СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
ПРОТОКОЛ
№ 51
от редовно заседание, състояло се на 21.12.2017 г.
ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева, Мария Стоянова, Розита Еленова, София Владимирова –
председател.
ОТСЪСТВАТ: Иво Атанасов
Начало на заседанието 11:00 ч., водено от София Владимирова – председател на СЕМ.
Съставил протокола – Снежана Милева.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» по:
а) искания от «Консалтингрус» ЕООД по реда на чл. 116, ал. 2 на Закона за радиото и
телевизията (ЗРТ);
б) искания от ЕТ «Дип Трейдинг - Павел Костадинов» и ЕТ «Релакс – Сирма
Димитрова» по реда на чл. 116е на ЗРТ;
в) предложение за стартиране на производство по издаване на задължителни указания
на «Българска Телекомуникационна Компания» ЕАД за спазване на чл. 10, ал. 1, т. 8 на ЗРТ;
г) уведомителни писма от Община Шумен и «Телемедия»
ЕАД;
д) поправка на явна фактическа грешка в Решение РД-05-135/30.11.2017 г.
Вносител: Емилия Станева.
Докладва: Райна Радоева, Дил. Кирковска.

2. Доклад на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» по писмо на БНТ със
списък на събития на изкуството, културата и спорта с общонационално и международно
значение, които ще бъдат отразявани в програмите на БНТ през 2018 г.
Вносител: Ем. Станева.
Докладва: Стефан Белов.

3. Определяне на техническа комисия за проверка на документите на кандидатите в
обявените с Решения РД-05-114, - 115, - 116 и 117/27.11.2017 г. конкурси за радиодейност.
Вносител: Ем. Станева.
Докладва: Райна Радоева.

