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І. УВОД
1.1 ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА БАЗА И В СЪСТАВА НА РЕГУЛАТОРА.
За първото полугодие на 2012 година бе извършено едно частично изменение на
Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) – през месец май - което е пряко свързано с
дейността на Съвета за електронни медии (СЕМ) по отношение на неговата
администрация. Промените са в чл. 22 от ЗРТ - Съветът се подпомага от
администрация, чиято структура и щат се определя самостоятелно, съобразно
средствата, предвидени за съответната година. В тази връзка се определя, че дейността
на администрацията се осъществява от държавни служители и от лица, работещи по
трудово правоотношение. За служителите по трудово правоотношение се прилага чл.
107а от Кодекса на труда.
С Постановление № 129 на Министерския съвет от 26.06.2012 г. бяха приети пакет
от подзаконови актове, свързани с изменението на Закона за държавния служител. На
тази законова база до 31.07.2012 г. СЕМ следваше да въведе статута на държавния
служител в администрацията си, като подготовката бе започната през първото
полугодие на 2012 година, а промяната бе финализирана през последващия отчетен
период.
Важни промени, относими и към дейността на доставчиците на медийни услуги,
бяха гласувани на 30 март и влязоха в сила на 1 юли т.г. в Закона за хазарта (ЗХ).
Чл. 10, ал.1 от ЗХ въведе нови забрани и условия при рекламата на хазартни игри.
Новата редакция забранява пряката реклама на хазартни игри, включително
рекламата на такива игри, насочена към малолетни и непълнолетни лица, както и
изпращането на непотърсени електронни съобщения на неограничен брой лица, в които
се съдържа информация за хазартна игра. Допуска се обявяването на наименованията
на игрите, регистрираната търговска марка на организатора, резултатите от игрите и
спечелените печалби, както и тегленията на тиражите. Допуска се и организаторите на
хазартни игри, получили лиценз по реда на Закона за хазарта, да имат право да
спонсорират мероприятия, които подпомагат спорта, културата, здравеопазването,
образованието и социалното дело.
Алинеите 4 и 5 на чл. 10 от ЗХ също имат пряко отношение към медийните
доставчици - забранява се на юридическите лица и едноличните търговци да
публикуват, излъчват или разпространяват информация по отношение на хазартни
игри, а лица, които публикуват, излъчват или разпространяват такава информацията, са
длъжни при подписване на договорите да изискват документи, доказващи, че
организаторът на съответната хазартна игра има издаден лиценз за нея.
И Законът за хазарта разписа една важно задължение в духа на корегулацията - ал.
6 постулира, че, като част от Националните етични правила за реклама и търговска
комуникация, следва да се разработят специални правила относно рекламата на
хазартни игри. Лица, които публикуват, излъчват или разпространяват рекламата, са
длъжни да публикуват на сайта си Националните етични правила за реклама и
търговска комуникация, включително за рекламата на хазартни игри. Такива лица,
които публикуват, излъчват или разпространяват рекламата, са длъжни да спазват тези
специални правила.
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На 17-ти април 2012 година изтече мандатът на Георги Стоименов, член на
СЕМ от президентската квота, който довърши мандата на Людмил Стайков.
Георги Стоименов остана да изпълнява своите задължения до назначаването за
член на Съвета на Мария Стоянова, с Указ на президента Росен Плевнелиев, от 1ви юни 2012 г.
В началото на месец април Георги Лозанов бе преизбран за трети пореден мандат за
председател на Съвета за електронни медии.
1.2. ОСНОВНИ ПОЛЕТА НА РЕГУЛАЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ
МЕДИИ
СЕМ продължава основната си дейност по издаването на лицензии и
регистрации на радио и телевизионни програми, предназначени за разпространение
както в мрежи за аналогово, така и за цифрово радиоразпръскване.
Съгласно разпоредбата на § 93 Съветът за електронни медии привежда служебно
в съответствие със ЗИД на ЗРТ издадените лицензии и извършените регистрации. За
периода на първото полугодие на 2012 година Съветът с бързи темпове започна
процеса на преиздаването на съществуващите лицензии и регистрации, като този
процес бе дълъг и сложен поради многообразието на съществуващите в практиката
радиоформати. СЕМ изготви нова форма на лицензиите за радиодейност за доставяне
на радиоуслуга с общ/политематичен профил и със специализиран профил, които бяха
приети след публично обсъждане.
С Решения № 127/07.06.2012 г. и № 139/26.06.2012 г. Съветът издаде първите
индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуги, приведени в съответствие с
разпоредбите на ЗРТ. На основание на посочените решения на 19 юридически
лица бяха издадени лицензии за доставяне на 24 програми.
В областта на цифровото лицензиране - през април т.г. СЕМ откри процедура
по чл. 116е от ЗРТ за издаване на лицензии за телевизионна дейност за създаване на
програми с национален обхват, предназначени за разпространение чрез електронна
съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване. Към края на първото
полугодие на 2012 г. 22 доставчици на медийни услуги вече притежават индивидуални
лицензии за създаване на 25 телевизионни програми, предназначени за
разпространение чрез мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален и
регионален обхват.
В областта на аналоговото радиоразпръскване са постановени 9 решения за
откриване на процедури за различни населени места, обявени са 8 конкурса за издаване
на лицензии за радиодейност. Финализирани са конкурсите за радиодейност в
градовете Гоце Делчев, Бургас, Пазарджик, Петрич и Сандански.
СЕМ прие решение за прекратяването на лицензията на Българската национална
телевизия - за програма „БНТ 2”, за територията на област София - град.
В областта на регистрирането са постановени 6 решения за регистрация за
телевизионна дейност, като 5 от програмите са предназначени за разпространение на
територията на България, а за първи път е регистрирана една програма, предназначена
за аудитория извън територията на България – съгласно чл.125н от ЗРТ. Една програма
е регистрирана за осъществяване на радиодейност.
Съветът за електронни медии осъществява функциите си по надзора, предвидени в
Закона за радиото и телевизията, предимно върху лицензираните и регистрирани
доставчици в аналогова среда, с акцент върху линейните програми. За отчетния
период длъжностните лица в “Специализирана администрация” са съставили 50
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акта за установяване на административно нарушение (АУАН) на 43 доставчици
на медийни услуги и на 7 предприятия, разпространяващи български и
чуждестранни програми.
Преобладаващият брой актове са съставени за скрити търговски съобщения,
включени в радио- и телевизионни програми (9 нарушения), тревожна е тенденцията за
разпространяване на аудио- и аудио-визуално съдържание с потенциално вредно
въздействие върху детската аудитория – 6 броя са за нарушение на чл. 17, ал. 2, във
връзка с приетите критерии за оценка на съдържание съгласно чл. 32, ал. 5 от ЗРТ.
Във връзка с административнонаказателната дейност на СЕМ юристите са
изготвили 85 доклади по преписки по съставени АУАН от длъжностните лица на СЕМ.
Административнонаказателната дейност на СЕМ за първото полугодие на 2012 година
се изразява в издадени 33 наказателни постановления, 17 мотивирани резолюции за
прекратяване на административнонаказателни преписки, и 13 предупреждения по
чл. 28 б. “а” от Закона за административните нарушения и наказания.
За периода 01.01.2012 г. – 30.06.2012 г. Съветът за електронни медии е провел 27
заседания. През месец февруари 2012 г. бе въведено ново щатно разписание и нова
структура в администрацията на СЕМ. Изработени бяха длъжности характеристики на
всички служители, съгласно новото щатно разписание, с точно дефиниране на
трудовите задължения в тях.
През отчетния период за пръв път бе демонстрирана пълна технологична и
техническа осигуреност на надзорната дейност с преход към съвременни решения,
адекватни на развитието на наблюдаваната среда, като системата за мониторинг работи
безотказно и бе въведено експериментално централизирано наблюдение на програми
извън територията на град София.
Обект на постоянно внимание бе защитата на авторските и сродните на тях
права в програмите на доставчиците на медийни услуги, както и непрекъснатия процес
по създаването, попълването и поддържането на Публичния регистър на СЕМ. По
инициатива на сдружението ПРОФОН бе извършена проверка за наличие на договори
между доставчиците на медийни услуги и сдружението за колективно управление на
сродни права.
Съветът за електронни медии участва активно в няколкомесечната работа на
междуведомствената работна група “Медии и реклама” към Министерството на
културата, с цел изготвянето на Национална стратегия за развитие на изкуствата,
културното наследство, културните и творческите индустрии и културния туризъм. От
страна на СЕМ бе предоставена огромна по обем база данни за дейността на регулатора
от 2007 година до настоящия момент, по всички направления на надзорната дейност,
като процесът на изработването на стратегията продължава.
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ІІ. ЛИЦЕНЗИРАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ, НАДЗОР,
ДЕЙСТВИЯ И СЪДЕБНА ПРАКТИКА
ДИРЕКЦИЯ “СПЕЦИАЛИЗАНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

