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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 

 

№ 26 

 

от редовно заседание, състояло се на 28.07.2022 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. Утвърждаване на членове на управителния съвет на Българското национално радио. 

Вносител: Соня Момчилова 

В случай, че не бъде постигнато необходимото мнозинство, съгласно чл. 37, ал. 2 от 

Закона за радиото и телевизията, следващите две поредни заседания за вземане на 

решение по чл. 32, ал. 1, т. 3 от същия закон, ще бъдат проведени на същата дата от 

12:15 ч. и 12:30 ч.  

 

2. Доклад от дирекция Мониторинг и анализи относно: 

а) наблюдение на достъпността на съдържанието на дванадесет телевизионни програми за 

хора с увреден слух; 

б) наблюдение на програма „БЪЛГАРИЯ 24“ на доставчика Вижън лаб ЕООД. 

Вносител: Емилия Станева  

Докладва: Зорница Гюрова 

 

3. Доклад от дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими и международна 

дейност относно: 

а) писмо от Комисията за регулиране на съобщенията за липса на честотен ресурс за гр. 

Пловдив; 

б)  административнонаказателни производства, образувани с АУАН № НД-01-13, № НД-

01-14, № НД-01-16 и № НД-01-18, всички от 2022 г. 
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Вносител: Доротея Петрова   

Докладва: Красимир Димитров, Владимир Павлов 

 

Разни 

 

Информации  

 

 

Соня Момчилова поздрави колегите си и  всички, които проследяват на живо 

заседанието на Съвета за електронни медии. Преди да подложи на гласуване дневния ред, 

госпожа Момчилова предложи да гласуват решение за провеждане на заседанията с 

онлайн участие на членове на Съвета. Предложението й е мотивирано от въведените от 

Столична регионална здравна инспекция временни противоепидемични мерки на 

територията на град София, както и от наличните вече и в СЕМ случаи на карантинирани 

служители и членове, които са заболели или са били в контакт със заболели от Covid-19. 

Предлага този начин на провеждане на заседанията да е за срока на противоепидемичните 

мерки, определени от РЗИ. Днес дистанционно в заседанието ще се включи госпожа 

Симона Велева, която е в карантина.   

 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”:   В случаите, когато член на Съвета за електронни медии 

е карантиниран поради заболяване с Covid-19 или контакт със заболял с Covid-19,   

заседанията на Съвета за електронни медии да бъдат провеждани с онлайн участие на 

карантинирания съветник. Този подход да се прилага за срока на въведените от Столична 

регионална здравна инспекция противоепидемични мерки на територията на област 

София – град. 

 

Соня Момчилова отбеляза, че първа точка от днешния дневен ред, както вече е известно, 

е утвърждаване на членовете на управителния съвет на Българското национално радио. 

Съгласно Закона за радио и телевизия, управителният съвет се утвърждава с 

квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички членове на СЕМ, т. е. необходими са четири 

гласа, за да бъде утвърдено предложението на генералния директор. Ако на три поредни 

заседания  не бъде взето решение за утвърждаване на управителния съвет, на четвъртото 

той се утвърждава с обикновено мнозинство от три гласа.  

След това разяснение, госпожа Момчилова подложи на гласуване дневния ред. 

 

Решение:   

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

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Утвърждаване на членове на управителния съвет на Българското 

национално радио.  

 

Соня Момчилова припомни, че господин Митев е предложил четирима души, които да 

сменят настоящия управителен съвет на радиото, чийто мандат изтича на 28 юли. Те са: 

Валери Запрянов, Теодосий Спасов, Димитър Димитров, Албена Миланова. Няма промяна 

в членовете, с които той запозна съветниците на предишното заседание. Преди да 

пристъпят към гласуване госпожа Момчилова даде думата на колегите си за коментари и 

изказвания.  
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Симона Велева ще уважи в пълнота решението на колегите си, но намира проблем в 

кандидатурата на господин Димитров, който е член в досегашния управителен съвет. 