4. Доклади на Дирекция «Обща администрация» за:
а) трансформация на една щатна бройка в дирекция «Специализирана администрация
– НЛРПР»;
б) за обявяване на конкурси в дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» «старши инспектор», «старши експерт» и «старши юрисконсулт» и в дирекция «Обща
администрация» - «главен експерт»;
в) протокол от заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-13-110/04.12.2017
г. за обявена обществена поръчка за услуга, необходима за дейността на СЕМ;
г) план-график за обявяване на обществени поръчки през 2018 г.
Вносител: Борислав Шабански.
Докладва: Златка Параскова.
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Разни.
Информации:
- Доклад от Мария Белчева за работата на Национален семинар с международно
участие: «Перспективи и актуални предизвикателства пред аудиовизуалната
индустрия в дигиталната ера»;
- Доклад от Ирена Христова за участие в открито заседание на Националния съвет по
равнопоставеност на жените и мъжете към Министерския съвет на Р България на
12.12.2017 г.;
- Отпуска на генералния директор на БНР за времето 28.12.2017-03.01.2018 г.
София Владимирова откри заседанието.
Нямаше предложения по проекта за дневен ред.
Решение:
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: приема дневния ред.
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» за:
а) искания от «Консалтингрус» ЕООД по реда на чл. 116, ал. 2 на Закона за радиото и
телевизията (ЗРТ);
Старши инспектор Райна Радоева представи доклада (Приложение т. 2).
Нямаше коментари по доклада.
Решение
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за” на основание чл. 32, ал.1, т. 13 и чл. 116, ал. 2 от Закона
за радиото и телевизията
І. ОТКРИВА по инициатива на Консалтингрус ЕООД, ЕИК 203295860 процедура за
провеждане на конкурс за издаване на индивидуална лицензия за осъществяване на
радиодейност чрез ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване
на електронни съобщения чрез налични и/ или нови електронни съобщителни мрежи за
наземно аналогово радиоразпръскване за град Белослав, област Варна.
ИЗИСКВА от Комисията за регулиране на съобщенията информация относно техническите
параметри, необходими за наземно аналогово радиоразпръскване за радиопрограма за град
Белослав, включително свободните радиочестоти, допустими мощности на излъчване,
възможни точки на излъчване, както и друга необходима техническа информация.
ІІ. ОТКРИВА по инициатива на Консалтингрус ЕООД, ЕИК 203295860 процедура за
провеждане на конкурс за издаване на индивидуална лицензия за осъществяване на
радиодейност чрез ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване
на електронни съобщения чрез налични и/ или нови електронни съобщителни мрежи за
наземно аналогово радиоразпръскване за град Харманли, област Хасково.
ИЗИСКВА от Комисията за регулиране на съобщенията информация относно техническите
параметри, необходими за наземно аналогово радиоразпръскване за радиопрограма за град
Харманли, включително свободните радиочестоти, допустими мощности на излъчване,
възможни точки на излъчване, както и друга необходима техническа информация.
ІІІ. ОТКРИВА по инициатива на Консалтингрус ЕООД, ЕИК 203295860 процедура за
провеждане на конкурс за издаване на индивидуална лицензия за осъществяване на
радиодейност чрез ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване
на електронни съобщения чрез налични и/ или нови електронни съобщителни мрежи за
наземно аналогово радиоразпръскване за град Созопол, област Бургас.
ИЗИСКВА от Комисията за регулиране на съобщенията информация относно техническите
параметри, необходими за наземно аналогово радиоразпръскване за радиопрограма за град
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Созопол, включително свободните радиочестоти, допустими мощности на излъчване,
възможни точки на излъчване, както и друга необходима техническа информация.
ІV. ОТКРИВА по инициатива на Консалтингрус ЕООД, ЕИК 203295860 процедура за
провеждане на конкурс за издаване на индивидуална лицензия за осъществяване на
радиодейност чрез ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване
на електронни съобщения чрез налични и/ или нови електронни съобщителни мрежи за
наземно аналогово радиоразпръскване за град Бобошево, област Кюстендил.
ИЗИСКВА от Комисията за регулиране на съобщенията информация относно техническите
параметри, необходими за наземно аналогово радиоразпръскване за радиопрограма за град
Бобошево, включително свободните радиочестоти, допустими мощности на излъчване,
възможни точки на излъчване, както и друга необходима техническа информация.
V. ОТКРИВА по инициатива на Консалтингрус ЕООД, ЕИК 203295860 процедура за
провеждане на конкурс за издаване на индивидуална лицензия за осъществяване на