ПРАВНИ

Макар че структурната реформа в СЕМ официализира обособяването на
“Специализирана администрация” от 16.02.2012 г. (датата на сключване на нови
допълнителни споразумения), промените в организацията на работата са предприети
още в началото на м. февруари. Те започват най-напред в областта на надзора и са
свързани най-вече с текущия мониторинг (регулярен, фокусиран, специализиран) на
радио- и телевизионни програми. Новата организация на работа във все още
функциониращите тогава бивши отдели „Национален мониторинг“ и „Регионален
мониторинг“ в дирекция “Мониторинг” е материализирана в разработения нов модел за
седмично планиране - график, който включва и графа за отчет
(изпълнение/неизпълнение) на предвиденото, с улеснен вариант за описване на
задачите и отметка за приключването им. Най-същественият елемент в този интегриран
график-отчет е универсалността в разпределението на наблюдението по експерти няма профилиране по радио и телевизионни програми, няма разделение за експертите в
София в програмите с регионален и национален обхват на разпространение.
Моделът е предложен за обсъждане на заседание на Съвета и след одобряването
му е заложен като действащ - отначало само за експертите по мониторинг, а
впоследствие и за всички служители в „Специализираната администрация“ (вкл.
експерти по лицензиране и регистрации, и юристи, съобразно специфичната им
дейност). Графикът се изготвя и попълва само в електронен вариант, така се извършва и
отчитането на изпълнението му, достъпен е по всяко време за допълване, актуализация,
корекция и преглед в определена папка (по мрежата на работните станции в СЕМ –
централен офис).
Този модел ясно онагледява разпределението на работата и нейното отчитане, но
по-важното е, че дава концентриран израз на принципите на структурното
преобразуване и по този начин се явява предпоставка за постигане на основните цели и
задачи на реформата, изложени от Председателя на СЕМ пред Общото събрание на
служителите:
Интензификация на работата, видимост на дейността и приноса на всеки
служител, висока технологизация, адекватност на европейските практики,
универсалност в изпълнението на функциите.
Съпоставката на отчитаните данни за периода с тези насоки очертава следните
тенденции:
В ОБЛАСТТА НА ЛИЦЕНЗИРАНЕТО И РЕГИСТРИРАНЕТО:
•

•

Направени са първи стъпки за обучение на експертите по лицензиране и
регистриране (за работа със системата за извършване на мониторинг; за
вписване на данни в Пети раздел на Публичния регистър), както и на експертите
по мониторинг (в обработване на документи, свързани с лицензирането и
регистрирането на доставчици на медийни услуги);
Проявен е стремеж планови и оперативно възникнали задачи, в зависимост от
конкретния им характер, да се осъществяват в по-широк състав от този на
бившата дирекция “Лицензиране и регистрации” – изцяло или с активното
участие на експерти от бившата дирекция “Мониторинг”.
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2.1. ЛИЦЕНЗИРАНЕ
Решение за откриване на процедура по чл. 116е от ЗРТ (цифрово
радиоразпръскване)
С Решение № 107/ 24.04.2012 г. СЕМ откри процедура по чл. 116е от ЗРТ за
издаване на лицензии за телевизионна дейност за създаване на програми с национален
обхват, предназначени за разпространение чрез електронна съобщителна мрежа за
наземно цифрово радиоразпръскване.
Решения за откриване на процедури по чл. 116 и сл. от ЗРТ (аналогово
радиоразпръскване)
По искане на заинтересовани лица са постановени 9 (девет) решения за откриване
на процедури, както следва:
1. За регион, обхващащ населените места - гр. Царево, гр. Ахтопол, къмпинг
Арапя, и селата: Бродилово, Българи, Варвара, Велика, Изгрев, Кондолово,
Кости, Лозенец, Резово, Синеморец и Фазаново (Решение № 9/ 17.01.2012 г.);
2. За град Стара Загора (Решение № 13/ 24.01.2012 г.);
3. За град Враца (Решение № 14/ 24.01.2012 г.);
4. За град Русе (Решение № 15/ 24.01.2012 г.);
5. За град Шабла (Решение № 16/ 24.01.2012 г.);
6. За град Търговище (Решение № 23/31.01.2012 г.);
7. За град София (Решение № 34/21.02.2012 г.);
8. За град Нова Загора (Решение № 71/20.03.2012 г.);
9. За град Димитровград (Решение № 72/20.03.2012 г.);
Решения
за
обявяване
на
конкурси
за
радиодейност
(аналогово
радиоразпръскване)
През отчетния период са обявени конкурси за издаване на лицензии за
радиодейност за:
1. град Петрич
-4
2. град Сандански - 3
3. град Банско
-3
4. град Разлог
-2
5. град Симитли
-3
6. град Кресна
-2
7. град Стара Загора - 1
8. град Търговище - 2.
Решения за класиране на кандидати във вече обявени конкурси
СЕМ е финализирал конкурси за радиодейност за следните градове:
• град Гоце Делчев - класирано на първо място „Метрорадио” ЕООД с програма
„БГ Радио”,
• град Пазарджик - класирано на първо място „Вава Тур” ЕООД,
• град Бургас - класирана на първо място Община Бургас с програма „Радиото на
Бургас,
• град Петрич – в проведените 4 конкурса са класирани на първо място „Ултра
медия” ЕООД (честота 88.4 MHz); „Вега медия” ЕООД (честота 91.9 MHz);
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•

„Радио Веселина” ЕАД (честота 94.1 MHz) и „Фокус-Нунти” ООД (честота 104.5
MHz),
град Сандански - в проведените 3 конкурса са класирани на първо място „ФокуНунти” ООД (честота 99.0 MHz); „Ултра Медия” ЕООД (честота 103.4 MHz) и
„Радио Веселина” ЕАД (честота 105.7 MHz).

Издадени лицензии за радиодейност
С Решения № 127/07.06.2012 г. и № 139/26.06.2012 г. Съветът издаде първите
индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуги, приведени в съответствие с
разпоредбите на ЗРТ. На основание на посочените решения на 19 лица са издадени
лицензии за доставяне на 24 програми:
“България Он Ер”
ООД

АЛФА РАДИО /
ALPHA RADIO
РАДИО
БЪЛГАРИЯ ОН
ЕР / BULGARIA
ON AIR

“Радиокомпания
Си.Джей” ООД

ЕНДЖОЙ /
N – JOY

ДЖАЗ ФМ /
JAZZ FM
МЕЛОДИ /
MELODY

№ 1– 001 – 01 – 01 за град Пазарджик, честота 98.5 MHz
№ 1– 001 – 01 – 02 за град Гоце Делчев, честота 89.5 MHz
№ 1– 001 – 01 – 03 за град Ботевград, честота 102.0 MHz
№ 1– 001 – 01 – 04 за град Силистра, честота 92.3 MHz
№ 1 – 001 – 02 – 01 за град Айтос, честота 89.0 MHz
№ 1 – 001 – 02 – 02 за град Велинград, честота 106.0 MHz
№ 1 – 001 – 02 – 03 за град Самоков, честота 99.4 MHz
№ 1 – 001 – 02 – 04 за град Ловеч, честота 90.9 MHz
№ 1 – 001 – 02 – 05 за град Ямбол, честота 99.4 MHz
№ 1 – 001 – 02 – 06 за град Ахтопол, честота 105.5 MHz
№ 1 – 001 – 02 – 07 за град Габрово, честота 91.3 MHz
№ 1 – 001 – 02 – 08 за град Монтана, честота 90.0 MHz
№ 1 – 001 – 02 – 09 за град Добрич, честота 103.7 MHz
№ 1 – 001 – 02 – 10 за град Шумен, честота 90.8 MHz
№ 1 – 001 – 02 – 11 за град Ва рна, честота 91.7 MHz
№ 1 – 001 – 02 – 12 за град София, честота 88.4 MHz
№ 1 – 002 – 01 – 01 за град Велинград, честота 93.0 MHz
№ 1 – 002 – 01 – 02 за град Ловеч, честота 103.8 MHz
№ 1 – 002 – 01 – 03 за град Ямбол, честота 104.2 MHz
№ 1 – 002 – 01 – 04 за град Монтана, честота 95.2 MHz
№ 1 – 002 – 01 – 05 за град Габрово, честота 107. 4MHz
№ 1 – 002 – 01 – 06 за град София, честота 106.9 MHz
№ 1 – 002 – 01 – 07 за град Стара Загора, честота 106.2 MHz
№ 1 – 002 – 01 – 08 за град Варна, честота 90.6 MHz
№ 1 – 002 – 01 – 09 за град Пловдив, честота 102.0 MHz
№ 1 – 002 – 01 – 10 за град Благоевград, честота 103.9 MHz
№ 1 – 002 – 01 – 11 за град Русе, честота 101.6 MHz
№ 1 – 002 – 01 – 12 за град Бургас, честота 101.8 MHz
№ 1 – 002 – 01 – 13 за град Айтос, честота 90.0 MHz
№ 1 – 002 – 01 – 14 за град Пазарджик, честота 92.7 MHz
№ 1 – 002 – 01 – 15 за град Разград, честота 106.9 MHz
№ 1 – 002 – 01 – 16 за град Гоце Делчев, честота 91.6 MHz
№ 1 – 002 – 01 – 17 за град Хасково, честота 89.5 MHz
№ 1 – 002 – 01 – 18 за град Ботевград, честота 98.9 MHz
№ 1- 002 - 02 - 01 за град София, честота 104.0MHz
№ 1- 002 – 03 – 01 за град София, честота 93.4MHz
№ 1- 002 – 03 – 02 за град Пловдив,
№ 1- 002 – 03 – 03 за град Варна,
№ 1- 002 – 03 – 04 за град Бургас,
№ 1- 002 – 03 – 05 за град Плевен,
№ 1- 002 – 03 – 06 за град Велико Търново,
№ 1- 002 – 03 – 07 за град Видин,
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“Фондация Радио
Нова Европа”

ЗИ - РОК /
Z – ROCK

“БТВ Медиа Груп”
ЕАД

ЕНДЖОЙ /
N – JOY

“Агенция Атлантик”
ЕООД

№ 1- 002 – 03 – 08 за град Хасково,
№ 1- 002 – 03 – 09 за град Стара Загора,
№ 1- 003 - 01 - 01 за град София, честота 89.1 MHz
№ 1- 003 - 01 - 02 за град Пловдив, честота 103.7 MHz
№ 1- 003 - 01 - 03 за град Стара Загора честота 100.1 MHz
№ 1- 003 - 01 - 04 за град Плевен, честота 87.9 MHz
№ 1- 003 - 01 - 05 за град Велико Търново, честота 105.7 MHz
№ 1- 003 - 01 - 06 за град Варна, честота 95.9 MHz
№ 1- 003 - 01 - 07 за град Бургас, честота 105.1 MHz
№ 1- 003 - 01 - 08 за град Хасково, честота 102.1 MHz
№ 1- 003 - 01 - 09 за град Видин, честота 97.8 MHz
№ 1- 003 - 01 - 10 за град Монтана, честота 91.6 MHz
№ 1- 003 - 01 – 11 за град Ловеч, честота 100.5 MHz
№ 1- 003 - 01 – 12 за град Ямбол, честота 102.2 MHz
№ 1- 003 - 01 - 13 за град Разград, честота 106.0 MHz
№ 1- 004 - 01 – 01 за град Перник, честота 107.0MHz

