СЪВЕТЗАЕЛЕКТРОННИМЕДИИ
ПРОТОКОЛ
№ 33
от редовно заседание, състояло се на 12.07.2016 г.
ПРИСЪСТВАЛИ: Бетина Жотева, Иво Атанасов, Мария Стоянова – председател, Розита
Еленова.
ОТСЪСТВА: София Владимирова
Начало на заседанието 11.00 часа, водено от Мария Стоянова - председател
Протоколист: Албена Драганова
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» относно:
а) Заявление по чл. 125н от ЗРТ за регистрация на аудио-визуална услуга от БТВ Медиа
груп ЕАД;
б) Писма от КРС, с които на основание чл. 30, т. 12 от ЗЕС, се препращат заявления от БНР
и Фокус-Нунти ООД;
в) Уведомително писмо от Община Шумен.
Вносител: Ант. Лозенска. Докладват: Емилия Станева, Райна Радоева.
2. Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» относно:
а) Сигнали от сдружението ПРОФОН за доставчици на медийни услуги за разпространение
на програми без уредени сродни права за 2016 г.;
б) Писмо на ДАЗД относно проведена среща във връзка с предложения на Асоциацията на
българските радио- и телевизионни оператори (АБРО) за промяна на Критериите за оценка
на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на
физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата.
Вносител: Ант. Лозенска. Докладват: Диляна Кирковска, Емилия Станева.
3. Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» по административнонаказателни производства АУАН №№: НД - 01-192 от 2015 г. и НД- 01-18, НД- 01-19 и НД01-20 от 2016 г.
Вносител: Ант. Лозенска. Докладва: Доротея Петрова.
4. Доклад на Дирекция «Обща администрация» относно застраховка автомобили.
Вносител: Румян Петров. Докладва: Валентин Андонов.
Разни.
- Писмо от Профон за установяване на нарушения по ЗРТ и искане за среща.
Мария Стоянова: Добър ден колеги, започва заседанието на СЕМ.
Решение:
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: приема дневния ред.
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклад на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР»
относно:
а) Заявление по чл. 125н от ЗРТ за регистрация на аудио-визуална услуга от БТВ Медиа
груп ЕАД;
Докладва Емилия Станева:
Дружеството е изпълнило формалните изисквания на закона. Документите отговарят на
легалните определения, дадени в т. 28, 29, 30 и т. 31 на § 1 от ДР на ЗРТ. Програма bTV 2
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International ще бъде с общ (политематичен) профил и 24-часова дневна продължителност.
В програмния проект са залегнали програмните намерения на кандидата, като цел,
предназначение и очаквани резултати, организационно-творчески, технологичен и
финансов план за развитие на телевизионната програма. БТВ цели да разшири портфолиото
на предоставяните услуги, като привлече нова целева аудитория – българите в чужбина.
Програмата е предназначена да задоволи интересите на сънародниците ни - хора от
различни възрастови групи, с различни професии, интереси, предпочитания, амбиции,
живеещи в различни територии – било трайно, било временно пребиваващи по различни
причини.
В първоначалния етап от развитие на програмата доставчикът ще се фокусира върху
територии, в които преобладават най-големите български общности по данни на МВнР, а
именно: Балкански полуостров – Гърция, Турция, впоследствие – Сърбия и Македония;
Европа – Испания, Италия, Великобритания, Германия; Северна Америка – САЩ и Канада.
Решение:
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 16, т. 16а, във връзка с чл.
125н и чл. 125к от Закона за радиото и телевизията:
І. Регистрира БТВ Медиа груп ЕАД, като доставчик на линейна медийна услуга
(телевизионен оператор) с:
Наименование/ търговска марка: bTV International Способ на разпространение: спътникови
мрежи;
Териториален обхват: Европа,Азия, Северна Америка с фокус върху: Гърция, Турция,
Испания, Великобритания, Германия, Италия, САЩ и Канада;
Програмен профил:общ (политематичен);
Продължителност на програмата: 24 часа;
Начална дата на разпространение: от датата на регистрация.
ІІ. БТВ Медиа груп ЕАД се задължава да създава телевизионната програма bTV
International при спазване на общите изисквания на Директивата за аудиовизуалните
медийни услуги, Европейската конвенция за трансгранична телевизия, както и на чл. 125н,
ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, а именно:
спазване принципите на чл. 10, ал. 1, т. 1 - 8 от ЗРТ;
зачитане на човешкото достойнство;
закрила на децата;
спазване на авторските и сродните права;
предоставяне на информация на Съвета за електронни медии при наличие на мотивирано
искане.
ІІІ. На основание чл. 9, т. 2 от Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност БТВ
Медиа груп ЕАД да заплати такса в размер на 2 250 (две хиляди двеста и петдесет лв.).