радиодейност чрез ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване
на електронни съобщения чрез налични и/ или нови електронни съобщителни мрежи за
наземно аналогово радиоразпръскване за град Габрово (кв. Етъра), област Габрово.
ИЗИСКВА от Комисията за регулиране на съобщенията информация относно техническите
параметри, необходими за наземно аналогово радиоразпръскване за радиопрограма за град
Габрово (кв. Етъра), включително свободните радиочестоти, допустими мощности на
излъчване, възможни точки на излъчване, както и друга необходима техническа информация.
VІ. ОТКРИВА по инициатива на Консалтингрус ЕООД, ЕИК 203295860 процедура за
провеждане на конкурс за издаване на индивидуална лицензия за осъществяване на
радиодейност чрез ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване
на електронни съобщения чрез налични и/ или нови електронни съобщителни мрежи за
наземно аналогово радиоразпръскване за град Долна Митрополия, област Плевен.
ИЗИСКВА от Комисията за регулиране на съобщенията информация относно техническите
параметри, необходими за наземно аналогово радиоразпръскване за радиопрограма за град
Долна Митрополия, включително свободните радиочестоти, допустими мощности на
излъчване, възможни точки на излъчване, както и друга необходима техническа информация.
VІІ. ОТКРИВА по инициатива на Консалтингрус ЕООД, ЕИК 203295860 процедура за
провеждане на конкурс за издаване на индивидуална лицензия за осъществяване на
радиодейност чрез ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване
на електронни съобщения чрез налични и/ или нови електронни съобщителни мрежи за
наземно аналогово радиоразпръскване за град Свиленград, област Хасково.
ИЗИСКВА от Комисията за регулиране на съобщенията информация относно техническите
параметри, необходими за наземно аналогово радиоразпръскване за радиопрограма за град
Свиленград, включително свободните радиочестоти, допустими мощности на излъчване,
възможни точки на излъчване, както и друга необходима техническа информация.
VІІI. ОТКРИВА по инициатива на Консалтингрус ЕООД, ЕИК 203295860 процедура за
провеждане на конкурс за издаване на индивидуална лицензия за осъществяване на
радиодейност чрез ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване
на електронни съобщения чрез налични и/ или нови електронни съобщителни мрежи за
наземно аналогово радиоразпръскване за град Радомир, област Перник.
ИЗИСКВА от Комисията за регулиране на съобщенията информация относно техническите
параметри, необходими за наземно аналогово радиоразпръскване за радиопрограма за град
Радомир, включително свободните радиочестоти, допустими мощности на излъчване,
възможни точки на излъчване, както и друга необходима техническа информация.
ІX. ОТКРИВА по инициатива на Консалтингрус ЕООД, ЕИК 203295860 процедура за
провеждане на конкурс за издаване на индивидуална лицензия за осъществяване на
радиодейност чрез ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване
на електронни съобщения чрез налични и/ или нови електронни съобщителни мрежи за
наземно аналогово радиоразпръскване за град Дряново, област Габрово.
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ИЗИСКВА от Комисията за регулиране на съобщенията информация относно техническите
параметри, необходими за наземно аналогово радиоразпръскване за радиопрограма за град
Дряново, включително свободните радиочестоти, допустими мощности на излъчване,
възможни точки на излъчване, както и друга необходима техническа информация.
XІ. ОТКРИВА по инициатива на Консалтингрус ЕООД, ЕИК 203295860 процедура за
провеждане на конкурс за издаване на индивидуална лицензия за осъществяване на
радиодейност чрез ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване
на електронни съобщения чрез налични и/ или нови електронни съобщителни мрежи за
наземно аналогово радиоразпръскване за град Раднево, област Стара Загора.
ИЗИСКВА от Комисията за регулиране на съобщенията информация относно техническите
параметри, необходими за наземно аналогово радиоразпръскване за радиопрограма за град
Раднево, включително свободните радиочестоти, допустими мощности на излъчване,
възможни точки на излъчване, както и друга необходима техническа информация.
XІ. ОТКРИВА по инициатива на Консалтингрус ЕООД, ЕИК 203295860 процедура за
провеждане на конкурс за издаване на индивидуална лицензия за осъществяване на
радиодейност чрез ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване
на електронни съобщения чрез налични и/ или нови електронни съобщителни мрежи за
наземно аналогово радиоразпръскване за град Първомай, област Пловдив.
ИЗИСКВА от Комисията за регулиране на съобщенията информация относно техническите
параметри, необходими за наземно аналогово радиоразпръскване за радиопрограма за град