ЗИ - РОК /
Z – ROCK

№ 1- 004 - 02 - 01 за град Гоце Делчив, честота 102.8 MHz
№ 1- 004 - 02 - 02 за град Пазарджик, честота 104.8 MHz

РАДИО
МЕДЖИК ФМ

№ 1- 005 - 01 – 01 за град Габрово, честота 98.6 MHz
№ 1- 005 - 01 – 02 за град София, честота 92.4 MHz
№ 1- 005 - 01 – 03 за град Пловдив, честота 97.7 MHz
№ 1- 006 - 01 – 01 за град Благоевград, честота 93.6 MHz
№ 1- 006 - 01 – 02 за град Бургас, честота 96.7 MHz
№ 1- 006 - 01 – 03 за град Варна, честота 92.6 MHz
№ 1- 006 - 01 – 04 за град Плевен, честота 106.1 MHz
№ 1- 006 - 01 – 05 за град Пловдив, 97.0 честота MHz
№ 1- 006 - 01 – 06 за град София, честота 97.6 MHz
№ 1- 006 - 01 – 07 за град Добрич, честота 96.6 MHz
№ 1- 006 - 01 – 08 за град Сливен, честота 106.4 MHz
№ 1- 006 - 01 – 09 за град Смолян, честота 90.9 MHz

“Агенция Витоша”
ЕООД

РАДИО
ВИТОША

“Радио Експрес” АД

РАДИО THE
VOICE

№ 1- 007 - 01 – 01 за град София, честота 96.2 MHz
№ 1- 007 - 01 – 02 за град Пловдив, честота 106.0 MHz

“Радио Веселина” ЕАД

РАДИО
ВЕСЕЛИНА

№ 1- 008 - 01 – 01 за град Пловдив, честота 106.5 MHz
№ 1- 008- 01 – 02 за град Благоевград, честота 89.4 MHz
№ 1- 008 - 01 – 03 за град Видин, честота 103.2 MHz
№ 1- 008 - 01 – 04 за град Бургас, честота 94.8 MHz
№ 1- 008 - 01 – 05 за град София, честота 99.1 MHz
№ 1- 008 - 01 – 06 за град Русе, честота 105.8 MHz
№ 1- 008 - 01 – 07 за град Смолян, честота 94.3 MHz
№ 1- 008 - 01 – 08 за град Стара Загора, честота 95.8 MHz
№ 1- 008 - 01 – 09 за град Хасково, честота 91.4 MHz
№ 1- 008 - 01 – 10 за град Ямбол, честота 91.2 MHz
№ 1- 008 - 01 – 11 за град Варна, честота 106.3 MHz
№ 1- 008 - 01 – 12 за град Велико Търново, честота 88.1 MHz
№ 1- 008 - 01 – 13 за град Враца, честота 91.8 MHz
№ 1- 008 - 01 – 14 за град Кърджали, честота 107.5 MHz
№ 1- 008 - 01 – 15 за град Кюстендил, честота 90.2 MHz
№ 1- 008 - 01 – 16 за град Плевен, честота 91.2 MHz
№ 1- 009 - 01 – 01 за град Малко Търново, честота 93.8 MHz
№ 1- 009 - 01 – 02 за град Пазарджик, честота 99.7 MHz
№ 1- 009 - 01 – 03 за град Ботевград, честота 93.1 MHz
№ 1- 009 - 01 – 04 за град Ловеч, честота 94.5 MHz
№ 1- 009 - 01 – 05 за град Ахтопол, честота 102.9 MHz
№ 1- 009 - 01 – 06 за град Габрово, честота 94.5 MHz

“Метрорадио” ЕООД

БГ РАДИО
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“Българска
Радиокомпания” ООД

РАДИО 1 РОК

“Радио Тангра” ЕАД

ВЕРОНИКА

“Пардонови” ООД

РАДИО
ЕНЕРДЖИ

№ 1- 009 - 01 – 07 за град Ямбол, честота 92.6 MHz
№ 1- 009 - 01 – 08 за град Плевен, честота 104.2 MHz
№ 1- 009 - 01 – 09 за град София, честота 91.9 MHz
№ 1- 009 - 01 – 10 за град Сливен, честота MHz
№ 1- 009 - 01 – 11 за град Шумен, честота 89.0 MHz
№ 1- 009 - 01 – 12 за град Пловдив, честота 94.6 MHz
№ 1- 009 - 01 – 13 за град Варна, честота 97.8 MHz
№ 1- 009 - 01 – 14 за град Русе, честота 97.4 MHz
№ 1- 009 - 01 – 15 за град Бургас, честота 95.7 MHz
№ 1- 009 - 01 – 16 за град Велико Търново, честота 94.9 MHz
№ 1- 009 - 01 – 17 за град Благоевград, честота 91.4 MHz
№ 1- 009 - 01 – 18 за град Стара Загора, честота 93.6 MHz
№ 1- 009 - 01 – 19 за град Гоце Делчев, честота 93.0 MHz
№ 1- 010 - 01 – 01 за град София, честота 98.3 MHz
№ 1- 010 - 01 – 02 за град Варна, честота 101.5 MHz
№ 1- 010 - 01 – 03 за град Пловдив, честота 104.3 MHz
№ 1- 010 - 01 – 04 за град Бургас, честота 105.9 MHz
№ 1- 010 - 01 – 05 за град Стара Загора, честота 103.4 MHz
№ 1- 010 - 01 – 06 за град Велико Търново, честота 105.2 MHz
№ 1- 010 - 01 – 07 за град Плевен, честота 99.3 MHz
№ 1- 010 - 01 – 08 за град Сливен, честота 98.0 MHz
№ 1- 010 - 01 – 09 за град Шумен, честота 88.3 MHz
№ 1- 011 - 01 – 01 за град София, честота 96.7 MHz
№ 1- 011 - 01 – 02 за град Благоевград, честота 96.9 MHz
№ 1- 011 - 01 – 03 за град Пловдив, честота 93.4 MHz
№ 1- 011 - 01 – 04 за град Велико Търново, честота 96.7 MHz
№ 1- 011 - 01 – 05 за град Варна, честота 97.3 MHz
№ 1- 011 - 01 – 06 за град Русе, честота 99.0 MHz
№ 1- 011 - 01 – 07 за град Бургас, честота 99.9 MHz
№ 1- 011 - 01 – 08 за град Стара Загора, честота 97.3 MHz
№ 1- 012 - 01 – 01 за град Видин, честота 93.6 MHz

“Екстаз” ООД

РАДИО СИТИ

№ 1- 013 - 01 – 01 за град Стара Загора, честота 96.8 MHz

“Радио Контакт
България” ЕООД

РАДИО НОВА

№ 1- 014 - 01 – 01 за град София, честота 101.7 MHz

“Катра” ЕООД

KATRA FM
/КАТРА ФМ

“Радио 1” ООД

РАДИО 1

№ 1– 015 – 01 – 01 за град Пловдив, честота100.4 MHz
№ 1 – 016 – 01 – 01 за град Пазарджик, честота 87.7 MHz
№ 1 – 016 – 01 – 02 за град Гоце Делчев, честота 94.6 MHz
№ 1 – 016 – 01 – 03 за град Ботевград, честота 95.9 MHz
№ 1 – 016 – 01– 04 за град Габрово, честота 104.0 MHz
№ 1 – 016 – 01– 05 за град Сливен, честота 94.7 MHz
№ 1 – 016 – 01 – 06 за град София, честота 106.0 MHz
№ 1 – 016 – 01 – 07 за град Варна, честота 93.8 MHz
№ 1 – 016 – 01 – 08 за град Русе, честота 88.9 MHz
№ 1 – 016– 01 – 09 за град Бургас, честота 90.5 MHz
№ 1 – 016 – 01 – 10 за град Стара Загора, честота 88.8 MHz
№ 1 – 016 – 01 – 11 за град Велико Търново, честота 90.3 MHz
№ 1 – 016 – 01 – 12 за град Пловдив, честота 95.5 MHz
№ 1 – 016 – 01 – 13 за град Смолян, честота 104.5 MHz
№ 1 – 016 – 01 – 14 за град Кърджали, честота 105.6 MHz
№ 1 – 016 – 01 – 15 за град Кюстендил, честота 89.5 MHz
№ 1 – 016 – 01 – 16 за град Благоевград, честота 102.3 MHz
№ 1 – 016 – 01 – 17 за град Велинград, честота 88.8 MHz
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“Радио 1” ООД