На БТВ Медиа груп ЕАД да се ИЗДАДЕ удостоверение за регистрация за създаване на
програмата по т. І., в седемдневен срок от заплащане на регистрационната такса.
ІV. БТВ Медиа груп ЕАД следва да осигури на страницата си в интернет лесен, директен и
постоянен достъп на потребителите на услугата най-малко до следните актуални данни:
- името на доставчика на медийната услуга, седалище и адрес на управление, адрес на
електронната му поща и страницата му в интернет, телефон за контакти;
- данни за Съвета за електронни медии, седалище и адрес на управление, адрес на
електронната му поща и страницата му в интернет, телефон за контакти.
V. Да се уведомят регулаторните органи на държавите- членки и на страните по ЕКТТ за
регистрираната програма, създавана от лице под юрисдикцията на Р. България. 3
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Мария Стоянова: Колеги, в залата е г-н Йовчев. Използвам случая да го поздравя и да
пожелая успех на новата програма. Г-н Йовчев, на среща с представители на БТВ, на която
Вие не присъствахте, колегите Ви ни представиха проекта. Още тогава си позволих да
изразя мнение, че с цифровизацията възникна проблем в населените с български
малцинства територии близо до границата на нашата страна. От името на Съвета за
електронни медии /СЕМ/ Ви уверявам, че бихме насърчили евентуална инициатива на БТВ
новата програма да обхване със сигнал и споменатите български общности. Ако имате
необходимост от съдействие, СЕМ е на разположение с добрите си контакти с регулаторите
в съответните държави. Лично за мен, като член на регулатора и Председател, достъпът до
съдържание на майчин език в Западните покрайнини, например, е важен въпрос.
Господин Йовчев: Благодаря на членовете на СЕМ. Вярвам, че имаме силите и капацитета
да излъчваме в по-висок обхват от територии.
.
б) Писма от КРС, с които на основание чл. 30, т. 12 от ЗЕС, се препращат заявления от БНР
и Фокус-Нунти ООД;
Докладва Емилия Станева:
Постъпило е писмо от КРС, с което е препратено заявление от БНР за удължаване срока на
разрешение № 00761/21.07.2008 г. Приложен е и проект на изменение на разрешението.
В писмото се уведомява СЕМ, че разрешението за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения
чрез мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на радиосигнали на територията на
Република България, е със срок до 08.11.2016 г.
БНР е заявило удължаване на срока с 15 години.
БНР е национален обществен доставчик, притежаващ индивидуални лицензии, издадени от
СЕМ, за доставяне на радиоуслуги, с наименование: ХОРИЗОНТ ( (срок на лицензията 15
години, считано от 10.10.2005 г.); ХРИСТО БОТЕВ (срок на лицензията 15 години, считано
от 10.10.2005 г.); РАДИО БЛАГОЕВГРАД (срок на лицензията 15 години, считано от
10.10.2005 г.);РАДИО БУРГАС (срок на лицензията 15 години, считано от 22.06.2010
г.);РАДИО ВАРНА (срок на лицензията 15 години, считано от 10.10.2005 г.); РАДИО
ВИДИН (срок на лицензията 15 години, считано от 18.12.2008 г.); РАДИО ПЛОВДИВ
(срок на лицензията 15 години, считано от 10.10.2005 г.); РАДИО СОФИЯ (срок на
лицензията 15 години, считано от 24.07.2007 г.); РАДИО СТАРА ЗАГОРА (срок на
лицензията 15 години, считано от 10.10.2005 г.); РАДИО ШУМЕН (срок на лицензията 15
години, считано от 10.10.2005 г.); БНР - РАДИО КЪРДЖАЛИ ( срок на лицензията 15
години, считано от 19.04.2016 г.); РАДИО БЪЛГАРИЯ(срок на лицензията 15 години,
считано от 31.10.2005 г.).
КРС е издало на БНР цитираното по-горе разрешение, съгласно което се гарантира
разпространението на всички изброените радиопрограми.
Независимо от изложените в писмото на КРС съображения отчитайки:
- разпоредбата на чл. 105, ал. 3 от ЗРТ, съгласно която БНР и БНТ осъществяват дейност
въз основа на лицензии, издадени без конкурс;
- разпоредбата на чл. 44, ал. 2 от ЗРТ, че държавата взема необходимите мерки за
гарантиране разпространението на програмите на БНР и БНТ на цялата територия на
страната при осъществяване политиката в областта на електронните съобщения;
- най-близкият срок на изтичане на разрешителен акт, издаден от СЕМ е 10.10.2020 г. – за
програми ХОРИЗОНТ, ХРИСТО БОТЕВ, РАДИО БЛАГОЕВГРАД, РАДИО ВАРНА,
РАДИО ПЛОВДИВ, РАДИО СТАРА ЗАГОРА И РАДИО ШУМЕН, 4
- разпоредбата на чл. 109, ал.2 от ЗРТ,
предлагам Съветът да обсъди с КРС възможността срокът на разрешение №
00761/21.07.2008 г. да бъде удължен до 10.10.2020 г.
