите изисквания и на процедурните правила. Според госпожа Велева, 

концепциите на някои от тях са изключително силни и заслужават да бъдат чути. По отношение на 

изискванията на чл. 25 от закона, които впрочем са изисквания към членовете на СЕМ и към тях се 

препраща, когато става дума за избора на генерален директор, действително има изискване за 

обществен авторитет и професионално признание. По отношение на този критерий, който е изцяло 

субективен, във връзка с множеството писма, които са постъпили от граждани, както и едно искане 

от група общественици и журналисти, включително бивши от БНТ, във връзка с обществения 

авторитет и професионалното признание на сегашния генерален директор господин Емил 

Кошлуков, действително споделя не малка част от тези притеснения и опасения. Като юрист, обаче 

и като човек, който вярва, че по отношение на една толкова важна, и към която има толкова огромно 

обществено внимание, длъжност като генерален директор, всички тези въпроси следва да бъдат 

адресирани към господин Емил Кошлуков в рамките на процедурата. Госпожа Велева не вижда 

законови пречки той да не бъде допуснат, нито вижда опасности, при едно евентуално недопускане, 

процедурата да бъде опорочена и да не бъдат подложени всички кандидати на еднакви критерии, и 

да бъдат третирани по еднакъв начин. Призовава всички, които имат някакви изисквания към 

генералния директор и съображения към сегашния генерален директор - господин Емил Кошлуков, 

да заповядат. Съветниците след малко ще гласуват процедурата за самото изслушване и те ще имат 

възможност да чуят това изслушване. Тя поема ангажимент, ако има въпроси конкретно към него - 

да ги зададе като член на Съвета за електронни медии, така че той да може в рамките на тази 

законова процедура да адресира всички упреци, които има към него, а съветниците да си направят 

своите мотивирани заключения във връзка с избора на генерален директор.   

Соня Момчилова отбеляза в заключение, че тъкмо за да бъде прецизиран субективният елемент с 

оценката на обществения авторитет на кандидатите за генерален директор на обществената 

телевизия, СЕМ е заложил критериите за професионална компетентност, управленска такава и 

организационна. Тя лично е на мнение и винаги е отстоявала позицията, че в един разговор, в един 

диалог може да се получи много по-изчерпателна и по-обективна картина за състоянието на 

обществената телевизия, и освен това - да се научат много повече детайли за съображенията, с които 

е била управлявана тя и за намеренията, които са заложени в перспектива по отношение на 

намеренията за кандидатиране на подобен конкурс на всеки един от кандидатиралите. Доказвали са 

и в предишен състав на СЕМ, че нищо не е било по-специално за кандидатите за управленски пост. 
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Лично, госпожа Момчилова има известен пресантиман към подписки и списъци, и за това не се 

поддава на подобни въздействия и влияния. Освен това в чест на обективната истина трябва да 

спомене, че писма има в подкрепа на управляващия в момента националната телевизия, които са 

пристигнали в СЕМ, така че няма как да не вземат под внимание и обратната гледна точка, която е  

застъпена в тях, както и по отношение позицията на синдикатите.  

Симона Велева е съгласна с това. Действително би било хубаво да споделят за широката 

общественост, че са постъпили немалко писма в подкрепа на сегашния генерален директор и тя 

също така очаква и резултатите от проучването, което синдикатите ще обявят. То, разбира се, ще е 

изцяло консултативно и госпожа Момчилова е споменала, че то не е обвързващо за съветниците по 

никакъв начин, но то също е част от общия обществен дебат във връзка с управлението на БНТ и 

затова и работещите в обществената телевизия ще имат възможност да зададат своите въпроси.  

Соня Момчилова е сигурна, че всички въпроси ще бъдат зададени. Тя подложи на поименно 

гласуване всеки един от кандидатите за преминаване към следващия етап на процедурата. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет ) гласа „за“: Допуска до трети етап на Процедурата за избор на генерален 

директор на Българската национална телевизия – изслушване, всички кандидати, подали 

документи, а именно: 

Сашо Диков; Ирина Величкова;. Сашо Йовков;. Василена Матакиева; Емил Кошлуков; Венелин 

Петков; Красимир Ангелов; Светлана Божилова.  