РАДИО
ЕНЕРДЖИ

№ 1 – 016 – 02 – 01 за град Пловдив,

“Р - 22” ЕООД

РАДИО
ЕНЕРДЖИ

№ 1- 017 - 01 - 01 за град Пазарджик, честота 89.5 MHz
№ 1- 017 - 01 - 02 за град Велико Търново, честота 93.9 MHz
№ 1- 017 - 01 - 03 за град Русе, честота 100.5 MHz
№ 1- 017 - 01 - 04 за град София, честота 89.5 MHz
№ 1- 017 - 01 - 05 за град Пловдив, честота 90.6 MHz
№ 1- 017 - 01 - 06 за град Варна, честота 91.2 MHz
№ 1- 017 - 01 - 07 за град Бургас,
№ 1- 017 - 01 - 08 за град Стара Загора, честота 90.8 MHz
№ 1- 017 - 01 - 09 за град Силистра, честота 101.5 MHz
№ 1- 018 – 01– 01 за град Кюстендил, честота 88.5 MHz
№ 1- 018 – 01– 02 за град Русе,
№ 1- 018 – 01 – 03 град Велико Търново,
№ 1- 018 – 01 – 04 за град Ловеч, честота 87.6 MHz
№ 1- 018 – 01 – 05 за град София, честота 99.7 MHz
№ 1- 018 – 01 – 06 за град Благоевград, честота 95.0 MHz
№ 1- 018 – 01 – 07 за град Пловдив, честота 91.1 MHz
№ 1- 018 – 01 – 08 за град Варна, честота 98.6 MHz
№ 1- 018 – 01 – 09 за град Пазарджик, честота 96.4 MHz
№ 1- 019 - 01 – 01 за град Плевен, честота 89.9 MHz
№ 1- 019 - 01 – 02 за град Шумен, честота 91.9 MHz
№ 1- 019 - 01 – 03 за град Варна, честота 100.3 MHz
№ 1- 019 - 01 – 04 за град Кърджали, честота 90.5 MHz
№ 1- 019 - 01 – 05 за град София, честота 100.3 MHz
№ 1- 019 - 01 – 06 за град Велико Търново, честота 104.8 MHz
№ 1- 019 - 01 – 07 за град Русе, честота 93.6 MHz
№ 1- 019 - 01 – 08 за град Сливен, честота 105.7 MHz
№ 1- 019 - 01 – 09 за град Стара Загора, честота 104.6 MHz
№ 1- 019 - 01 – 10 за град Добрич, честота 100.5 MHz
№ 1- 019 - 01 – 11 за град Пловдив, честота 103.3 MHz

“Радио и Телевизия
Сити” ЕООД

РАДИО СИТИ

“Плевен Плюс” АД

РАДИО ФРЕШ /
RADIO FRESH

Изменения на лицензии
1. Постановени решения за изменение на индивидуални лицензии – 8;
2. Постановени решения за прехвърляне на индивидуални лицензии – 15;
3. Постановени решения за прекратяване на лицензии
– 1,
на БНТ, за програма „БНТ 2” за територията на област София - град.
2.2. РЕГИСТРИРАНЕ
•
1.
2.
3.
4.
5.

Постановени решения за регистрация за телевизионна дейност – 6, от които
5 от програмите са предназначени за разпространение на територията на Р
България:
„БТВ Медиа груп” ЕАД – програма „bTV Lady”, с национален обхват;
„Жули-М” ЕООД – програма „Българска национално- патриотична телевизия”/
БНП ТВ, с национален обхват;
„Българска телекомуникационна компания” АД – програма „Виваком Арена”, с
национален обхват;
„Фокс Интернешънъл Ченълс България” ЕООД – програма „Нешънъл
Джиографик”/ National Geographic, с национален обхват;
“Зона Груп” ЕООД – програма “Zona News”, с национален обхват.
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Една програма е предназначена за аудитория извън територията на България „Фокс Интернешънъл Ченълс България” ЕООД – програма “FOX MOVIES” с
обхват Сърбия, Македония, Косово, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Албания,
Словения, Хърватия.
Постановени решения за регистрация за радиодейност – 1,
на Община Пещера, за програма „Радио Пещера”, с местен обхват – за град Пещера.
Постановени решения за изменения на регистрации – 12
Постановени решения за заличаване на регистрации за радио- или телевизионна
дейност
–3
Постановени решения за откази за регистрация
– 1.
2.3. ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА СЕМ
Раздели Първи и Трети:
За отчетния период са отразявани всички промени, касаещи изменения на програмите
или дружествата на доставчиците на медийни услуги.
Раздел Втори
През отчетния период не са подавани заявления за вписване на чуждестранни
програми.
Раздел Четвърти
Вписан е един доставчик, предоставящ нелинейни медийни услуги (Видео по поръчка
и Плати, за да гледаш): „БТВ Медиа груп” ЕАД.
Заличен е един доставчик, предоставящ нелинейни медийни услуги – „Комнет
България Холдинг” ООД.
Дейности, свързани с произнасяне на СЕМ на основание други нормативни актове
- изготвени са 28 решения по препратени по компетентност от КРС заявления за
прехвърляне или изменение на разрешения за осъществяване на електронни
съобщения.
Друга информация
1. обработване на документи, постъпили в деловодството на СЕМ, които са докладвани
на проведените за първото шестмесечие заседания на Съвета;
2. подготвени общо 132 решения на СЕМ;
3. осъществяване на кореспонденция с оператори и др. лица;
4. участие като членове/ технически секретари в технически/ експертни комисии;
5. осъществяване на процесуално представителство пред ВАС.
РЕЗУЛТАТИ:
Постигнати в известна степен са:
• интегриране на разделени до отчетния период дейности;
• универсалност в изпълнението на функциите и тяхната интензификация;
• видимост на дейността и приноса на всеки служител.
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НАДЗОР
2.4. Мониторинг на радио- и телевизионни програми.
• Приложено е единно като подход, натоварване и ротация разпределение на
наблюдението на радио- и телевизионни програми – с национален, регионален и
местен обхват на разпространение, между експертите в София и в регионалните
центрове. Няма профилиране нито по радио или телевизионно наблюдение, нито
по териториален принцип: експертите от бившия отдел „Национален
мониторинг“ са по-плътно ангажирани с преглед на регионални програми,
експертите от бившия отдел „Регионален мониторинг“ – с наблюдение на
национални радио- и телевизионни програми. В РЦ към експертите е
ориентирано разпределение на програми от съответния регион, които досега не
са били наблюдавани регулярно от тях;
• Поставен е акцент върху програми, които поради липса на експерт за съответен
регион (Варна и София-област) са изпаднали временно от обсега на наблюдение,
като то е осъществено чрез оперативно изискване на записи и ускореният им
преглед;
• Експериментирано е времево лимитиране на подобни задачи: едноседмичен
пакет от записи да се преглежда и анализира за едноседмичен работен период;
• Въведена е практиката наблюдението на по-нерегулярно наблюдаваните до
момента програми да се придружава с контент-анализ, изготвен от
наблюдаващия експерт.
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС НА СЕМ – СОФИЯ:
Телевизионни програми:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование на програмите
АЛФА ТВ
БАЛКАНИКА
ББТ
БГ ТВ
БЛИЗУ
БНТ 1
БНТ 2
Б ТВ
Б ТВ ЕКШЪН
Б ТВ КОМЕДИ
Б ТВ СИНЕМА
B TV Lady
BG ON AIR
BOX TV
VTV
ВТК
ДИЕМА

Обем в часове
176
168
161
34
12
401
40
1081
333
337
449
36
58
13
17
107
23
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

ДИЕМА ФЕМИЛИ
ВИЖ ТВ
DSTV
EKIDS
ЕВРОКОМ
ЕВРОПА
ЕBF /ИКОНОМИКА ТВ/
КАВАРНА САТ
КАНАЛ 3
КАНАЛ 6
KINO NOVA
LATINA F
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
NOVA SPORT
NBT
ПЛАНЕТА
ПЛАНЕТА ФОЛК
ПОП КОР ТВ
РИНГ БГ
РОДИНА
СИТИ ТВ
СКАТ
СУПЕР 7
ТВ 1
TV 7
ТВ СТРУМА
ТВ БОТЕВГРАД
ТВ ВАРНА
ТВ ИЗТОЧНИ РОДОПИ
ТВ МЕДИА +
ТВ МОНТ 7
T.TV.I /ТРЕВЪЛ ТВ/
ТВ ТУРИЗЪМ
ТВ ЧЕРНО МОРЕ
ТЯНКОВ ТВ
THE VOICE
ФЕН ТВ
ФИЕСТА ТВ
ФОЛКЛОР ТВ
ХОБИ ТВ
24KITCHEN /UTILISIMA/

27
3
40
65
20
7
42
85
141
54
37
12
860
10
124
180
18
35
2
21
87
279
84
38
539
228
85
167
24
70
128
36
50
62
26
204
69
174
242
82
31

Общо 8 033 часа наблюдение на телевизионни програми.
Радиопрограми:
№
1

Наименование на програмите
БГ РАДИО

Обем в часове
58
13

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

БНР – ХРИСТО БОТЕВ
БНР - ХОРИЗОНТ
БНР – РАДИО СОФИЯ
БНР – РАДИО БЛАГОЕВГРАД
БНР – РАДИО БУРГАС
БНР – РАДИО ВАРНА
БНР – РАДИО ВИДИН
БНР – РАДИО ПЛОВДИВ
БНР – РАДИО СТАРА ЗАГОРА
БНР – РАДИО ШУМЕН
БИ ТИ ВИ РАДИО
ДАРИК РАДИО
ДАРИК 18
РАДИО БАЛКАН
РАДИО БРАВО
РАДИО ВЕСЕЛИНА - СОФИЯ
РАДИО ВИТОША
РАДИО К 2
РАДИО КРАКРА
РАДИО ФОКУС - СОФИЯ
ОБЩИНСКО РАДИО ДУЛОВО
ОБЩИНСКО РАДИО КАВАРНА
ОБЩИНСКО РАДИО РАЗГРАД
ОБЩИНСКО КАБЕЛНО РАДИО СИЛИСТРА
РАДИО АЛМА МАТЕР
РАДИО АУРЕА
РАДИО 1 РОК
РАДИО ВЕРОНИКА
РАДИО ДЕВИН
РАДИО ДЪ ВОЙС
РАДИО ЕНДЖОЙ /N-JOY/
РАДИО ЕНЕРДЖИ
РАДИО ЗИ РОК
РАДИО МЕНЕС
РАДИО НОВА
РАДИО ОМУРТАГ
РАДИО РОМАНТИКА
РАДИО СИЛВЪР
РАДИО СТАР ФМ
РАДИО ФМ ПЛЮС
РАДИО ФОРТЕ
РАДИО ФРЕШ
РАДИО УЛТРА

53
158
45
40
38
42
35
24
24
30
50
391
208
120
18
50
211
95
216
40
10
6
9
2
9
70
9
36
3
179
12
9
80
17
10
6
114
5
50
8
9
6
13

