СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
ПРОТОКОЛ
№ 13
от редовно заседание, състояло се на 28.03.2017 г.
ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева, Иво Атанасов, Розита Еленова, София Владимирова.
ОТСЪСТВА: Мария Стоянова – председател на СЕМ.
Начало на заседанието 11:00 часа, водено от Иво Атанасов – член на СЕМ.
Съставил протокола – Силвия Василева.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Четвърти междинен доклад от наблюдението на предизборната кампания (ден за
размисъл и изборен ден).
Докладва: В. Савова.
2. Доклад на Дирекция “Специализирана администрация – НЛРПР”:
а) за влезли в сила Решения на Съвета за електронни медии (СЕМ) №№: РД-05-13,
РД-05-15, РД-05-17, РД-05-18, РД-05-20 и РД-05-21/2017 г.;
б) за Решение на Комисията за регулиране на съобщенията 137/09.03.201г. за
наличие на свободни честоти за гр. Троян;
в) по заявление от “Инфопрес Родопи” ЕООД на основание чл. 121, ал. 1, т. 4 на
Закона за радиото и телевизията;
г) по уведомително писмо от “Радиокомпания Си.Джей” ООД.
Вносител: В. Савова.
Докладва: Емилия Станева.
3. Отчет за дейността на СЕМ за времето 01.07-31.12.2016 г.
4. Доклад на Дирекция “Обща администрация” за обществена поръчка за охрана на
сградата на бул. “Шипченски проход” 69.
Вносител: Б. Шабански.
Докладва: Зл. Георгиева.
Разни.
Иво Атанасов откри заседанието и подложи дневния ред за обсъждане.
Решение:
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: приема дневния ред.
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Четвърти междинен доклад от наблюдението на предизборната
кампания (ден за размисъл и изборен ден).
И. д. директор на дирекция “Специализирана администрация” Савова представи
доклада (Приложение т. 2).
Иво Атанасов: Благодаря, г-жо Савова! Отново се случи, както и в много други изборни
дни, навсякъде другаде да можем да видим социологически изследвания, а в електронните
медии да не можем. Вече чувам много гласове, че това е един анахронизъм. Още от 1990
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г., когато тук пристигна фирмата “Импас”, още тогава политически сили поискаха забрана
да се обявяват изследвания в деня на изборите и това продължава вече почти 30 г. Но
може би, като правим окончателния доклад, ако колегите преценят, това да бъде едно от
предложенията ни за промяна в законодателната рамка. Стига да приемем, че не е
нормално в интернет да може да видиш съотношението на силите в даден момент, а само в
електронните медии да не можеш да го направиш. Още повече, че когато се публикува не
във фейсбук или в някой сайт, а в лицензиран или регистриран доставчик на медийни
услуги, тогава доставчикът е длъжен да отбележи кой е поръчал изследването, коя агенция
го прави, кой го плаща. Много по-голяма е отговорността на доставчика в този случай,
отколкото на оня, който публикува резултати от изследване в някой сайт или в профила си
във фейсбук.
Бетина Жотева каза, че това е някаква нова мода и на нея й е направило впечатление, че е
съобщавано изрично по телевизията, че абсолютно всякакви социологически агенции,
които са били четени през последните две седмици, не са поръчвани, а са на собствени
разноски, което е абсолютно нелепо.
Иво Атанасов: Според мен трябва да се реши този въпрос. Друго особено нямаше, но
това вече се набива много на очи. Колеги, моля да гласуваме, благодаря!
Решение:
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: приема доклада.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклад на Дирекция “Специализирана администрация – НЛРПР”:
а) за влезли в сила Решения на Съвета за електронни медии (СЕМ) №№: РД-05-13, РД-0515, РД-05-17, РД-05-18, РД-05-20 и РД-05-21/2017 г.
Главен юрисконсулт Станева представи доклада (Приложение т. 4).
Решение:
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 9 от Закона за радиото и
телевизията, във връзка с Решение № РД-05-13 от 14.02.2017 г., издава индивидуална
лицензия на “Радио 1” ООД за доставяне на радиопрограма с наименование “РАДИО 1”,
на територията на град Ловеч, област Ловеч, честота 94.2 МНz. Срок на лицензията: 15
години, считано от 28.03.2017 г.
Решение:
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 9 от Закона за радиото и
телевизията, във връзка с Решение № РД-05-15 от 14.02.2017 г., издава индивидуална
лицензия на “Радио 1” ООД за доставяне на радиопрограма с наименование “РАДИО 1”,
на територията на град Златоград, област Смолян, честота 87.9 МНz. Срок на лицензията:
15 години, считано от 28.03.2017 г.
Решение:
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 9 от Закона за радиото и
телевизията, във връзка с Решение № РД-05-17 от 14.02.2017 г., издава индивидуална
лицензия на “РТЕ НЕТ” ООД за доставяне на радиопрограма с наименование “РАДИО
ЕНЕРДЖИ”, на територията на град Златоград, област Смолян, честота 99.8 МНz. Срок на
лицензията: 15 години, считано от 28.03.2017 г.
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Решение:
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 9 от Закона за радиото и
телевизията, във връзка с Решение № РД-05-20 от 14.02.2017 г., издава индивидуална