Списъкът на допуснатите кандидати да се публикува на сайта на СЕМ. 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Правила за изслушване на кандидатите за генерален директор на Българската 

национална телевизия. 

            

Емилия Станева – главен секретар, представи доклада. (Приложение 2) 

Решение:   

СЕМ реши с 5 (пет ) гласа „за“: Приема Правила за изслушване на кандидатите за генерален 

директор на Българската национална телевизия.  

Изслушванията ще се проведат в поредност, съгласно входящия номер на заявлението за участие в 

процедурата, подадено в СЕМ: 

27 юни 2022 г. 

10:30 ч. – 11:55 ч. - Сашо Диков 

12:15 ч. – 13:40 ч. - Ирина Величкова 

14:15 ч. – 15:40 ч. - Сашо Йовков 

16:00 ч. – 17:25 ч. - Василена Матакиева 

 

28 юни 2022 г. 

10:30 ч. – 11:55 ч. - Емил Кошлуков 

12:15 ч. – 13:40 ч. - Венелин Петков 

14:15 ч. – 15:40 ч. - Красимир Ангелов 

16:00 ч. – 17:25 ч. - Светлана Божилова  

Да се уведомят кандидатите за времето и мястото на провеждането му. Съгласно приетата с 

Решение РД-05-159/2016 г. Процедура, уведомяването да се извърши по телефон, за което да се 

състави протокол или на посочените от кандидатите електронна поща и/или факс. 
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ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклади от Дирекция Мониторинг и анализи относно фокусирано 

наблюдение на излъчено аудио- и аудио-визуално съдържание във връзка със случая с Буча. 

 

Соня Момчилова обяви следващата точка - докладът, който всички са очаквали от дирекция 

мониторинг - мрачният епизод от военния конфликт в Украйна – случая Буча.  

 

Зорница Гюрова - директор на дирекция СА-МА, представи доклада. (Приложение 3) 

Соня Момчилова благодари на госпожа Гюрова и даде думата на колегите си за коментари и 

изказвания.   

Габриела Наплатанова също благодари на госпожа Гюрова и на цялата дирекция за 

изключителното представяне на този доклад. Радва се, че са възложили такъв фокусиран 

мониторинг. Докладът е много задълбочен, прецизен и илюстрира разделението в обществото по 

една толкова чувствителна тема за зверствата в Буча, като ясно показва и битката за наратива по 

отношение на това, което се е случило тогава. Отбеляза, че е имало ясни индикации и от западната 

преса, и от чуждестранни представители на световни агенции като Франс Прес, Би Би Си, Ройтерс, 

които са били на място и са верифицирали това, което се случва. Имало е и сателитни изображения, 

които показват седмици назад, че действително телата са били там - по улиците. Докладът показва 

ясно в кои медии и по какъв начин тази информация се интерпретира. Благодари също така, че в 

този мониторинг са отбелязани освен гледните точки, които са изразени по отношение на това, 

което се е случило в Буча, но са отразени и неща, свързани с големи ефирни медии и пропуски, 

които те са допуснали при показването на кадри, които със сигурност би трябвало да бъдат с 

маскирани лица на жертвите на това, което се е случило там. Надява се, че ще се обърне внимание.  

Галина Георгиева отбеляза, че за пореден път има демонстриран висок професионализъм на отдел 

мониторинг, на всички изготвили, обобщили и одобрили доклада. Той е гласуван на 19 май. 

Предложението е направено от колегите й, за което им благодари. В рамките на месец Съветът за 

електронни медии вече гледа поредица от доклади и това, ако не греши, е вторият такъв доклад. 

Нейното предложение към председателя е да подложи на гласуване краткото обобщение на госпожа 

Гюрова, което тя направи да бъде публикувано на страницата на Съвета за електронни медии. На 

предходно заседание е прието предложение на госпожа Велкова до членовете на Съвета за 

електронни медии, подробна информация за което са получили вчера на електронните си пощи, а 

днес го има и до дневния ред - предложение за дискусия на тема „Плурализъм и дезинформация по 

време на война“ с дата на провеждане 05.07.2022 г. и цел на дискусията - да се отвори пространство 

за разговор по една от най-актуалните и болезнени теми на медиите и обществото. В него госпожа 

Велкова представя за съветниците каква е важността на темата и защо СЕМ следва да бъде 

инициатор. Намира за подходящо обобщението от този доклад и всички изводи направени по него 

да бъдат част от тази дискусия.  