Според нея, той няма място в бъдещия управителен съвет. Изразява съжаление, че въпреки 

притесненията, които е изразила на предишното заседание господин Митев не е направил 

персонални промени в така предложения състав. Действително в него има доказани  

професионалисти, хора, които познават добре радиото, но за нея продължава да остава 

съмнението за връзки на господин Димитров с конкретна кантора и с конкретни лица, 

които имат интереси вътре в радиото и тя няма да може да подкрепи анблок така 

предложения състав.  

Пролет Велкова се е колебаела дали сега преди вота или след това да се изкаже, но така 

или иначе е очаквала, че ще гласува против този управителен съвет. Няма какво да 

прибави или да отнеме от своите аргументи, които  вече ги е излагала многократно. За нея  

едната от кандидатурите е неприемлива, тази на господин Валери Запрянов. Мисли, че 

вече на всички е ясно защо. Този човек е свързан с една от най-големите корупционни 

схеми в съвременна България, с най-големият финансов обир на държавата през КТБ. 

Госпожа Велкова е приложила и официални, публични документи, които колегите й може 

би са видели. Необяснимо е за нея тази непреодолима неотстъпчивост на генералния 

директор да настоява за тази кандидатура.  

Соня Момчилова отбеляза, че последователност и неотстъпчивост може да забележат в 

поведението и в отстояването на избора на генералния директор на Българско национално 

радио. Нейното мнение е, че това е достойно за уважение. Лично тя се тревожи силно от 

прекалената намеса в работата, в изборите на генералните директори на обществените 

медии. Мисли, че трябва да им бъде давана свобода и съответно търсена отговорност за 

последващи несъвършенства в работата, както на управителния съвет, така и в тяхната 

работа. Законът дава на съветниците възможност за това. Госпожа Момчилова покани 

колегите си да гласуват.      

 

Решение:   

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за” и 2 (два) гласа „въздържал се“ (Пролет Велкова и 

Симона Велева): Не утвърждава управителния съвет на Българското национално радио. 

 

Соня Момчилова отчитайки  резултата от гласуването обяви, че следващото поредно 

заседание  ще се проведе в 12:15 часа.  

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклад от дирекция Мониторинг и анализи относно: 

а) наблюдение на достъпността на съдържанието на дванадесет телевизионни програми за 

хора с увреден слух; 

б) наблюдение на програма „БЪЛГАРИЯ 24“ на доставчика Вижън лаб ЕООД. 

 

а) наблюдение на достъпността на съдържанието на дванадесет телевизионни 

програми за хора с увреден слух. 

 

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

 

Габриела Наплатанова благодари на госпожа Гюрова за подробния мониторинг,  

направен от служителите за начина, по който има достъпно съдържание за хората с 

увреден слух. Трябва да се отбележи, че има прогрес при част от доставчиците на медийно 

съдържание и те сериозно изпълняват своите поети ангажименти, особено обществената 
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телевизия като тя е надхвърлила предварително декларирания обем на съдържание със 

жестомимичен превод и субтитри. БТВ също се грижат добре. Може би, би било добре и 

в централните новини на Нова телевизия също да има жестов език, а не само в късните им 

новини. Това, което е отразено като кролове в новинарския канал NOVA NEWS, според 

нея по-скоро е адресирано към група зрители, които целенасочено следят политическите 

формати и по-скоро цели някаква вътрешна динамика, отколкото да помага на зрителите 

с увреден слух. Надява се този доклад да послужи  като стимул на медиите да проявят по-

голяма отговорност с осигуряването на достъпност на съдържание за тази категория 

зрители. 

Галина Георгиева благодари на колегите, които са извършили наблюдението, събрали са 

и са обобщили тази информация в един доклад, който да представят днес. Важно за 

госпожа Георгиева е да отбележи, тъй като неведнъж е ставало дума в разговори с 

обществения доставчик БНТ и техните поети ангажименти и спазването им, че стремежът 

на доставчиците към достъпност на медийното съдържание е тяхна отговорност, техен 

ангажимент и демонстриране на една зрялост. Нейното предложение е, в случай че има 

възможност, докладът да бъде резюмиран и да бъде качен на сайта на СЕМ.   

