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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 

 

№ 30 

 

от редовно заседание, състояло се на 01.09.2022 г. 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Соня Момчилова – председател, Габриела Наплатанова, Галина 

Георгиева, Пролет Велкова, Симона Велева 

 

Начало на заседанието: 14:00 часа, водено от Соня Момчилова 

Съставил протокола – Вера Данаилова 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклади от дирекция Мониторинг и анализи относно отразяване на 

пътнотранспортните произшествия на 5 юли 2022 г. на бул. „Черни връх“ в столицата и на 

14 август 2022 г. на автомагистрала Тракия.   

Вносител: Емилия Станева 

Докладват: Зорница Гюрова 

 

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

дейност относно: 

а) заявления от Радиокомпания Си.Джей ООД за продължаване на сроковете на 

Индивидуални лицензии № 1-002-01-01, № 1-002-01-02 и № 1-002-01-03 за доставяне на 

радиоуслуга на територията на гр. Велинград, гр. Ловеч и гр. Ямбол; 

б) постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация.  

Вносител: Доротея Петрова  

Докладват: Райна Радоева, Доротея Петрова 

 

3. Доклад от дирекция Мониторинг и анализи относно обявяване на конкурси по Закона 

за държавния служител; 

Вносител: Емилия Станева 

Докладва: Зорница Гюрова 

 

 

Разни 

Методика на специализирания мониторинг на съдържание за отразяване на предизборната 

кампания за провеждане на избори за Народно събрание. 
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Информации 
 

Соня Момчилова откри заседанието и поздрави колегите си и всички, които ще го 

проследят на живо. Честити именния ден на колегата Симона Велева, като й пожела  името 

да й носи удовлетворение и признание. Отбеляза, че на днешното съдебното заседание не 

е даден ход на делото по жалба на участник в конкурса за избор на генерален директор на 

Българска национална телевизия. Най-близката дата, която и СЕМ е приел като 

предложение за следващо заседание е 15 септември. Междувременно  информира, че с 

колегите работят по промяна на процедурата за избор на генерален директор, за да не 

рецидивира практиката, която е довела до това Съветът да има взаимоотношения със 

съдебната система. Повече подробности ще бъдат дадени на следващото заседание. Г-жа 

Момчилова представи  дневния ред. Точка първа предвижда доклади от дирекция 

Мониторинг и анализ относно отразяване на пътно-транспортни произшествия на 5 юли 

на бул. „Черни връх“ в столицата и на 14 август на магистрала „Тракия“. Втора точка е 

доклад от дирекция Лицензионни, регистрационни и правни режими и международна 

дейност относно заявления на Радиокомпания Си.Джей ООД. Следващият доклад е за 

постъпили искания по Закона за достъп до обществена информация и трета точка от 

дневния ред е доклад от Дирекция Мониторинг и анализи относно обявяване на конкурси 

по Закона за държавния служител, за да бъдат запълнени свободни щатни бройки. 

 

Решение:   

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

 

 

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

пътнотранспортните произшествия на 5 юли 2022 г. на бул. „Черни връх“ в столицата и на 

14 август 2022 г. на автомагистрала Тракия.   

 

Зорница Гюрова, директор на дирекция СА МА, представи докладите. (Приложение 2, 3) 

Габриела Наплатанова благодари за изчерпателния мониторинг. Благодари и на 

колегите, които са спазили принципите за етична журналистика да не засилват мъката на 

близките на жертви станали на катастрофа.  

Галина Георгиева  благодари на колегите от отдел Мониторинг и на техния ръководител 

за обобщените данни. Тя самата се е обърнала към отдел Мониторинг и главния  секретар 

в първите часове на катастрофите на „Черни връх“ в София и на магистрала „Тракия“, за 

които днес са докладите. Ще подкрепи предложението на специалистите и експертите 

като намира за диаметрално различни поводите, по които ще се сезира Етичната комисия. 

Близката, роднината на загиналото момиче доброволно е присъствала в студиото на Нова 

телевизия. Госпожа Георгиева е била шокирана от начина, по който се е провела тази 

среща, но все пак тук говорим и за лична оценка и затова, че дамата сама е дала своето 

съгласие да участва в това интервю. Обърна внимание, че наблюдението по катастрофата 

на бул. „Черни връх“ е осъществено в четири медии, докато катастрофата на магистрала 

„Тракия“ включва и данни и от интернет пространството и не само. Надява се, че това за 

колегите е начин да изготвят вътрешна методика, да построят за себе си модела на работа 
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при едни такива по-извънредни ситуации какво точно да наблюдаваме и от какво точно се 

нуждае Съветът за електронни медии, за да получи обобщени данни.   

Пролет Велкова смята, че е много е ценно да има този доклад и наистина безкрайно 

полезно мониторингът да се фокусира именно върху тези теми, върху това наблюдение. 

Чела е много внимателно описанието на това как са представени двете катастрофи в 

различните медии и за пореден път си дава сметка колко деликатен всъщност е въпросът 

къде точно минава границата на етиката. От една страна понятно е, че медиите трябва да 

информират своята аудитория, понятно е също така, че макар и с по-силни емоционални 

изрази трябва да привлекат и да ангажират публиката към проблемите, които възникват 

по такива казуси по повод на такива жестоки катастрофи като тези двете, за които говорят. 