Първомай, включително свободните радиочестоти, допустими мощности на излъчване,
възможни точки на излъчване, както и друга необходима техническа информация.
б) искания от ЕТ «Дип Трейдинг - Павел Костадинов» и ЕТ «Релакс – Сирма
Димитрова» по реда на чл. 116е на ЗРТ;
Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада (Приложение т. 2).
Нямаше коментари по доклада.
Решение
СЕМ с 4 (четири) гласа “за” да бъдат уведомени заявителите, че към момента няма
официален документ относно държавната политика в областта на наземното цифрово
радиоразпръскване на радиосигнали.
в) предложение за стартиране на производство по издаване на задължителни указания
на «Българска Телекомуникационна Компания» ЕАД за спазване на чл. 10, ал. 1, т. 8 на ЗРТ;
Главен експерт Диляна Кирковска представи доклада (Приложение т. 4).
София Владимирова даде думата на колегите си за коментар.
Мария Стоянова: Имам въпрос. Има ли констатирано нарушение?
Диляна Кирковска обясни, че до момента към 12 септември са предоставени доказателства
за уредени авторски права.
Мария Стоянова: Тоест, няма нарушение?
Диляна Кирковска обясни, че след получаване на новата документация от МУЗИКАУТОР
става ясно, че не са уредени авторските права.
Мария Стоянова: Въпросът ми продължава да е без отговор - има ли нарушение?
Диляна Кирковска каза, че в този момент, след като не са уредени правата, да, има
нарушение.
Мария Стоянова: Следващият ми въпрос: Защо се прилага двоен стандарт към конкретния
оператор и не се подхожда, както обикновено? Защо се прави предложение за стартиране на
производство по издаване на задължителни указания? Защо не се процедира, както е
процедирано винаги? Защо не започне административно наказателно производство, при
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което операторът може да предостави аргументи в своя защита, съобразно които да се
прецени има ли основания за акт?
Диляна Кирковска обясни, че вече имат шест такива издадени указания именно за
авторските права.
Мария Стоянова: На други оператори и при други обстоятелства. Сега обсъждаме
конкретен случай.
Диляна Кирковска каза, че към 12 септември, последния ден, в който са били предоставени
всички доказателства, тези права са доказани. Фактическата ситуация се променя след
ноември месец, когато МУЗИКАУТОР предоставя други факти.
Мария Стоянова: Значи, че отговорът на първия ми въпрос е, че има нарушение. Липсва ми
обаче еднозначен отговор, защо се подхожда с двойни стандарти. Следващ въпрос. Филмите,
за които става въпрос, че са с неуредени права, продължават ли да се излъчват в програмата
на доставчика? Защото имам информация, че те продължават да се излъчват.
Диляна Кирковска отговори, че няма представа.
Мария Стоянова: Може би е хубаво да се добие представа. Вие казвате, че сте получили
информация и според получената информация, авторските права на тези филми не са
уредени. Така, пред мен продължава да стои въпросът, защо подхождаме с двойни стандарти,
а просто не започне административно наказателно производство за неспазени авторски
права? Още повече, че в предоставените документи четем цитиран законов текст от
МУЗИКАУТОР - правата се уреждат от доставчиците.
Диляна Кирковска поясни, че задължителните указания също са административен акт.
Мария Стоянова: По-спесифичен. А защо не се пристъпи към административно
наказателно производство?
Диляна Кирковска обясни, че към момента, в който е приключила цялата документална
проверка, тези права са били доказани като уредени. Новите обстоятелства възникват през
ноември.
Мария Стоянова: Вече през декември тези нови обстоятелства, защо не са взети предвид?
Диляна Кирковска каза, че в случай, че сега се констатира такова обстоятелство, което не е
обект на този доклад, тогава би могло.
Мария Стоянова: Значи, получена е информация и тя не е била отразена в материалите. Ще
се чака нещо друго, което “би могло”...
Диляна Кирковска каза, че просто информацията е пристигнала на 24-ти ноември и ако има
тdкова излъчване след 24-ти ноември, то тогава би могло да се пристъпи към акт. Към
настоящия момент, с оглед на изложените факти, тя предлага като стъпка издаване на акт за
задължителни указания, защото така се дава едномесечен срок, в който те биха могли да
уредят правата си.
Мария Стоянова: Аха, сега разбирам. Получена е информация, че не са уредени правата, но
СЕМ ще даде срок, за да се уредят. Тоест, прави се нещо, за да не се направи нищо. Така ли
излиза?
Диляна Кирковска каза, по никакъв начин.
Емилия Станева уточни, че първата част на доклада обхваща хронологията по извършените
проверки от сигнала, постъпил от МУЗИКАУТОР. Административно наказателното
производство е обвързано с определени срокове. Тримесечният срок за издаване на акт за