Общо 2 618 часа наблюдение на радиопрограми.
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РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРОВЕ НА СЕМ:
ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ
РЦ ВИДИН
Наименование на програмата
ТВ ВИДИН
ТВ ВРАЦА
ВИЖ ТВ
РИМЕКС ТВ
РЦ БУРГАС
Наименование на програмата
КАНАЛ 0
СКАТ +
ТВ МИКС
ТУИДА +
ТВ СТРАНДЖА
ДИАНА КАБЕЛ 1

Обем в часове
92
62
12
166
ОБЩО 332 ЧАСА
Обем в часове
144
179
63
64
59
55
ОБЩО 564 часа

РЦ ПЛОВДИВ
Наименование на програмата
ПЛОВДИВСКА ТЕЛЕВИЗИЯ ТРАКИЯ
БНТ - ПЛОВДИВ
DCTV
ТВ ИЗТОЧНИ РОДОПИ
ПЛОВДИВСКАПРАВОСЛАВНА ТЕЛЕВИЗИЯ

ЩЕРЕВ ТВ
СКАЙ ТВ
ПРЕСС ТВ
ТЕЛЕВИЗИЯ РОДОПИ
РЦ БЛАГОЕВГРАД
Наименование на програмата
БНТ 2 - БЛАГОЕВГРАД
ТВ ДАРТС - БЛАГОЕВГРАД
ТВ ОКО - БЛАГОЕВГРАД
ТВ БАЦ
ТВ ЗАПАД
ТВ КОЛОР
РЦ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Наименование на програмата
БНТ 2 - РУСЕ
ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ – В. ТЪРНОВО
ВИДЕОСАТ
КАНАЛ ФОКУС
ЕТА РАВА

Обем в часове
125
81
45
77
71
40
102
101
29
ОБЩО 671 часа
Обем в часове
20
80
20
60
130
60
ОБЩО 370 ЧАСА
Обем в часове
59
178
115
35
105
15

КИС 13
КИС М +
ТВ ЗОНАТА

132
132
6
ОБЩО 693 часа

Общо 2 630 наблюдение на телевизионни програми от експертите в Регионалните
центрове на СЕМ
РАДИОПРОГРАМИ
РЦ ВИДИН
Наименование на програмата
РАДИО ГАМА
БНР - РАДИО ВИДИН
РАДИО СКАЙ
РАДИО СИЛВЪР
РАДИО ХОТ ФМ
РАДИО БЕРКК М
РЦ БУРГАС
Наименование на програмата
РАДИО МАЙЯ
ПАУЪР ФМ - БУРГАС
ПАУЪР ФМ - ЦАРЕВО
РАДИО 999- ЯМБОЛ
ФОЛК РАДИО
РАДИО МИКС
РЦ ПЛОВДИВ
Наименование на програмата
РАДИО ФМ ПЛЮС
БНР – РАДИО ПЛОВДИВ
РАДИО КАТРА ФМ
РАДИО ВИС ВИТАЛИС
РАДИО ДЕВИН

Обем в часове
58
190
274
100
198
100
ОБЩО 920 ЧАСА
Обем в часове
59
55
54
68
35
32
ОБЩО 303 ЧАСА
Обем в часове
29
11
107
22
43
ОБЩО 212 ЧАСА

РЦ БЛАГОЕВГРАД
Наименование на програмата
РАДИО АУРА - БЛАГОЕВГРАД
РАДИО ФОКУС - БЛАГОЕВГРАД
БНР – РАДИО БЛАГОЕВГРАД
РАДИО УЛТРА
РАДИО ВЕГА
РАДИО БУМЕРАНГ- БАНСКО
РАДИО РИТЪМ ПЛЮС - КЮСТЕНДИЛ

Обем в часове
50
56
136
20
145
50
110
ОБЩО 567 ЧАСА
16

РЦ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Наименование на програмата
РАДИО ФАВОРИТ – В.ТЪРНОВО
РАДИО ЕНЕРДЖИ – В. ТЪРНОВО
РАДИО РЕЗОНАНС
РАДИО ШЛАГЕР
РАДИО ФОРТЕ
РАДИО ДОБРУДЖА

•
•

•

•

Обем в часове
73
36
31
20
20
25
ОБЩО 205 ЧАСА

Общо 2 207 часа наблюдение на радиопрограми от експертите в
Регионалните центрове на СЕМ;
Общ обем наблюдение на телевизионни програми с национален, местен и
регионален обхват от експертите в Централен офис на СЕМ и в
Регионалните центрове: 10 663 часа;
Общ обем наблюдение на радиопрограми с национален, местен и
регионален обхват от експертите в Централен офис на СЕМ и в
Регионалните центрове: 4 824 часа;
Общ обем наблюдение на радио- и телевизионни програми за периода
януари 2012 г. – юни 2012 г.: 15 487 часа.

Обхват на наблюдението:
радиопрограми.

Общо

89 телевизионни програми и 68

Общ брой наблюдавани радио- и телевизионни програми с национален,
местен и регионален обхват за периода януари 2012 г. – юни 2012 г. - 157.
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:
•

•

•

Силна интензификация на експертната работа и разширен обем и обхват на
наблюдението. Комбинирането в планирането на мониторинга между
наблюдение чрез ИСМ и чрез изискване на записи позволява да се ликвидира
възможен „престой“ в работата на мониториращите експерти, особено в РЦ
(възникващ обективно поради повреди в ИСМ или при непредоставяне на
записи);
Преодоляване на изоставеното наблюдение на т.н софийски радиостанции –
радиопрограми от радиовериги, чиито програми с обхват на разпространение –
София и София област на практика са идентични с излъчваните в други градове,
но не са наблюдавани за повече от година в предишни периоди;
Съгласуваност в работата на мониториращите експерти и експертите по
лицензиране чрез съвместни оперативни проверки на дейността и представена
документация от различни доставчици;
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•

•

•

Значително улеснен достъп до всякакви видове данни, с които до момента са
разполагали различните бивши дирекции и отдели. Тези данни (вкл. за актуално
състояние на дружеството-доставчик, актуални програмни схеми, контентанализи и пр.) са събрани и групирани в т.н. стартови досиета, като начална
основа за бъдещ вътрешен (служебен регистър);
По-широко познаване на медийната среда в цялата страна и на поведението на
доставчиците. Установени са проблеми при създаването на някои регионални
програми (неспазване на заявен програмен профил и програмни характеристики„Радио Кракра“), неспазване на заявената програмна продължителност (ТВ
Ботевград, ВИЖ ТВ-Козлодуй, Общинско радио Дулово), продължаващи
нарушения за непредоставяне на информация на СЕМ (РИО ООД, Мегамикс
ЕООД-ТВ Лудогорие, Ултра медия, Н. Николов-ФК Николов ЕТ);
Видимост на дейността на всеки служител.

2.5. Административнонаказателни производства, процесуално представителство.
•

•

•

•

Синхронизирано е планирането, отчитането и организирането на различните
дейности на юристите с работата на мониториращите експерти и експертите по
лицензии;
Разширен е обхватът на длъжностните лица-актосъставители, като са включени
и експертите от предишната дирекция „Лицензии и регистрации“, както и
експертите от предишното междудирекционно звено по проверка на
изпълнението на изискванията на чл.125в от ЗРТ;
За нуждите на новите административно-комуникационни вътрешни връзки в
“Специализираната администрация” е изготвен нов тип приемо-предавателен
протокол за съставените АУАН;
Въведен е непрекъснат режим на консултативната част от дейността,
движението на преписките по образуваните АНП, съвместната работа по
жалбите, сигналите и писмата, постъпващи в СЕМ от институции и граждани.