От друга страна обаче е болката, състраданието, съпричастието на потърпевшите. Много 

е деликатна тази граница. Невинаги е много лесно да бъде уловена и си мисли, че не би 

навредило, ако в поредицата дискусии, които се ангажира Съветът да провежда, би било 

добре да се включи и тази тема. Да се поканят колеги журналисти и през конкретни 

примери да поговорят заедно и да помислят, защото чувствителността по този начин някак 

си се избистря. Смята, че това е един добър подход - през конкретни примери да обсъдят, 

да разсъдят заедно кои са адекватните журналистически реакции в такива случаи. Ако 

колегите й приемат това за разумно, предлага да бъде включено като тема в някои от 

следващите дискусии. На вчерашната среща с АБРО също са си казали, че има доста теми 

за публични разговори. Може би те ще бъдат първите, с които е добре да коментират 

идеята за едно такова обсъждане. По повод на конкретните предложения, направени от 

колегите от мониторинга по двата казуса – подкрепя ги.  

Симона Велева подкрепя докладите. Благодари на всички, които са осъществили 

мониторинга. Бог да прости жертвите на трагедиите. Наскоро преживяхме и една друга 

трагедия - с двамата полицейски служители, която беше буквално миналата седмица. 

Прави впечатление, че винаги когато има по-мащабни човешки трагедии медиите са много 

бързи и много бързо отразяват, но пък и заради това се срещат отново и отново на места 

проблеми при отразяването, така че,, разбира се трябва чувствителност по темата. За 

последно СЕМ е призовавал за етично отразяване на човешки трагедии по повод на един 

клип във Враца февруари месец тази година в предишния състав отново е  направен такъв 

призив. Предлага отново да го отправят, което според нея може би ще повиши 

чувствителността по темата. Би било хубаво и да се направи една кръгла маса и ако 

колегите й са съгласни да поканят и студенти по журналистика. Смята, че на тях би им 

било много полезно да слушат една такава кръгла маса и да се включат и онлайн.  

Соня Момчилова също благодари за докладите. Мисли че са важни и разкриват много за 

подготвеността, за израстването на медиите, които за съжаление са имали много поводи 

да сверяват практиките си, алгоритъмът си на работа с европейските стандарти. Тя лично 

не би могла да ги упрекне в емоционално издевателство тогава, когато се касае за 

касапницата по пътищата, като се извинява за израза, но мисли, че точно така стоят 

нещата. Когато се говори за толкова шокиращи данни и факти и събития, с които уви 

свикнахме, като че ли събуждане от подобна анестезия на публичното осъзнаване на 

проблема се случва, знаят как - с шамари често. Затова не би упрекнала медиите, че си 

позволяват понякога по-безкомпромисни, по-директни, в някои случаи причиняващи 

психотравми интервюта и начин на задаване на въпроси, защото човек трябва да е, и 

професионалният журналист също, безкомпромисен в търсенето на истината за подобни 

проблеми. Приема да се направи такова обсъждане. То е необходимо, но тя наистина 

осъзнава и трябва да се отбележи, че медиите отбелязват развитие и високо съзнание в 
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изпълнение на служебния си дълг да информират за всички детайли и подробности за 

подобни случаи, които станаха всекидневие. 

  

Решение:   

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Приема докладите и направените предложения за 

изпращане на писма до Фондация НСЖЕ.   

Приема  предложението за организиране на дискусия, на която да се обсъдят етичните 

проблеми при отразяване на трагични събития.  

 

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

режими и международна дейност относно: а) заявления от Радиокомпания Си.Джей ООД 

за продължаване на сроковете на Индивидуални лицензии № 1-002-01-01, № 1-002-01-02 

и № 1-002-01-03 за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Велинград, гр. Ловеч 

и гр. Ямбол; б) постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация.  

 

а) заявления от Радиокомпания Си.Джей ООД за продължаване на сроковете на 

Индивидуални лицензии № 1-002-01-01, № 1-002-01-02 и № 1-002-01-03 за доставяне 

на радиоуслуга на територията на гр. Велинград, гр. Ловеч и гр. Ямбол. 

Райна Радоева – главен експерт, представи доклада. (Приложение 4) 

Решение:   

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 109, ал. 1 

и чл. 125 от Закона за радиото и телевизията: 

Изменя индивидуална лицензия  № 1-002-01-01 издадена на Радиокомпания Си.Джей 

ООД за доставяне на радиоуслуга с наименование „ЕНДЖОЙ/N-JOY“ на територията на 

гр. Велинград, 93.0 MHz. Срокът на лицензията се удължава с 15 години, считано от 

23.09.2023 година. Всички останали разпоредби на индивидуалната лицензия остават 

непроменени.  