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Решение:
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: да бъде изпратено писмо до КРС, с което мотивиран
от горните съображения, предложи срокът на разрешение № 00761/21.07.2008 г. да бъде
удължен до 10.10.2020 г.
Докладва Емилия Станева:
КРС, с писмо вх. № ЛРР-12-10-00-16/ 27.06.2016 г., препраща заявление и технически
характеристики от Фокус - Нунти ООД за изменение на притежаваното от предприятието
разрешение № 02100/11.02.2016 г. за ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване на радиосигнали
на територията на град Исперих. Изменението е във връзка с промяна на точката на
излъчване и доуточняване на основни параметри на радиопредавателната станция.
Законът за електронните съобщения предвижда разрешения за осъществяване на
електронни съобщения чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за
наземно аналогово радиоразпръскване да се изменя, след решение на Съвета за електронни
медии (чл. 30, т. 12).
С оглед горното, прилагам проект на решение.
Решение:
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и
телевизията, във връзка с чл.30, т.12 от Закона за електронните съобщения,
не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване разпоредбите на
Закона за електронните съобщения, да измени Разрешение № 02100/11.02.2016 г. за
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване на радиосигнали на територията на град Исперих, издадено
на “Фокус Нунти” ООД, както следва:
Изменя букви “а”, “б”, “в”, “е”, “ж”, „з”, „и”, „к” и “л” от Приложение 1 „Технически
параметри на електронната съобщителна мрежа”.
в) Уведомително писмо от Община Шумен.
Докладва Емилия Станева:
С писмо вх. № ЛРР-06-19-00-121/ 04.072016 г., Община Шумен уведомява СЕМ за промяна
в програмното време на телевизионна програма “ТВ Шумен”, свързано с увеличаване на
програмата от 12 на 18 часа. Към писмото е приложена новата актуална програмна схема,
за 18 часа продължителност, в часовете от 06.00 до 24.00.
Община Шумен е регистриран доставчик на аудио-визуални медийни услуги (телевизионен
оператор), притежаващ удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-112-01 за телевизионна
програма “ТВ Шумен“ с общ (политематичен) профил, 12 часа продължителност и местен
обхват за територията на град Шумен.
Продължителността на програмата не е реквизит на удостоверението за регистрация
(съгласно чл. 125а, ал. 5 от ЗРТ), но подлежи на вписване в Публичния регистър на СЕМ.
Предвид изложеното и съгласно чл. 125к, ал. 4, т. 1 от ЗРТ, моля да вземете 5
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решение (по протокол) за вписване на промяната в раздел Първи на Публичния регистър на
СЕМ.
Решение:
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: приема промяната в програмното време на
телевизионна програма „ТВ Шумен”, свързано с увеличаване на програмата от 12 на 18
часа. Промените да бъдат вписани в раздел Първи на Публичния регистър на СЕМ.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР»
относно:
а) Сигнали от сдружението ПРОФОН за доставчици на медийни услуги за разпространение
на програми без уредени сродни права за 2016 г.
Докладва Диляна Кирковска: във връзка със сигнал от сдружение Профон за доставчици
на медийни услуги – „Радио ФМ-Плюс” ЕАД, „Инфопрес и Ко” ЕООД, „Плевен плюс”
ЕАД, „Тв Седем” ЕАД, които разпространяват програми без уредени сродни права за 2016
г.

Решение: (допълнено с Решение по Протокол № 41/13.09.2016 г.)
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”:
на основание чл. 32, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 33, т. 1 от ЗРТ да открие производства
за издаване на индивидуални административни актове – решения за даване на
задължителни указания за спазване на разпоредбата на чл. 10, ал. 1, т. 8 от ЗРТ на
доставчиците на медийни услуги „Радио ФМ-Плюс” ЕАД, „Инфопрес и Ко” ЕООД,
„Плевен плюс” ЕАД и „ТВ Седем” ЕАД. Да се изпрати писмо до ПРОФОН.
б) Писмо на ДАЗД относно проведена среща във връзка с предложения на Асоциацията на
българските радио- и телевизионни оператори (АБРО) за промяна на Критериите за оценка
на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на
физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата.
Докладва Диляна Кирковска: във връзка със становище на Държавна агенция за закрила
на детето по предложените от АБРО промени в текста на Критериите за оценка на
съдържание, приети по реда на чл.32, ал.5 от ЗРТ.