Соня Момчилова уточни, че тези доклади всъщност ги правят точно в услуга на тази дискусия, 

като опорни точки, като база за коментари и напомни още веднъж, че дискусията ще се проведе на 

пети юли. Ще подложи на гласуване предложението за публикуване на доклада на сайта на Съвета.  

Пролет Велкова също благодари на колегите си. Според нея докладът е задълбочен, детайлен и 

много полезен. Разумно е предложението да дадат възможност на всеки, който се интересува да го 

прочете, така че мястото му разбира се е на сайта на СЕМ. Миналият път, при представянето на 

предишния доклад за отразяване на войната, са имали няколко забележки, свързани със 

системността, начинът по който бива анализирана темата, но в този доклад няма място за такива 

забележки. Източниците на информация, които журналистите са ползвали и са посочени, което е 

много ценно най-малкото от две страни, по две съображения: това би помогнало на всеки, който 

иска да се връща към тази тема, да може да ползва тези източници и освен това дава и доста добър 
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ориентир за това как журналистиката се добира до източници в условия на война. Намира го за 

много ценно. Добре са очертани тезите на гостите в различните предавания в наблюдаваните 

единадесет програми. Според госпожа Велкова, докладът абсолютно изпълнява целта си. Много 

точно е казано: „Буча се оказва терен на сражението между лъжата и истината.“ В този смисъл, 

докладът и това сражение по повод тази толкова болезнена тема може да им бъде ориентир и в 

дискусията на пети юли. Колкото до установените вътре проблематични казуси с Българска 

свободна телевизия и отново с телевизия АЛФА, тя смята, че трябва да се помисли за реакция от 

страна на СЕМ. Според нея, описаните казуси с реални нарушения трябва да се разгледат 

последователно един по един и да се реши как да се реагира на тях. 

Соня Момчилова отбеляза, че в подобни случаи се прави предварителна среща с представители на 

проблемната медия, така че да се разберат техните мотиви, техните съображения, за да не се налагат 

санкции преди да са се запознали членовете с това от какво е била движена медията  

Симона Велева пожела да обърне внимание за гостите, които наблюдават на живо, че заседанията 

на Съвета за електронни медии имат закрита и открита част, и по отношение на някои от 

констатираните нарушения на Закона за радиото и телевизията, които попадат в този мониторинг, 

вече са наложили санкции. За нея това показва високата чувствителност на регулатора към темата 

дезинформация и уточни от правна гледна точка, че тогава, когато изказванията, показаните кадри 

и въобще аудио-визуалното медийно съдържание преминава границите, установени не само в 

Закона за радиото и телевизията, а и в Конституцията, а именно - когато става дума за такова слово, 

което може да доведе до реална вреда, т.е. те са наложили едни немалки санкции и в момента има 

административни производства срещу някои от тези нарушения, като това, разбира се, е било обект 

на конкретни констатации, конкретни случаи. Тя вижда като ценност в този доклад, че има една 

цялостна, моментна картина на отразяването на тази конкретна трагедия и тя показва 

симптоматичните проблеми, които медиите срещат при едно такова събитие и когато самите те се 

срещат с дезинформация. Също така вижда в този доклад, че има медии, които срещат затруднения 

при отразяването на една толкова сложна, многообхватна и с висока обществена значимост тема, 

когато става дума наистина за убийства на хора, за зверства по улиците, езикът, който да бъде 

използван, гостите, които да бъдат канени, експертизата, която да бъде привлечена. Според нея, 

този доклад ще бъде полезен и на самите медии като вижда и другата тенденция - именно една 

такава тема да бъде изопачена, да бъде използвана за конкретни цели, да има конкретни доклади по 

отношение на нея и всичко това според нея е ценност на този доклад и затова подкрепя 

публикуването на изводите от доклада на сайта, а защо не да помислят да го включат и в бюлетина.   