Пролет Велкова по-скоро би задала два въпроса. Тя всъщност не знае как тази тема се е 

развивала в предишния състав на СЕМ. Как се разбира тази постепенност на достъпно 

съдържание на хора с увредено зрение и слух, така както е формулирано в закона - в 

смисъл има ли някакъв краен срок на тази постепенност от една страна и от друга страна 

това, което вижда като голям дефицит, а то има и своето обяснение, разбира се, това е, че 

незрящите хора за сметка и за разлика от хората с намален слух са много ощетени откъм 

достъпност. Знае, че е доста по-сложно да бъде осигурена тази достъпност за тях, доста 

по-скъпо и все пак какво СЕМ до тук е мислил, работил по въпроса, за да си представят 

занапред какво се очаква от съветниците.  

Симона Велева намира този доклад за изключително ценен, тъй като темата й е много 

близка. През 2020 година, когато  е променен закона, е въведена една разпоредба, според 

която не само доставчиците на медийни услуги следва да гарантират, че съдържанието на 

техните услуги постепенно ще става достъпно за хората с увредено зрение и слух, а също 

така‚ че и големите национални телевизии с национален обхват и с повече от 20 процента 

пазарен дял ще доставят жестомимичен превод в поне една от техните емисии. Така че 

наистина това, което се вижда е, че се полагат усилия, може би не толкова колкото на ни 

се иска, но въпреки това те са налице. Много ще се радва този доклад да може да бъде 

споделян и това наблюдение да продължи. Ще се радва и да се направи една тематична 

среща по този въпрос с АБРО,  в която да се обсъдят тригодишните планове и как върви 

тяхното изпълнение. Промените са влезли в сила в края на 2020 година, минала е повече 

от година и половина и това е един осреднен период, в който наистина трябва да се види 

къде се намираме, как се случва качеството на достъпа, какви са плановете на телевизиите. 

Госпожа Велева иска да обърне внимание и на Евронюз България. Те не са обхванати в 

този мониторинг, но съветниците, когато са одобрявали изменението на тяхната лицензия, 

са коментирали, че те имат крол на почти всичко. Според нея това трябва да се спомене 

тук и  е достойно за уважение, явно може. Също така иска да обърне внимание, че й прави 

много добро впечатление фактът, че България Он Еър имат доста  усилия в тази посока и 

те показват качество и изпреварват значително обществения доставчик, така че особено 

по отношение на големите телевизии определено има още какво да се направи и мисли, че  

и те са тези, които  имат ресурсите да постигнат по-добри резултати. Ще се радва и в 

някакъв момент да направят и среща специално на тази тема с БНТ, защото те имат 

система, която автоматично да трансферира и да прави субтитри, това са чули по време на 
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изслушването за генерален директор, може да не е съвършена, но какви са плановете в 

тази посока в БНТ. Намира доклада за изключително полезен, така че ако може да бъде 

споделен на сайта също така и с колеги от журналистическа общност ще е много полезно.   

 

Соня Момчилова подложи на гласуване предложението резюме от доклада да бъде 

качено на сайта.  

Решение:   

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Резюме от доклада да се качи на сайта на Съвета.  

 

Емилия Станева в допълнение на изказването на госпожа Велева и в отговор на въпроса 

на госпожа Велкова припомни, че въведеното с чл. 8а от ЗРТ в края на 2020 задължение 

предвижда доставчиците на медийни услуги да предоставят на Съвета за електронни 

медии и тригодишни планове за поетапно увеличаване на достъпността на услугите им. 

Определеният срок за това е осем месеца от приемане на закона, т.е. до края на август 2021 

година. В края на миналата година Съветът за електронни медии, в тогавашния си състав,  

разгледа доклад от колегата госпожа Кирковска, която със заповед е определена за лице, 

отговарящо за достъпността. Госпожа Кирковска представи обобщена информация 

относно изпълнението чл. 8а; отчетено бе, че немалка част от доставчиците, чрез АБРО, 

са предоставили планове, но има и значителна част, които не бяха разбрали за законовата 

разпоредба и вмененото им задължение. Предприети са административни действия, които 

включват изпращане на уведомителни писма с указания за изпълнението на закона. 