Мария Стоянова: Колеги, на тристранната среща в СЕМ, АБРО излезе с позиция да се
направи ревизия на критериите на неподходящо съдържание, така че да бъдат прилагани
реално от телевизионните оператори, а както и да се въведе обозначаване на съдържанието.
Искахме да направим нещо, което е ново за България, да видим дали ще работи и ако е
ефективно да го надграждаме. Индустрията сама предложи да въведе т.нар. пиктограми или
графични символи, които може за по-ясно да се наричат точки. За мое голямо съжаление,
от писмото което получихме в отговор на срещата става ясно, че надеждата за скорошно
подписване на споразумението остава само надежда. Г-жа Офелия Кънева, председател на
ДАЗД, предлага СЕМ да иницира проучване на практиките в другите европейски държави
по отношение на ненавършилите пълнолетие деца при телевизионното излъчване. Такова
проучване ние сме правили многократно. Въз основа на европейския опит приехме
радушно предложението на индустрията. За съжаление, не виждам необходимост, а и не е
наличен капацитет да правим друго проучване, което да обслужи интереса на ДАЗД.
Иво Атанасов: Да, правили сме проучвания в тази област. Не бях на тази среща, но съм
запознат с това, което е обсъждано на нея.
Бетина Жотева: Това за проучването, е ангажимент и на ДАЗД. Предлагам да дадем време
на г-жа Кънева, която скоро встъпи в длъжност, да се запознае по обстойно с този важен за
децата казус. На срещата в СЕМ, г-жа Кънева помоли да запознае съветниците със Съвета
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на децата. Предлагам да отложим това за септември, когато всички членове ще са се
върнали от отпуск и СЕМ ще е в пълен състав, а и децата ще са се върнали от ваканция.
Мария Стоянова: Да, г-жо Жотева, предложението Ви е много уместно. На срещата
говорихме с г-жа Кънева, че би било добре да представим на Съвета на децата, споменатите
вече точки и да чуем и тяхното мнение. Септември ще могат да дойдат всички от Съвета на
децата и така срещата ще е ползотворна. Г-жо Еленова, заповядайте!
Розита Еленова: Съгласна съм с предложеното от вас, да отложим срещата за септември,
когато и СЕМ и Съвета на децата ще е в пълен състав.
Решение:
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: да се изпрати писмо до ДАЗД и стенограма от
проведената тристранната среща.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР»
по административно-наказателни производства АУАН №№: НД - 01-192 от 2015 г. и НД01-18, НД- 01-19 и НД- 01-20 от 2016 г.
Доротея Петрова:
Докладва АУАН №№: НД-01-192/22.11.2015 г.
Решение:
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: прекратява административнонаказателното
производство на основание чл.34, ал.3 от ЗАНН
Докладва АУАН №№: НД-01-18/05.05.2016 г.
Решение:
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: приема случая за маловажен и предупреждава
доставчика, че при следващо нарушение ще му бъде наложена имуществена санкция.
Докладва АУАН №№: НД-01-19/05.05.2016 г.
Решение:
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: възлага на Председателя да издаде наказателно
постановление за нарушение на чл. 9, ал. 1 от ЗРТ .
Докладва АУАН №№: НД-01-20/11.05.2016 г.
Решение:
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: приема случая за маловажен и предупреждава
доставчика, че при следващо нарушение ще му бъде наложена имуществена санкция.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Доклад на Дирекция «Обща администрация» относно
застраховка автомобили.
Решение:
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: отлага решението за следващо заседание.
Разни:
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Докладва Диляна Кирковска: във връзка с писмо от г-жа Щерева, изпълнителен
директор на Профон, за установяване на нарушения по ЗРТ и молба за среща.
Мария Стоянова: Колеги, г-жа Щерева моли за среща със СЕМ. Ако съветниците не
възразяват, може да поканим Профон на среща през септември, за да сме в пълен състав.
Бетина Жотева: Подкрепям предложението. На тези срещи е хубаво СЕМ да е в пълен
състав.
Мария Стоянова: Колеги, моля да подготвим писмо до г-жа Щерева, изпълнителен
директор на Профон. Благодаря.
Решение:
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: да се изпрати писмо до Профон.
Постъпило уведомително писмо от г-жа Вяра Анкова, във връзка с Отчет на БНТ пред
СЕМ, за периода от месец февруари до месец юли 2016 г., включително.
Решение:
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: да се изпрати писмо до генералния директор на БНТ,
да представи пред СЕМ отчета за І - вото шестмесечие в първата седмица от м. август.
Материали, приложени към Протокол № 33
1. Дневен ред
2. Доклад от Дирекция “Специализирана администрация – НЛРПР” с изх. № НД-04-30-0742/11.07.2016 г. , Дирекция „Обща администрация” изх. № РД-23-06-00-25-/08.07.2016 г.
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