лицензия на “РТЕ НЕТ” ООД за доставяне на радиопрограма с наименование “NOVA
NEWS”, на територията на град Велинград, област Пазарджик, честота 104.0 МНz. Срок
на лицензията: 15 години, считано от 28.03.2017 г.
Решение:
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 9 от Закона за радиото и
телевизията, във връзка с Решение № РД-05-18 от 14.02.2017 г., издава индивидуална
лицензия на “Фокус-Нунти” ООД за доставяне на радиопрограма с наименование
“РАДИО ФОКУС”, на територията на град Златоград, област Смолян, честота 105.5 МНz.
Срок на лицензията: 15 години, считано от 28.03.2017 г.
Решение:
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 9 от Закона за радиото и
телевизията, във връзка с Решение № РД-05-21 от 14.02.2017 г., издава индивидуална
лицензия на “БТВ Медиа Груп” ЕАД за доставяне на радиопрограма с наименование “бТВ
РАДИО/bTV RADIO”, на територията на град Велинград, област Пазарджик, честота 106.8
МНz. Срок на лицензията: 15 години, считано от 28.03.2017 г.
б) за Решение на Комисията за регулиране на съобщенията 137/09.03.201г. за наличие на
свободни честоти за гр. Троян.
Главен юрисконсулт Станева представи доклада (Приложение т. 3).
Съветът обсъди програмните профили на радиопрограмите, които ще се разпространяват
на територията на град Троян. Като взе предвид демографската картина на района (по
данни, публикувани на електронната страница на НСИ), възможността да бъде използван
ефективно радиочестотният спектър в зоната на обслужване, да се създадат възможности
за конкурентна медийна среда и условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи достъп до нови български радиопрограми и
потребителите да имат алтернативен избор, което е предпоставка за високо качество на
предлаганата услуга, СЕМ реши програмите, за които ще се проведат конкурси да са с
общ (политематичен) профил, със специализиран профил – за аудитория 20-45 години и за
аудитория над 35 години.
Решение:
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 116 и
чл. 116а, ал.1 и ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с Решение на КРС №
137/09.03.2017 г., да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност –
създаване на програма с общ (политематичен) профил, разпространявана чрез използване
на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за град Троян, честота 89.5 MHz.
Решение:
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 116 и
чл. 116а, ал.1 и ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с Решение на КРС №
137/09.03.2017 г., да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност –
създаване на програма с общ (политематичен) профил, разпространявана чрез използване
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на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за град Троян, честота 95.7 MHz.
Решение:
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 116 и
чл. 116а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с Решение на КРС №
137/09.03.2017 г., да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност –
създаване на програма с общ (политематичен) профил, разпространявана чрез използване
на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за град Троян, честота 99.0 MHz.
Решение:
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 116 и
чл. 116а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с Решение на КРС №
137/09.03.2017 г., да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност –
създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория над 35
години, разпространявана чрез използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Троян, честота 106.9
MHz.
Решение:
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 116 и
чл. 116а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с Решение на КРС №
137/09.03.2017 г., да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност –
създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория от 20 до 45
години, разпространявана чрез използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Троян, честота 103.4
MHz.
Решение:
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”:
Датата, мястото и часът на провеждане на конкурсите да са: 20 юни 2017 г. (вторник), гр.
София, бул. Шипченски проход № 69, ет.5, от 11.00 часа.
Заявления за участие да се приемат от 25 до 29 май 2017 г. включително, на адрес - гр.
София, бул. Шипченски проход № 69, ет.5, Деловодство, от 09.00 до 12.30 ч. и от 13.30 до
16.30 ч.
Конкурсните книжа да се продават от 24 до 25 април 2017 г., включително, на адрес - гр.
София, бул. Шипченски проход № 69, ет.6, ст. 606б (каса), от 09.00 до 12.30 ч. и от 13.30
до 16.30 ч.
Решенията подлежи на обнародване в Държавен вестник.
в) по заявление от “Инфопрес Родопи” ЕООД на основание чл. 121, ал. 1, т. 4 на Закона за
радиото и телевизията.
Главен юрисконсулт Станева представи доклада (Приложение т. 4).
Решение:
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 18, във връзка с чл. 121,
ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за радиото и телевизията:

4

Прекратява Индивидуална лицензия № 1-027-01-01 за доставяне на радиоуслуга с
наименование „Радио Девин”, с местен обхват на разпространение - град Девин, честота
103.6 MHz, издадена на „Инфопрес Родопи“ ЕООД.
Заличава от Публичния регистър на СЕМ, раздел Трети програма „Радио Девин”, с общ
(политематичен) профил и местен обхват на разпространение - град Девин.
Изисква Комисията за регулиране на съобщенията да прекрати разрешение №
01605/11.03.2010 г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс –
радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или
нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на
територията на гр. Девин, издадено на „Инфопрес Родопи“ ЕООД.
г) по уведомително писмо от “Радиокомпания Си.Джей” ООД.
Главен юрисконсулт Станева представи доклада (Приложение т. 4).
Решение:
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 16, във връзка с чл. 125,
ал. 4, т. 3 от ЗРТ, да се отразят настъпилите промени в персоналния състав на органите на
управление на доставчика „Радиокомпания Си.Джей“ ООД.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Отчет за дейността на СЕМ за времето 01.07-31.12.2016 г.
(Приложение т. 5).
Решение:
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: приема отчета.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Доклад на Дирекция “Обща администрация” за обществена
поръчка за охрана на сградата на бул. “Шипченски проход” 69.
Старши юрисконсулт Георгиева представи доклада (Приложение т. 6).
Решение:
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Приема доклада и приложения към него протокол от
дейността на комисията.
Разни:
1. Писмо от националния омбудсман във връзка с националната кампания “Великден за
всеки”
СЕМ прие информацията.
2. Доклад от старши инспектор Росица Ефтимова по сигнал за нарушени права на деца
при заснемане и разпространение на репортаж в училище в програми на ДМУ.
И. д. директор на дирекция “Специализирана администрация” Савова представи
доклада (Приложение т. 7).
Решение:
СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Приема доклада. Възложи да се изпрати писмо до
ДАЗД.

5

3. План за обучение в курсове за военна подготовка във Военна академия “Г. С. Раковски”.
Главен секретар Шабански запозна Съвета с информацията (Приложение т. 8).
СЕМ прие информацията.
4. Командировка ЕПРА (Приложение т. 9).
Решение: Отлага взимането на решение в пълен състав.
Материали, приложени към Протокол № 13
1. Дневен ред.
2. Четвърти междинен доклад от наблюдението на предизборната кампания (ден за
размисъл и изборен ден).
3. Доклад на Емилия Станева с изх. № НД-04-30-07-45/24.03.2017 г.
4. Доклад на Емилия Станева с изх. № НД-04-30-07-44/24.03.2017 г.
5. Отчет за дейността на СЕМ за времето 01.07-31.12.2016 г.
6. Доклад на Златка Георгиева с изх. № РД-23-06-00-3/24.03.2017 г.
7. Доклад от старши инспектор Росица Ефтимова по сигнал за нарушени права на деца
при заснемане и разпространение на репортаж в училище в програми на ДМУ.
8. Писмо от МО с вх. № РД-21-04-00-1/16.03.2017 г.
9. Доклад на Спаска Янева с изх. № МД-08-30-11-7/24.03.2017 г.
Мария Стоянова –
председател на СЕМ
отсъства
Розита Еленова

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

София Владимирова

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

Старши специалист:
Силвия Василева

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

Бетина Жотева

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

Иво Атанасов

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