За отчетния период експертите в “Специализирана администрация” са
съставили 50 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) на
доставчици на медийни услуги (43) и на предприятия, разпространяващи
български и чуждестранни програми (7).
АУАН на доставчици на медийни услуги, създаващи телевизионни програми –
нарушения на ЗРТ и на Закона за здравето, както следва:
НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП АД – НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ – 6 броя:
2 бр. по чл. 17, ал. 2 във връзка с чл. 10, ал.1, т. 6 от ЗРТ (по две от хипотезите в т. 6:
“предаване, противоречащо на добрите нрави”;“ предаване, възхваляващо или
оневиняващо жестокост или насилие”);
2 бр. по чл. 17, ал.2 във връзка с критериите по чл. 32, ал. 5 - “предавания, които са
неблагоприятни или създават опасност от увреждане на физическото, психическото,
нравственото и/или социалното развитие на децата (в един от актовете са описани две
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нарушения - освен по същата разпоредба, и по чл. 17, ал. 2 във връзка с чл. 10, ал. 1, т 6
– “предаване, противоречащо на добрите нрави”);
1 бр. по чл. 17, ал. 2, в частта “предавания, внушаващи национална, политическа,
етническа и религиозна нетърпимост”;
1 бр. по чл. 16, ал. 1 – “предаване, съдържащо информация, свързана с личния живот на
гражданите, без тяхно съгласие”.
БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД – Б ТВ – 3 броя:
2 бр. по чл.17, ал.2 във връзка с критериите по чл. 32, ал. 5 - “предавания, които са
неблагоприятни или създават опасност от увреждане на физическото, психическото,
нравственото и/или социалното развитие на децата”;
1 бр. по чл.55, ал.3 от Закона за здравето- непряка реклама на спиртни напитки.
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ - БНТ 1 – 2 броя:
1 бр. по чл.9, ал.1 – включено в предаване на БНТ 1 част от предаване на друг
доставчик на медийни услуги, без уредени авторски и сродни права ;
1 бр. по чл.75, ал.1, изречение второ – скрито търговско съобщение.
ТВ СЕДЕМ ЕАД – TV 7 – 3 броя:
1 бр. по чл.17, ал.2 във връзка с чл.10, ал. 1, т.5 – предаване, внушаващо нетърпимост
между гражданите;
1 бр. по чл.82, ал.1, т.2 от ЗРТ – насърчаване на пряко закупуване на стока на спонсора
в спонсорирано предаване;
1 бр. по чл.18, ал.3 от ЗРТ – непредоставено право на отговор.
ЕВРОКОМ НАЦИОНАЛНА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ООД- ЕВРОКОМ – 1:
брой:
по чл.75, ал.1, изречение второ – скрито търговско съобщение;
И БИ ЕФ ТИ ВИ АД – EBF – 1 брой:
по чл. 86, ал. 5 – платен репортаж в новини;
ОМЕГА ФИЛМС ООД – ФИЕСТА ТВ – 1 брой:
по чл.75, ал.1, изречение второ от ЗРТ – скрито търговско съобщение;
ПП АТАКА – АЛФА ТВ – 2 броя:
1 бр. по чл. 13, ал. 3 във връзка с чл.14, ал. 4 – доставчикът на медийни услуги не е
предоставил изискана от СЕМ информация за дейността си;
1 бр. с описани 2 нарушения на ЗРТ: по чл.18, ал.3 – непредоставено право на
отговор, и по чл. 14, ал. 3 – непредоставяне на копие от запис на лице, което твърди, че
е засегнато в предаване.
ФЕН ТИ ВИ ООД – ФЕН ТВ – 1 брой:
по чл.75, ал.1, изречение първо – излъчени търговски съобщения, без да бъдат ясно
разпознати като такива.
БОНЕВ И СЪДРУЖИЕ СД – БОТЕВГРАД – 2 броя:
1 бр. по чл. 75, ал. 1, изречение второ – скрито търговско съобщение;
1 бр. по чл. 125а, ал. 6 – неуведомяване на СЕМ за променено времетраене на
програмата.
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ТВВ ООД - ТВВ- 1 брой:
чл. 89, ал. 1 – превишаване на допустимия обем реклама на час.
ВИДЕОСАТ 21 ВЕК - ВИДЕО САТ – 1 брой:
по чл.17, ал.2 във връзка с критериите по чл. 32, ал. 5 – “предавания, които са
неблагоприятни или създават опасност от увреждане на физическото, психическото,
нравственото и /или социалното развитие на децата”.
КАВАРНА САТ ООД – КАВАРНА САТ – 1 брой:
по чл. 75, ал. 1, изречение второ – скрито търговско съобщение.
САТ ТВ” ООД – ПЛОВДИВСКА ТЕЛЕВИЗИЯ ТРАКИЯ – 1 брой:
по чл.55, ал.1 от Закона за здравето – излъчена пряка реклама на спиртни напитки.
Р.Д.-ТВ ЕООД – ЧЕРНО МОРЕ – 3 броя:
2 бр. по чл.75, ал.1, изречение второ– скрито търговско съобщение;
1 бр. по чл.82, ал.1, т. 4 – спонсор на предаване е представен освен с име, и с адрес и
телефон за контакти.
МЕГАМИКС ЕООД – ТЕЛЕВИЗИЯ ЛУДОГОРИЕ – 1 брой:
по чл.13, ал.3 във връзка с чл.14, ал.4 - доставчикът на медийни услуги не е
предоставил изискана от СЕМ информация за дейността си.
КРОА БЪЛГАРИЯ ООД – ТРЕВЪЛ ТВ – 2 броя:
1 бр. по чл.75, ал.1, изречение първо - излъчено търговско съобщение, без да бъде ясно
разпознато като такова (актът съдържа две нарушения – по чл. 75, ал. 1 и по чл. 89, ал. 1
– превишаване на допустимия обем реклама на час);
1 бр. по чл.75, ал.1, изречение първо - излъчено търговско съобщение, без да бъде ясно
разпознато като такова.
ДЖИ ЕС ООД - БОРИНО САТ – 1 брой:
по чл. 125а, ал. 1 – осъществяване на телевизионна дейност без регистрация.
САТЕЛИТНИ СИСТЕМИ ООД - КАНАЛ РИЛА – 1 брой:
по чл. 125а, ал. 1 – осъществяване на телевизионна дейност без регистрация.
АУАН на доставчици на медийни услуги, създаващи
нарушения на ЗРТ и на Закона за здравето:

радиопрограми –

УЛТРА МЕДИЯ ЕООД – РАДИО УЛТРА – 2 броя:
1 бр. по чл. 75, ал. 1, изречение второ – скрито търговско съобщение ;
1 бр. по чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 14, ал. 4 – доставчикът на медийни услуги не е
предоставил на СЕМ изискана информация за дейността си.
ДАРИК РАДИО АД – ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ – 1 брой:
по чл.75, ал.3 – “производителите на стоки и доставчиците на услуги не могат да
оказват влияние върху редакционното съдържание”;
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АГЕНЦИЯ ВИТОША” ЕООД – РАДИО ВИТОША – 1 брой:
по чл.17, ал.2 във връзка с критериите по чл. 32, ал. 5 – “предавания, които са
неблагоприятни или създават от увреждане на физическото, психическото,
нравственото и/или социалното развитие на децата”.
ФОРТЕ ЕООД - ФОРТЕ – 1 брой:
по чл.55, ал.1 от Закона за здравето – излъчена пряка реклама на спиртни напитки;
ОБЩИНА ДУЛОВО – РАДИО ДУЛОВО – 1 брой:
по чл.13, ал.3 във връзка с чл.14, ал.4 – доставчикът на медийни услуги не е
предоставил изискана от СЕМ информация за дейността си.
СОФМЕДИЯ БРОАДКАСТИНГ ЕООД – РАДИО ФОКУС – 1 брой:
по чл.75, ал.1, изречение второ– скрито търговско съобщение;
Р.Д.-ТВ ЕООД – РАДИО ЕНЕРДЖИ – 1 брой:
по чл.75, ал.9, т.1 – излъчено търговско съобщение, чието съдържание създава
опасност от морална вреда за децата.
ВАЙТЪЛ – И –ЕООД – РАДИО ВЕГА ПЛЮС – 1 брой:
по чл. 126а, ал. 1 – неизпълнени условия по издадена лицензия за радиодейност.
АУАН на предприятия, разпространяващи български и чуждестранни
програми – нарушение на чл. 125в, т. 1 от ЗРТ:
ХРИСТО ЙОРДАНОВ – 59 ЕООД – 1 бр.:
непредоставен на СЕМ от предприятието списък на разпространяваните програми и на
документите, свързани с придобиване на правата за разпространението им;
ФАНТИ Г - ООД – 1 брой:
непредоставен на СЕМ от предприятието списък на разпространяваните програми;
НЕТ ИС САТ ООД – 1 брой:
непредоставен на СЕМ от предприятието списък на разпространяваните програми;
ЕТ КЕЙБЪЛСАТ – АНТОНИО МЛАДЕНОВ – 1 брой:
непредоставен на СЕМ от предприятието списък на разпространяваните програми и на
документите, свързани с придобиване на правата за разпространението им;
МАКСКОМ-ИНВЕСТ ЕООД – 1 брой:
непредоставен на СЕМ от предприятието списък на разпространяваните програми и на
документите, свързани с придобиване на правата за разпространението им;
СКОРПИОН 96 – ООД – 1 брой:
непредоставен на СЕМ от предприятието списък на разпространяваните програми и на
документите, свързани с придобиване на правата за разпространението им;
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ПЛЕЙТАЙМ ЕООД – 1 брой:
непредоставен на СЕМ от предприятието списък на разпространяваните програми и на
документите, свързани с придобиване на правата за разпространението им.
АУАН, разпределени според нарушение на конкретните разпоредби на
Закона за радиото и телевизията:
По чл. 9, ал. 1 – 1 бр.;
По чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 14, ал. 4 – 4 бр.;
По чл. 14, ал. 3 – 1 бр. нарушение ( нарушението е описано в акт, съдържащ 2
нарушения на ЗРТ);
По чл. 16, ал. 1 – 1 бр.;
По чл. 17, ал. 2 във връзка с критериите - 6 бр.;
По чл. 17, ал. 2 във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 6 – 3 бр. нарушения (описани в два
АУАН);
По чл. 17, ал. 2 във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 5 - 1 бр.;
По чл. 17, ал. 2, в частта “предавания, внушаващи национална, политическа,
етническа и религиозна нетърпимост” – 1 бр.
По чл. 18, ал. 3 – 2 бр.;
По чл. 75, ал. 1, изречение първо – 3 бр.;
По чл. 75, ал. 1, изречение второ – 9 бр.;
По чл. 75, ал. 3 – 1 бр.;
По чл. 75, ал. 9, т. 1 – 1 бр.;
По чл. 82, ал. 1, т. 2 – 1 бр.;
По чл. 82, ал. 1, т. 4 – 1 бр.;
По чл. 86, ал. 5 – 1 бр.;
По чл. 89, ал. 1 – 2 бр. нарушения (едно от нарушенията е описано в АУАН,
съдържащ 2 нарушения);
По чл. 125а, ал. 1 – 2 бр.;
По чл. 125а, ал. 6 – 1 бр.
По чл. 125в, т. 1 – 7 бр.;
По чл. 126а, ал. 1 – 1 бр.
Общо 50 нарушения на ЗРТ (описани в 43 АУАН)
АУАН по Закона за здравето – 3 бр.:
По чл. 55, ал. 1 – 2 бр.;
По чл. 55, ал. 3 – 1 бр.
Прегледът на съставените на доставчици на медийни услуги и на
предприятия АУАН през периода януари – юни 2012 г., е установил следните
практики :
• преобладаващият брой актове е съставен за скрити търговски съобщения,
включени в радио- и телевизионни програми (9 нарушения);
• тревожна е тенденцията за разпространено аудио- и аудиовизуално съдържание
с потенциално вредно въздействие върху детската аудитория – 6 АУАН по чл.
17, ал. 2 във връзка с приетите критерии съгласно чл. 32, ал. 5 от ЗРТ;
• за непредоставянето на информация на СЕМ от страна на доставчици на
медийни услуги са съставени 4 АУАН по чл. 13, ал. 3, във връзка с чл. 14, ал. 4
от ЗРТ;
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2.9. Във връзка с административнонаказателната дейност на СЕМ юристите
са изготвили 85 доклади по преписки по съставени АУАН от длъжностните лица
на СЕМ. Някои от преписките са докладвани повече от веднъж.
Вследствие на докладваните преписки председателят на СЕМ е издал:
33 наказателни постановления;
17 мотивирани резолюции за прекратяване на административнонаказателни преписки;
• 13 предупреждения по чл. 28 б. “а” от ЗАНН.
От издадените 33 наказателни постановления 10 не са обжалвани и са влезли в
сила; 23 са обжалвани и са образувани дела пред съответните районни съдилища.
Юристите са изготвили: 23 придружителни писма до районни съдилища и
окомплектовали преписките по постъпилите жалби срещу наказателни постановления;
16 касационни жалби до административните съдилища в страната.
В съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 2 от ЗРТ са подготвени за публикуване
на страницата на СЕМ издадените през периода наказателни постановления и влезлите
в сила съдебни актове, чрез заличаване на личните данни на физически лица,
съдържащи се в тях.
•
•