установяване на административно нарушение е изтекъл към дата 11-ти ноември, когато е
дошла новата информация от МУЗИКАУТОР. Към септември, когато са изтекли сроковете
по ЗАНН за съставяне на акт, нашето становище е било, че има достатъчно доказателства, че
доставчикът си е уредил правата през лицензодателя на филмите.
Мария Стоянова: Което всъщност е малко странно, като се има предвид предишна практика
на Съвета. Сега се търси лицензодателят на филма, при положение, че в закона ясно е
упоменато, а и МУЗИКАУТОР го е написал, че правата се уреждат с доставчика.
Емилия Станева каза, че доставчикът е представил договор, че е уредил тези права, тъй
като в договора има декларация от лицензодателя на филмите, че правата са уредени. СЕМ
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не е разследващ орган и не можем a priori да приемем, че договорът е неистински и съдържа
неверни данни.
Мария Стоянова: За това не става дума. Въпросът ми беше, защо не се пристъпи към
адиминистративно наказателно производство, след като има получена информация...
Емилия Станева отговори, че от началото на проверката сроковете за съставяне на акт са
изтекли и затова предлагат...
Мария Стоянова: Но след това има нова информация, каза г-жа Кирковска.
Диляна Кирковска припомни, че тя е от ноември месец....
Мария Стоянова: Сега е месец декември.
Диляна Кирковска ... и ако наистина има повторно излъчване, тогава може да се състави
акт.
Мария Стоянова: Тогава пак може да изтече някакъв срок. Очевидно няма значение.
Диляна Кирковска каза, че до 25-ти септември правата са били доказани като уредени,
новите обстоятелства са след месец ноември.
Мария Стоянова: Да и затова стартираме производство по издаване на задължителни
указания. Значи, от една страна, съществува убеждение, че правата са уредени, но от друга –
има несигурност по въпроса и се започва със стартиране на предложение за издаване на
задължителни указания.
Диляна Кирковска каза, че са убедени, че правата са били уредени към 25-ти септември.
Мария Стоянова: Ясно е, че нещо не разбирам.
Диляна Кирковска каза, че е информирала МУЗИКАУТОР за това, след техните насрещни
проверки през ноември те представят нова фактическа обстановка.
Розита Еленова: Тоест МУЗИКАУТОР са се забавили, ако бяха се обадили по-рано, така го
разбирам?
Диляна Кирковска каза, че не са се забавили...
Розита Еленова: Казвате, че има основание за акт?
Диляна Кирковска: Има основание за акт в случай, че сега се излъчват филмите, след като
на нас са известни фактите.
Мария Стоянова: Те и сега се излъчват.
Диляна Кирковска обясни, че тя не наблюдава програмите, за да каже, но би могла да го
направи.
Мария Стоянова: Вие давате ли си сметка как изглеждаме в очите на външния свят? През
цялото време чакаме някой да ни сезира, нищо не следим, нищо не преглеждаме. Не е
сериозно май за такава институция като тази. За която даже е записано и в закона, че трябва
да ги следи тези работи. Сега дали ни харесва или не ни харесва, това е положението. Пише
го в закона. Това работим, за което на всичкото отгоре и ни плащат.
Диляна Кирковска обясни, че когато има достатъчно доказателства и е убедена, че има
нарушение се отива към съставяне на акт. В случая има доказателства, че към септември
месец...
Мария Стоянова: Момент, нека да формулирам ясно това, което у мен остава като усещане,
че се прилага някакъв двоен стандарт към този доставчик и смятам, че ако това действително
е така, не е добре. Ако има данни за извършено нарушение, смятам, че трябва да се направи
акт, ако няма данни - не се прави акт и не разпознавам необходимостта от стартиране на
производство за издаване на задължителни указания. Това е моята позиция.
Розита Еленова: Госпожо Владимирова, не намирам за адекватно поведение - отговор на
заседание от администрацията: “не зная кой наблюдава, но ако трябва ще го направя”. Това
не са пожелания. Обръщам Ви внимание да няма такова отношение към съветниците.
София Владимирова каза, че г-жа Станева ще се разпореди да се направи проверка дали
има основание да се състави акт.
Мария Стоянова: Как така се налага да се разпорежда проверка дали има основание за акт?!
Самият експерт казва, че съобразно постъпилата информация има данни за нарушение.
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София Владимирова каза, че ако има основание за акт, той ще бъде съставен, ако няма
основание, няма да бъде направен.
Мария Стоянова: Точно така. Тогава, защо се налага стартиране на производство за
задължителни указания?
Розита Еленова: Това е едната тема, темата, по която ви обърнах внимание, се надявам, че я
разбрахте също.
София Владимирова потвърди, че е разбрала и подложи на гласуване предложението по
доклада.
Решение
СЕМ реши с 3 (три) гласа “за” и един “въздържал се” (Мария Стоянова) да бъде открито