Изменя  индивидуална лицензия  № 1-002-01-02 издадена на Радиокомпания Си.Джей 

ООД за доставяне на радиоуслуга с наименование „ЕНДЖОЙ/N-JOY“ на територията на 

гр. Ловеч, 103.8 MHz. Срокът на лицензията се удължава с 15 години, считано от 

31.03.2023 година. Всички останали разпоредби на индивидуалната лицензия остават 

непроменени.  

Изменя  индивидуална лицензия  № 1-002-01-03 издадена на Радиокомпания Си.Джей 

ООД за доставяне на радиоуслуга с наименование „ЕНДЖОЙ/N-JOY“ на територията на 

гр. Ямбол, 104.2 MHz. Срокът на лицензията се удължава с 15 години, считано от 

26.02.2023 година. Всички останали разпоредби на индивидуалната лицензия остават 

непроменени.  

Длъжностни лица на СЕМ да отразят промените в Публичния регистър на СЕМ.  

Да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията с оглед предприемане на 

съответните действия  за удължаване срока на издадените от нея разрешения за 

осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи  за 

наземно аналогово радиоразпръскване № 01333/23.12.2008 г. на територията на гр. 

Велинград, № 00119/10.04.2008 г. на територията на гр. Ловеч и № 00075/13.03.2008 г. за 

територията на гр. Ямбол в съответствие с чл. 125, ал. 3 от Закона за радиото и телевизията.  
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б) постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация. 

Доротея Петрова - директор дирекция СА ЛРПР МД, представи докладите. (Приложение 

5, 6) 

Решение: 

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

26, ал. 1, т. 4 и чл. 35, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация, предоставя на 

заявителя пълен достъп до служебна обществена информация по т. 1, т. 2, т. 3,т. 4 и т. 6 от 

Заявление с вх. № ПД-09 23-00-10/24.08.2022 г. Информацията се предоставя под формата 

на писмена справка по електронен път на посочения в заявлението електронен адрес. 

 

Решение: 

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

26, ал. 1, т. 4 и чл. 35, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация, предоставя на 

заявителя пълен достъп до служебна обществена информация по т. 1 от Заявление с вх. № 

ПД-09 23-00-11/24.08.2022 г. Информацията се предоставя под формата на писмена 

справка по електронен път на посочения в заявлението електронен адрес. 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклад от дирекция Мониторинг и анализи относно обявяване на 

конкурси по Закона за държавния служител. 

 

Зорница Гюрова - директор на дирекция СА МА, представи доклада. (Приложение 7) 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за“: Да се обявят конкурси  по Закона за държавния служител 

и Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни 

служители (НПКПМДСл) за длъжностите: „инспектор“ – 2 щатни бройки, „старши 

инспектор“ – 1 щатна бройка.  

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ: Методика на специализиран мониторинг на съдържание за 

отразяване на предизборната кампания за провеждане на избори за Народно събрание. 

 

Зорница Гюрова - директор на дирекция СА МА, представи доклада. (Приложение 8) 

Симона Велева благодари на всички, които ще наблюдават изборите. Оценява огромния 

труд на цялата дирекция. Съжалява, че така постоянно явно се налага да наблюдават 

избори. Ще й бъде много интересно. До сега само отвън каквото е виждала, чела е 

протоколи, а сега ще й бъде много интересно как се движат нещата отвътре.  

Соня Момчилова също благодари. Желае на колегите кураж, енергия и много здраве и 

вярва, че ще издържат и този път.    

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за“: Приема Методика на специализиран мониторинг на 

съдържание за отразяване на предизборната кампания за провеждане на избори за 

Народно събрание. 
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- Среща на балканските регулаторни органи за медии. 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за“: Да се проведе среща на балканските регулатори на 24 - 

25 ноември, алтернативно на 1 -2 декември 2022 г. 

 

Информации 

 

- Писмо от Комисията за регулиране на съобщенията. (Приложение 9) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет ) гласа „за“: Да се проведе работна среща с КРС на 14.09.2022 г. , от 

14 часа. 

 

Соня Момчилова закри заседанието.  

 

Материали приложени към Протокол № 30 

 

1. Дневен ред. 

2. Доклад от СА МА с изх. № НД-04 30-07-43/29.08.2022 г. 

3. Доклад от СА МА с изх. № НД-04 30-07-45/30.08.2022 г. 

4. Доклад от Р. Радоева с изх. № ЛРР-15 30-04-22/30.08.2022 г.  

5. Доклад от Д. Петрова с изх. № ПД-08 30-12-60/29.08.2022 г. 

6. Доклад от Д. Петрова с изх. № ПД-08 30-12-61/29.08.2022 г.  

7. Доклад от З. Гюрова с изх. № НД-04 30-07-46/30.08.2022 г. 

8. Доклад от З. Гюрова с изх. № НД-04 30-07-44/30.08.2022 г. 

 

 

 

 

 

Соня Момчилова 

Председател на СЕМ  

 

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

 

 

…………….. 

 

Габриела 

Наплатанова  

    

   ……….….….….  

     

    Симона Велева  

            

            …...………… 

 

 

Галина Георгиева         ………………… 

 

 

  

   

   

  Старши специалист:       …………………   

  Вера Данаилова 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 