Процесуално представителство
През отчетния период експертите са се явили 38 пъти като свидетели или
актосъставители по НАХД в СРС и в районни съдилища в страната.
Юристите са се явили в 91 съдебни заседания по дела с
административнонаказателен характер, за които са изготвили и представили
приблизително същия брой писмени бележки.
А. Наказателни с административен характер дела
По обжалваните 23 наказателни постановления, издадени от председателя на СЕМ,
са образувани нови н.а.х.дела, както следва:.
• Пред Софийски районен съд – 20 дела;
• Пред Районен съд гр. Ботевград – 1 дело;
• Пред Районен съд гр. Видин – 1 дело;
• Пред Районен съд гр. Самоков – 1 дело;
През отчетния период са излезли 24 решения/определения по висящи съдебни
производства срещу наказателни постановления, издадени от председателя на СЕМ
през 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г.
От тях съответно:
• потвърдени – 16 наказателни постановления;
• отменени – 6 наказателни постановления (1 от които поради изтекла давност);
• с изменен размер на санкцията – 1 наказателно постановление;
• прекратено производство – по 1 наказателно постановление
По потвърдените и необжалваните, влезли в сила наказателни постановления, издадени
от председателя на СЕМ, за отчетния период е извършено следното:
• 28 покани са изпратени до нарушителите за доброволно плащане на
имуществената санкция;
• 24 преписки са изпратени до Националната агенция по приходите за
принудително събиране на имуществените санкции.
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Процесуално представителство по дела пред Върховния административен съд.
Срещу решения на СЕМ и актове за установяване на публични държавни
вземания през периода 01.01.2012 г. – 30.06.2012 г. пред ВАС има образувани 2 нови
административни дела.
Влезли в сила решения/определения на Върховния административен съд (в т.ч. и
по дела от минал период):
• потвърдени решения/ АУПДВ на СЕМ – 18 броя;
• отменени решения/ АУПДВ на СЕМ – 1 брой.
В изпълнение на служебните си задължения юристите от Съвета са се явили в 42
открити съдебни заседания пред ВАС.
Юристите са изготвили 2 придружителни писма до ВАС и АССГ и
окомплектовали преписките по постъпилите жалби срещу решения на СЕМ или
АУПДВ, както и 2 касационни жалби до ВАС.
Във връзка със събиране на сумите, присъдени като юрисконсултско
възнаграждение, са изпратени 14 покани за доброволно плащане, изготвени са 4 молби
за издаване на изпълнителен лист и 3 молби за образуване на изпълнителни дела.
За всички влезли през периода в сила АУПДВ са изготвяни докладни записки до
главния счетоводител (17).
За периода юристите на Съвета са изготвяли и докладни записки, становища,
писма и отговори до оператори, държавни органи и организации, други физически и
юридически лица, свързани с поставени от/на СЕМ въпроси, относно прилагането на
ЗРТ и с правомощията на СЕМ, както и в изпълнение на резолюции или протоколни
решения на съвета – над 60 броя преписки.
РЕЗУЛТАТИ:
•
•

•

•

Постигната оптимална ефективност в консултациите по подготовката на АУАН;
Разнообразени са АНП със съставяне на АУАН или с други действия за
нарушение на разпоредби от ЗРТ, засягащи надзора по лицензирането и
регистрирането;
Осигурен е по-ритмичен ход на АНП, по-добра мотивация при докладване на
АУАН пред Съвета и по-добра обвързаност на действията на всички,
ангажирани с административнонаказателното производство;
Създадени са условия за оптимално използване на наличния капацитет на
специалисти с правна квалификация, като те излизат от досегашните стеснени
профили (напр. само по преглед на лицензионни и регистрационни документи
или само по нарушения, установени при мониторинг и т.н).

2.6. Комуникационна дейност
Кореспонденцията с доставчици, институции и граждани се води само от
централния офис на Съвета за електронни медии и е съсредоточена почти изцяло в
специализираната администрация. Предприети са действия, които доразвиват добри
практики, създадени в бившата дирекция “Мониторинг” в тази област:
• Въведена е тематична и институционална специализация на експертите;
• разпределението на кореспонденцията е съобразено и с конкретните
индивидуални професионални качества на експертите;
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•

експертите по лицензиране и служителите с правна квалификация, обработвали
до реформата главно писма от типа придружителни, уведомителни,
предупредителни, вече са ангажирани с пълноценно и активно участие в
обработката на сигнали и запитвания.

През периода обработените сигнали и жалби от граждани и институции, могат
да бъдат групирани така:
1.Сигнали и жалби относно програмната и редакционната политика на
доставчици на медийни услуги: 70 броя.
Относно проблемно съдържание на предавания от гледна точка на Закона за
радиото и телевизията - конкретни предавания, филми; сигнал от зрителка относно
наличието на хомофобски изказвания в предаване – сигналът е изпратен на КЗД за
становище; преписка по сигнали на граждани относно финалното издание на
предаването “България търси талант”/съмнения за манипулиран зрителски вот;
изпратено е запитване до БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД; отговорът на доставчика е
препратен на жалбоподателите; относно проблемно програмно съдържание с
потенциално вредно въздействие върху децата (сигнал от родител относно предаване
”Часът на Милен Цветков”), в което са били показани две снимки на дъщеря му, без
знанието и съгласието на родителите на момичето; сигнал от името на Национално
сдружение “Будители – следовници” - възмущение от издания на предаването “Шоуто
на Слави” – след извършената проверка на съответните издания не е установено
нарушение на ЗРТ, предвид излъчването им след 23:00 часа); относно програмната и
редакционната политика на доставчици на медийни услуги, без конкретизиране на
предаване (искания за разглеждане на определени теми; неправилен изказ на водещи и
др).
2.Сигнали и жалби относно излъчвани по програми на доставчици на медийни
услуги търговски съобщения (реклама, спонсорство, позициониране на продукти) : 22
броя - относно съдържанието на излъчвани телевизионни реклами (по част от
сигналите са сезирани НСС и КЗД); преписка по групов сигнал от граждани относно
излъчени по програма “БНТ 1” , в сериала “Под прикритие”, търговски съобщения с
потенциално вредно въздействие върху децата - не са установени данни за нарушение
на ЗРТ; относно включването на голям обем реклами в праймтайма в програми на
различни доставчици; относно самопромоции.
3.Сигнали и жалби относно непредоставено право на отговор, засегната лична
неприкосновеност на граждани в предавания, непредоставени копия от контролни
записи – чл. 14, ал. 3 от ЗРТ – 10 броя: преписка, образувана по сигнал от засегнато
лице относно непредоставено право на отговор и на копие от запис на предаване,
излъчено по програма “Алфа ТВ” (образувано e административнонаказателно
производство) преписка, образувана по сигнал от двама граждани, заявили желание да
направят опровержение на изнесена за тях информация в предаване на БНТ 1 –
предоставено е право на отговор; преписки по жалби на засегнати лица в предавания,
на които, след извършена проверка, е установено, че им е предоставено това право;
преписки относно искания за предоставяне на право на отговор– след извършена
проверка е установено, че жалбоподателите нямат качеството на засегнати лица в
предавания; жалби с изразени възмущения от граждани за изнесени в предавания
неверни твърдения по техен адрес – информирани са за правната възможност за
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предоставяне право на отговор по ЗРТ; запитване от гражданин относно механизма на
предоставяне на право на отговор (във връзка със сигналите са съставени 2 АУАН ).
4.Сигнали и жалби със запитвания извън предмета на надзора на Съвета за
електронни медии: 20 броя: относно публикации в интернет сайтове; искания за
извършването на проверка по предавания, излъчвани по чуждестранни програми;
сигнал от името на Фондация “Движение на българските майки” , в който се изразява
възмущение от заглавие в сайта на БНТ по повод репортаж за откриването на защитено
жилище за младежи, напускащи социални институции; относно търговската политика
на предприятие, разпространяващо български и чуждестранни програми.
5.Сигнали и запитвания във връзка с правомощията на СЕМ по чл. 125в от
Закона за радиото и телевизията: 17 бр. преписки: образувани по сигнали от
доставчици на медийни услуги относно разпространение на техни програми в мрежите
на предприятия, разпространяващи български и чуждестранни програми, без надлежно
уредени права; запитвания от абонати на предприятия относно наличието на договори
за разпространяваните програми; преписка по сигнал от първия съветник на
посолството на Р Сърбия, препратен на СЕМ от КРС, относно разпространението на
програма “ПИНК – СЪРБИЯ” без уредени права за излъчването й; преписка във връзка
със сигнали на граждани за разпространявани в мрежите на предприятия програми с
порнографско
съдържание
(отправени
са
запитвания
до
предприятия,
разпространяващи български и чуждестранни програми относно наличието на договори
и предлагането на такива програми в широкодостъпните за зрителите програмни
пакети).
6.Сигнали относно подвеждане на зрители в излъчвани по различни програми
интерактивни телевизионни игри (необявяване на начина на участие в игрите,
некоректно оценяване на верността на зрителски отговори
и др.): 5 броя
(преобладаващата част от изложеното е извън правомощията на СЕМ; някои от
жалбите са изпратени на КЗП).
7.Сигнали относно силен звук на рекламите в телевизионните програми на
доставчици на медийни услуги: 12 бр.
8.Сигнали за неуредени авторски и сродни права в излъчени/излъчвани по
програми на доставчици на медийни услуги предавания: 18 преписки: относно
твърдения, че прякото излъчване на старта от “Формула 1” за “Гран при на Индия” по
програма “Film+“ е без уредени права (извършената проверка не е установила
твърдяното нарушение); преписка, образувана по сигнал от продуцента и автора на
филма “Лов на дребни хищници”, части от който е включен в програма “БНТ 1”, в
предаването “БунтАрт”, без уредени авторски
права (след извършена проверка е
установено нарушение на чл.9, ал.1 от ЗРТ, за което е образувано
административнонаказателно производство); сигнал от “Шуберт мюзик пъблишинг”,
съдържащ твърдения, че част от произведение на композитор е използвано в рекламен
клип без надлежно уредени права; преписка, образувана по сигнал от ПРОФОН твърдения, че някои доставчици на медийни услуги включват в програмите си
защитени музикални произведения без уредени договори за излъчването им; преписка
по сигнал от “ Ню Бояна Вибурно” ЕООД относно кадри, излъчени в репортаж по
“Нова телевизия”, заснети без знанието на собственика на имота, които съдържат
изображения на лица, участващи в заснемането на филмова продукция; сигнали