производство за даване на задължителни указания за спазване принципа на чл. 10, ал. 1, т. 8
от ЗРТ.
Да се уведоми доставчика и да му се даде възможност да изрази становището си.
г) уведомителни писма от Община Шумен и «Телемедия» ЕАД;
Старши инспектор Райна Радоева представи доклада (Приложение т. 2)
Решение
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за” да бъде отразена промяната, поискана от Община
Шумен в Публичния регистър на СЕМ.
Решение
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за” да бъде изпратено писмо до „Телемедия“ ЕООД за
отстраняване на констатирания недостатък.
д) поправка на явна фактическа грешка в Решение РД-05-135/30.11.2017 г.
Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада (Приложение т. 3)
Решение
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за” на основание чл. 62, ал. 2 от
Административнопроцесуалния кодекс и чл. 32, ал.1, т. 18 от Закона за радиото и
телевизията
Поправя допусната грешка в Решение № РД-05-135/30.11.2017 г., като:
- в мотивите на решението „звукозапис на музикални произведения“ да се чете „музикални
произведения“,
- в диспозитива да се чете: „да спазва безусловно принципа по чл. 10, ал. 1, т. 8 от Закона за
радиото и телевизията, като гарантира авторските права, уреждайки законосъобразното
включване в програмата на музикални произведения“.
За решението да бъде уведомено заинтересованото лице.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклад на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» по
писмо на БНТ със списък на събития на изкуството, културата и спорта с общонационално и
международно значение, които ще бъдат отразявани в програмите на БНТ през 2018 г.
Главен инспектор Стефан Белов представи доклада (Приложение т. 5).
Розита Еленова: Господин Белов, Вие как смятате, как се е справил този екип? Има ли
някаква разлика в този списък между стария и новия екип?
Стефан Белов обясни, че разликата е в уточнението, което до този момент не са получавали
и са писали допълнителни писма за разни актуални събития, които ще се случат. Сега те
казват, че ще ни уведомяват, ако има такива.
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Решение
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за” приема доклада.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Определяне на техническа комисия за проверка на документите на
кандидатите в обявените с Решения РД-05-114, - 115, - 116 и 117/27.11.2017 г. конкурси за
радиодейност.
Главен юрисконсулт Емилия Станева докладва устно.
Решение
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за” определя състава на Техническа комисия Розита
Еленова – председател на ЕК, Мария Стоянова – зам.-председател, членове: Емилия Станева,
Доротея Петрова, Райна Радоева.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Доклади на Дирекция «Обща администрация» за:
а) трансформация на една щатна бройка в дирекция «Специализирана администрация
– НЛРПР»;
Старши юрисконсулт Златка Параскова представи доклада (Приложение т. 6)
Решение
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за” трансформира в дирекция “Специализирана
администрация” една бройка от длъжност “старши инспектор” в длъжност “старши експерт”
б) за обявяване на конкурси в дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» «старши инспектор», «старши експерт» и «старши юрисконсулт» и в дирекция «Обща
администрация» - «главен експерт»;
Старши юрисконсулт Златка Параскова представи доклада (Приложение т. 7)
Решение
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за” да бъдат обявени конкурси за “старши инспектор” в СА
– 1 бр.; “старши експерт” в СА – 1 бр.; “старши юрисконсулт” в СА – 1 бр. и “главен
експерт” в ОА – 1 бр.
От състава на СЕМ Бетина Жотева и Розита Еленова ще участват в конкурсните комисии.
в) протокол от заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-13-110 от
04.12.2017 г. за обявена обществена поръчка за услуга, необходима за дейността на СЕМ;
Старши юрисконсулт Златка Параскова представи доклада (Приложение т. 8)
Решение
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за” да сключи договор за поддържане, обслужване и
оптимизиране на Интегрираната система за мониторинг на Съвета за електронни медии за
срок от 12 месеца, считано от 01.01.2018 г. с “Томас Комерс Сервиз” ЕООД.
г) план-график за обявяване на обществени поръчки през 2018 г.
Старши юрисконсулт Златка Параскова представи доклада (Приложение т. 9)
Решение
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за” одобрява графика за възлагане на обществени поръчки
през следващите 12 месеца.
Бетина Жотева предложи на заседание в началото на следващата година да обсъдят
ефективността в работата на регионалните центрове.
8