Предстои разглеждане на нов доклад от госпожа Кирковска, който ще влезе в дневния ред 

на следващо заседание и който отразява кои доставчици са подали допълнителна 

информация, кои планове могат да бъдат възприети, кои не могат да бъдат приети, от кои 

доставчици все още очакваме предоставяне на намеренията им за достъпност. Относно 

ангажиментите на Българската национална телевизия за достъпност на програмите за хора 

с увредено зрение и слух, включително субтитриране на предаванията, ще бъде 

предложено откриване на производство за изменение и допълнение на лицензиите  на 

БНТ.  

Пролет Велкова пожела да получи още малко информация по отношение на незрящите.  

Емилия Станева уточни, че за незрящите хора законът посочва като един от възможните 

подходи аудиоописанието. На този етап, както и госпожа Гюрова е отбелязала, 

представеният в днешното заседание доклад обобщава първото наблюдение, което е 

направено за достъпността на медийните услуги - то е частично, обхваща само няколко 

линейни услуги на телевизионните оператори; предстои и прецизиране на методиката, за 

да е по-обективно отчитането на достъпното съдържание и за едната група и за другата 

група хора с увреждания.  

Соня Момчилова благодари и допълни, че аудио новините на  сайта на БНТ  също 

заслужават да бъдат отбелязани тук. Това е направено за хора със зрително затруднение. 

Трябва да се отбележат и многото стъпки, направени в БНТ 2, в това да има кролове в 

голяма част от предаванията. Припомни и, че се очаква отчета на господин Кошлуков за 

полугодието, така че съветниците ще имат възможност да задават въпроси. А иначе 

незрящите, както ги наричаме, въпреки че не е коректно, хора със зрителни  затруднения 

е правилният термин, имат персонални устройства. Там е малко по-различно и те имат по-

голяма възможност отколкото хората със слухови нарушения да следят аудио-визуалните 

продукти не само на обществените, но и на търговските медии.  
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Решение:   

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

 

б) наблюдение на програма „БЪЛГАРИЯ 24“ на доставчика Вижън лаб ЕООД. 

 

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

 

Габриела Наплатанова пожела да вземе думата само за да изрази задоволство, че 

забележките, които са констатирани при предишния мониторинг вече са отстранени.  

 

Решение:   

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

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклад от дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими 

и международна дейност относно: 

а) писмо от Комисията за регулиране на съобщенията за липса на честотен ресурс за гр. 

Пловдив; 

б) административнонаказателни производства, образувани с АУАН № НД-01-13, № НД-

01-14, № НД-01-16 и № НД-01-18, всички от 2022 г. 

 

а) писмо от Комисията за регулиране на съобщенията за липса на честотен ресурс за 

гр. Пловдив. 

Доротея Петрова - директор дирекция СА ЛРПР МД. (Приложение 4) 

 

Решение:   

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”:  Да се уведоми заинтересованото лице за невъзможността  

да бъде обявен конкурс за издаване на лицензия за радиодейност на територията на гр. 

Пловдив. 
 

 

б)  административнонаказателни производства, образувани с АУАН № НД-01-13, № 

НД-01-14, № НД-01-16 и № НД-01-18, всички от 2022 г. 

 

Доротея Петрова - директор дирекция СА ЛРПР МД представи доклада по АУАН № 

НД-01-13/ 2022 г. (Приложение 5) 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за” и 1 (един) глас „против” (Пролет Велкова): Възлага 

на председателя на СЕМ да издаде наказателно постановление на НОВА БРОУКАСТИНГ 

ГРУП ЕООД за нарушение на чл. 17а, ал. 1 от ЗРТ във връзка с т. 27 от Критериите за 

оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на 

физическото, психическото, нравствено и/или социално развитие на децата, приети по 

реда на чл. 32, ал. 5 от ЗРТ (отм., ДВ, бр. 109/22.12.2020 г.) във връзка с § 57, ал. 2 от ПЗР 

на ЗИД на ЗРТ, ДВ, бр. 109/2020 г., в сила от 22.12.2020 г. Размерът на санкцията е към 

минимума.   