Соня Момчилова предложи да се публикува целия доклад, защото тъкмо така той може да бъде 

ползван максимално от колегите и от журналистите. Според госпожа Момчилова, би било добре в 

дискусията да поканят и представители на този вид медии, за да чуят тяхната гледна точка.        

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет ) гласа „за“: Приема доклада. 

Същият да се публикува на сайта на СЕМ.      

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Доклад от Дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими и 

международна дейност относно: 

а) писмо от Комисията за регулиране на съобщенията; 

б) уведомителни писма от Римекс ООД и Агенция Атлантик ЕООД. 

 

Райна Радоева – за директор Дирекция Обща администрация, представи доклада (Приложение 4) 
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Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет ) гласа „за“: Да се уведоми КРС, че Съветът не възразява честотата 99.0 MHz 

за територията на град Асеновград да бъде предоставена на БНР за програма Радио Пловдив с оглед 

разпоредбата на чл. 44, ал.2 от ЗРТ. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет ) гласа „за“: На основание чл. 32, ал. 1, т. 16а и т. 16 и чл. 125к, ал. 2 от Закона 

за радиото и телевизията, изменя регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на 

Римекс ООД, съгласно удостоверение № ЛРР-02-4-078-01, като териториалният обхват се променя 

от регионален: за областите Враца, Монтана, Видин и Плевен на национален.   

Възлага на длъжностни лица от СЕМ да впишат промяната в раздел Първи на Публичния регистър.  

На доставчика да се издаде ново удостоверение за регистрация.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет ) гласа „за“: Във връзка с промяна в графичното изображение (лого) на 

създаваната от доставчика Агенция Атлантик ЕООД програма MAGIC TV, да се издаде ново 

удостоверение. 

Да се отрази промяната в Раздел първи на Публичния регистър на СЕМ. 

 

Соня Момчилова преди да преминат към административното дребнотемие благодари на всички, 

които са се включили и проследили заседанието на регулатора и ги покани на 27 юни, понеделник, 

в 10:30 часа да съпреживеят, надява се, вълнуващия трети етап от процедурата по избор на директор 

на Българската национална телевизия.    

ПО ТОЧКА ПЕТА: Доклад от Дирекция Обща администрация относно услуга, необходима за 

дейността на Съвет за електронни медии. 

 

Емилия Станева – главен секретар, представи доклада. (Приложение 5) 

Решение:   

СЕМ реши с 5  (пет ) гласа „за“: Да се сключи граждански договор с външен експерт – стенограф.  

 

Информации 

- Писмо от АБРО с искане за среща (Приложение 6) 

СЕМ реши: Да се проведе среща с АБРО 01.07.2022 г.  

 

- Писмо от АБАП с искане за среща (Приложение 7) 

СЕМ реши: Да се проведе среща с АБАП на 01.07.2022 г.  

 

- Писмо от генералния директор на БНР (Приложение 8)  

СЕМ приема за информация 

 

Соня Момчилова закри заседанието.  

Материали, приложени към Протокол № 18 

1. Дневен ред 

2. Доклад от Е. Станева с изх. № РД-21 24-00-18/21.06.2022 г. 

3. Доклад от З. Гюрова с изх. № НД-04 30-07-35/22.06.2022 г.  
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4. Доклад от Р. Радоева с изх. № ЛРР-15 30-04-17/21.06.2022 г. 

5. Доклад от Р. Радоева с изх. № НД-04 30-08-13/21.06.2022 г.  

6. Писмо от АБРО с вх.№ РД-22 21-00-20/16.06.2022 г. 

7. Писмо от АБАП с вх.№ РД-22 21-00-36/21.06.2022 г. 

8. Писмо от БНР с вх. № РД-21 17-00-19/22.06.2022 г. 

 

   

 

Соня Момчилова  

Председател на СЕМ  

 

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

 

 

…………….. 

 

Габриела 

Наплатанова  

    

   ……….….….….  

     

    Симона Велева  

            

            ……………. 

 

 

Галина Георгиева          ………….….….. 

 

 

  

 

  Старши специалист:       …………………   

  Вера Данаилова               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