Информации:
Доклад от Мария Белчева за работата на Национален семинар с международно участие:
«Перспективи и актуални предизвикателства пред аудиовизуалната индустрия в дигиталната
ера»;
Розита Еленова: Може би няма да Ви хареса това, което ще кажа. Госпожо Владимирова,
Вие четохте ли доклада?
София Владимирова каза, че го е чела, но не е присъствала на цялото събитие.
Розита Еленова: Аз се опасявам, че никой не е чел доклада, което разбира се, е възможно да
се случи, при някаква много голяма натовареност. Госпожо Владимирова, докладът не
отговаря на нивото, което трябва Съветът за електронни медии да поддържа. Не отговаря на
нивото, което експертите, които присъстват на събитие, което трябва да бъде озвучено пред
Съвета, особено събитие, което е високо професионално, защото това беше такова. Аз
присъствах и в двата дни и имаше много теми, по които се разискваше. Целта на тези
доклади е съветниците, както и специализираната администрация да научат малко повече, да
можем професионално да надградим. Такива факти в този доклад няма. Аз зная в какъв
период от време г-жа Белчева беше, а втория ден тя си тръгна, което беше изненадващо за
мен. Затова Ви питам дали някой е чел доклада?
Бетина Жотева потвърди, че е чела доклада, както и че е присъствала първия ден на
събитието.
Розита Еленова: Така, и?
Бетина Жотева каза, че общо взето в доклада се разказва кой е участвал и какво е казал.
Розита Еленова: Не, госпожо Жотева, ако сте чела доклада, в доклада не се казва нищо
подобно. В доклада са изредени всички, като госпожа Владимирова, ректорът, заместник
министърката, официалните лица, които прочетоха своите приветствия. Това присъства в
този доклад.
Бетина Жотева каза, че ги няма панелите.
Розита Еленова: А, вярно ли? Вярно ли ги няма панелите? Благодаря Ви, госпожо Жотева.
Това е доклада. Аз съм го изчела, след което тази графика на NETFLIX? Щом Вие го
приемате.
София Владимирова изказа съжаление, че г-жа Белчева е болна и не може да присъства, за
да чуе критиките.
Розита Еленова: Това не са критики. Аз нямам критики към г-жа Белчева. Моля Ви се,
недейте така. Щом докладът се приема...
София Владимирова обясни, че докладът няма да се гласува, за да се приема или не.
Розита Еленова: Не, той се приема. Самият факт, че може да се даде такова нещо на
съветниците, извинявайте, това е някакво бюро справки. Пратете ни го на имейла, ще
прочетем кои са прочели приветствените слова. Но целият доклад е точно една страница, в
която се казва кои са прочели приветствени слова. Това изреждане ние го имаме още с
програмата, а беше международна конференция в 2 дни.
Мария Стоянова: Може би такива са били очакванията към служителя. След като
останалите колеги приемат доклада, значи...
Розита Еленова: Вие го намирате за нормално ли, да получаваме такива доклади? Тогава
защо трябва да присъства експертът? Защо трябва да му загубим два дни?
София Владимирова предположи, че експертът не е разбрал какво точно се очаква от него.
Розита Еленова: Госпожо Владимирова, това е някакъв вътрешен проблем. Аз питам защо
се предоставя на съветниците такъв доклад? Това не е доклад, това е справка. Нямам нужда
от този доклад.
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София Владимирова каза, че разбира мнението на г-жа Еленова и ще го има предвид в
бъдеще.
Розита Еленова: То даже не е мнение, то е някаква констатация, която аз смятам, че ако
човек се отнася професионално към работата си и професионално се подготвя, не би
допуснал да представи тази една страница. Учудена съм. Благодаря.
СЕМ прие за сведение.
2. Доклад от Ирена Христова за участие в открито заседание на Националния съвет по
равнопоставеност на жените и мъжете към Министерския съвет на Република България на
12.12.2017 г.;
СЕМ прие за сведение.
3. Отпуска на генералния директор на БНР за времето 28.12.2017-05.01.2018 г.
СЕМ прие за сведение.
София Владимирова ги информира, че Генералният директор на БНР е предал отчета си и
на следващо заседание трябва да решат кога да го изслушат.
София Владимирова закри заседанието.
Материали, приложени към Протокол № 51
1. Дневен ред;
2. Доклад от Райна Радоева с изх. №; НД-04-30-07-120/19.12.2017 г.;
3. Доклад от Емилия Станева с изх. № ЛРР-04-19-00-130/19.12.2017 г.;
4. Доклад от Диляна Кирковска с изх. № НД-06-21-00-249/19.12.2017 г.;
5. Доклад от Стефан Белов с изх. № РД-22-18-00-20/19.12.2017 г.;
6. Доклад от Борислав Шабански изх. № ЧР-24-26-00-37/06.12.2017 г.;
7. Доклад от Борислав Шабански с изх. № ЧР-24-26-00-39/18.12.2017 г.;
8. Доклад от Златка Параскова с изх. № РД-23-22-00-6/19.12.2017 г.;
9. Доклад от Златка Параскова с изх. № РД-23-22-00-5/19.12.2017 г.;
10. Доклад от Мария Белчева с изх. № РД-23-06-00-93/19.12.2017 г.;
11. Доклад от Ирена Христова с изх. № РД-21-04-06-2/19.12.2017 г.;

Бетина Жотева

.............................. Иво Атанасов

Мария Стоянова

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

Розита Еленова

отсъства

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

София Владимирова –
председател на СЕМ
............................

Старши специалист:
Снежана Милева

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