 

Доротея Петрова - директор дирекция СА ЛРПР МД представи доклада по АУАН № НД-

01-14/ 2022 г. (Приложение 6) 

.  
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Решение:   

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”:  Възлага на председателя на СЕМ да издаде наказателно 

постановление на БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за нарушение на чл.  17, ал. 2 във връзка с чл. 

10, ал. 1, т. 6 от ЗРТ – създаване и разпространение на предаване, възхваляващо или 

оневиняващо жестокост или насилие. Размерът на санкцията да бъде определен над 

минимума, предвиден в закона (10 000 лв.)   

 

Доротея Петрова - директор дирекция СА ЛРПР МД представи доклада по АУАН № НД-

01-16/ 2022 г. (Приложение 7) 

 

СЕМ с 1 (един) глас „за“ (Соня Момчилова), 3 (три) гласа „против“ и 1 (един) 

„въздържал се“ (Симона Велева) не е постигнато мнозинство за налагане на санкция 

на БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за нарушение на чл. 17а, ал. 1 от ЗРТ във връзка с т. 27 от 

Критериите за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от 

увреждане на физическото, психическото, нравствено и /или социално развитие на децата, 

приети по реда на чл. 32, ал. 5 от ЗРТ (отм., ДВ, бр. 109/22.12.2020 г.) във връзка с § 57, 

ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗРТ, ДВ, бр. 109/2020 г., в сила от 22.12.2020 г. 

 

  

Доротея Петрова - директор дирекция СА ЛРПР МД представи доклада по АУАН № НД-

01-18/ 2022 г.  (Приложение 8) 

 

Решение:   

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Възлага на председателя на СЕМ да издаде наказателно 

постановление на ЛЕНИ ФИЛМ ЕООД за нарушение на чл. 17а, ал. 1 от ЗРТ във връзка с 

т. 26.3, т. 27 и т.. 33 от Критериите по чл. 32, ал. 5 от ЗРТ (отм., ДВ, бр. 109/22.12.2020 г.) 

във връзка с § 57, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗРТ, ДВ, бр. 109/2020 г., в сила от 22.12.2020 г. 

Размерът на санкцията да бъде  определен към минимума. 

 

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ: 

 

Соня Момчилова предложи разходите за тестове за Covid 19, направени от служителите 

и членовете на Съвета, да бъдат за сметка на бюджета на СЕМ. 

 

Решение:   

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: потвърждава решение (по протокол) от 02.06.2021 г. 

разходите за ваксини, тестове и др., свързани с Covid 19, направени от служителите и 

членовете на Съвета, да бъдат за сметка бюджета на СЕМ 

 

Соня Момчилова закри заседанието.  

 

Материали приложени към Протокол № 26 

 

1. Дневен ред. 

2. Писмо от Милен Митев ген. дир. на БНР с вх. № РД-21 17-00-21/27.07.2022 г. 

3. Доклад от З. Гюрова с изх. № НД-04 30-07-39/26.07.2022 г.  
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4. Доклад от С. Николова с изх. № НД-04 30-07-40/26.07.2022 г.  

5. Доклад от Д. Петрова с изх. № ПД-08 30-12-52/26.07.2022 г.  

6. Доклад от К. Димитров с изх. № ПД-08 30-12-50/26.07.2022 г. 

7. Доклад от К. Димитров с изх. № ПД-08 30-12-51/26.07.2022 г.  

8. Доклад от В. Павлов с изх. № ПД-08 30-12-93/27.07.2022 г.  

 

 

 

Соня Момчилова 

Председател на СЕМ  

 

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

 

 

…………….. 

 

Габриела 

Наплатанова  

    

   ……….….….….  

     

    Симона Велева  

            

            …...………… 

 

 

Галина Георгиева         ………………… 

 

 

  

   

   

  Старши специалист:       …………………   

  Вера Данаилова 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