26

относно спортното състезание “Формула 1” – само в програмния пакет на “Булсатком”
АД е включена програма “ФИЛМ+”, която излъчва състезанието; проверка по сигнал
за излъчване на български филми по “АЛФА ТВ” без уредени права; запитване до МК
относно дружеството за колективно управление на права ЕАЗИПА; многобройни
зрителски сигнали във връзка с авторските права на музиката в рекламата на продукта
“Муколизин”.
9.Разни - 13 броя: молба от македонския регулатор с искане за предоставяне на
информация относно предприети от СЕМ мерки във връзка със “словото на омразата”
в електронните медии (справка за съставени АУАН, издадени НП), разпространявано в
електронните медии; препратен от КЗД сигнал от кандидат за местните избори 2011 г.,
недопуснат до дебат по програма “ TV 7“, СЕМ е сезиран от ЦИК във връзка с жалба
на гражданина, предприета е проверка; материалите по преписката с “ТВ Седем” ЕАД
са препратени на КЗД) - записи не са предоставени, предвид изтеклите срокове за
съхранението им; запитване от Националния художествено-технически
радио
синдикат относно предстоящи промени в излъчването на предавания на БНР за
чужбина – “Радио България”; писмо от председателя на българската общност в
Молдова, препратено на СЕМ от МК – относно разпространението на програма “БНТ
СВЯТ” на територията на Р Молдова; преписка по сигнал от гражданка, адресиран до
Президента и до министър-председателя, относно несъответствия в данните за
дарителската кампания на БНТ за пострадалите от с. Бисер; молба от засегнато лице (по
чийто сигнал през 2011 г. е съставен АУАН) с искане за съдействие от СЕМ да бъде
конституиран като свидетел по образуваното административнонаказателно дело;
преписка по сигнал относно обяви с нецензурно съдържание разпространени чрез
телетекста на БНТ; преписка по писмо от търговски съветник към посолството на Р
Турция с молба за информация относно броя, заглавията и стойността на продажбите
на произведените в Турция и закупени сериали и кинопродукции за периода 2009 –
2012 г.; запитване относно законовото регламентиране на съобщаването на телефонни
номера и евентуално адреси в новинарски емисии, когато информацията е отнася до
хора с увреждания; преписка по жалба от гражданин, който твърди, че е било
злоупотребено с негови лични данни – в сайта на “Б ТВ” са били публикувани негови
лични данни.
2.7. Експертно-аналитична дейност
Изготвянето на експертни мнения, аналитични доклади и участието в публични
прояви на Съвета е сред приоритетните дейности през периода.
ДОКЛАДИ
Контент анализи на радио- и телевизионни програми: Алфа ТВ, Радио
Кракра, ТВ ЕBF, Пловдивска телевизия Тракия, ТВ Видеосат, ФЕН ТВ, ТВ Монт 7,
Радиопрограма ДАРИК 18, ТВВ, ТВ БОТЕВГРАД, СКАТ+, Радио АУРА, ТВ ОКО,
ЕТА РАВА, Радио Резонанс, РИМЕКС ТВ, Радио Катра ФМ, Радио Форте, ТВ
ЗОНАТА, ТВ КИС 13, ТВ КИС М+, Радио Добруджа, Радио Благоевград; Телевизия
Видин, Виж ТВ; Радио Скай, Радио Видин; Радио Силвър; Прес ТВ, ДИАНА КАБЕЛ 1.
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Доклади по частично наблюдение на програмно съдържание:
РАДИО NRJ, ДАРИК 18, БЪЛГАРИЯ ОН ЕР, СКАТ, ТВ СТРУМА, NBT, ФОЛКЛОР
ТВ, ТЕЛЕВИЗИЯ ТУРИЗЪМ, ОБЩИНСКО РАДИО КАВАРНА, РАДИО МАЙА,
ППТВ /Пловдивска православна телевизия, ТУИДА +”, ЗИ РОК, КАНАЛ ФОКУС,
ОБЩИНСКО КАБЕЛНО РАДИО СИЛИСТРА, РАДИО СТАР, КТВ СТРАНДЖА,
ПАУЪР ФМ, КАНАЛ 0, DCTV, РАДИО БАЛКАН, РАДИО ФАВОРИТ, DSTV.
Сравнителен анализ между програмното съдържание на телевизионната
програма “THE VOICE” и радиопрограма “THE VOICE ”.
Доклади по спазване на програмен профил/лицензионни условия: Радио
Дарик 18, Общинско кабелно радио Омуртаг, Радио Романтика, Радио Кракра,
България ОН ЕР, Общинско радио Дулово, Б ТВ радио, Радио Добруджа, Радио Вега
плюс.
Доклади по извършен фокусиран мониторинг върху проблемни казуси,
отделни програмни елементи и /или по спазване на конкретни разпоредби от
ЗРТ: Нова ТВ, Кино Нова, Диема, БНТ 1, ТВ 7 – установяване наличието на рекламни
спотове в контекст на спонсорство, програма Ютилисима – установяване наличието на
лого на друга програма в съдържанието й; Радио Енерджи – фокусиран мониторинг
върху търговски съобщения за хазартни игри; Б ТВ и Б ТВ Комеди – съответствие на
включените в програмите търговски съобщения със ЗРТ и със ЗЛСХМ; Нова телевизия
- спазване на чл. 89 и чл. 86 ал. 4 от ЗРТ; Б ТВ, Нова телевизия, ТВ 7 - реклами с
участието на деца; Б ТВ, ТВ 7 – продуктово позициониране, доклади по наблюдение на
тв програми – несъответствие на програмната им продължителност спрямо
времетраенето по регистрация (съставен АУАН); наблюдение на български сериали в
програмите БТВ, Нова ТВ н ТВ 7; фокусиран мониторинг на програмите Кино Нова;
Нова Спорт; БТВ Синема и БТВ Екшън по спазването на заявена по регистрация
програмна продължителност; регулярни доклади въху наблюдение на нови предавания
(NBT, ТВ 7, СКАТ+, БНТ 1), Фолклор ТВ, Планета, Планета фолк, Тянков ТВ спазване чл. 75, ал. 1 –установяване наличието на необозначени реклами; доклади по
медийно отразяване на земетресението от м. май 2012 (БНТ 1, Б ТВ, Нова тв, Канал 3,
.Радио Фокус, Дарик радио България, Хоризонт, ТВ 7); медийно отразяване на
екопротестите; медийно отразяване на големите наводнения; БНТ 1 – фокусиран
мониторинг по спазване на програмни характеристики; фокусиран мониторинг върху
филмовото позициониране в програма Видеосат ТВ - спазване на чл. 17, ал.2 във
връзка с критериите; доклад във връзка с фокусирано наблюдение – местни избори
2012 Кюстендил; доклади/експертни мнения по отделни издания на предавания, вкл
относно анимационния сериал “Остров Пълна промяна”, излъчван по програма
“Cartoon Network”; експертно мнение относно взаимоотношенията между
телевизионния и кино филм във филмопроизводството на БНТ.
Доклади по различни казуси, свързани с медийната регулация: във връзка с
ефирното разпространение на програма “БНТ Уърлд” на територията на Р Молдова; по
сигнал от сдружението ПРОФОН за доставчици на медийни услуги без сключени
договори за уреждане на права; във връзка с изпълнение на чл. 76 от ЗРТ от страна на
НСС и от доставчиците на медийни услуги; доклад във връзка с прилагането на
критериите за оценка на съдържание; доклади по извършени от експертите в РЦ
съвместни проверки с представители на КРС за установяване разпространяването на
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нерегистрирани програми на територията на Центровете – нерегистрирана програма в
гр. Бяла Слатина.
Обобщени доклади относно: новите развития в процеса на цифровизация в
България; основни приоритети и полета на регулация 2011 (за информация –Брюксел);
състояние на радиосредата в София-град; относно медийната среда в областите на
територията на Регионалните центрове на СЕМ
Изброените доклади са заложени като част от стартовите досиета за бъдещия
вътрешен регистър, тъй като отразяват програмното поведение на даден доставчик в
даден период и служат като база за бъдещи наблюдения, за сравнение при заявени
промени в регистрациите и лицензите, за справки от различни лица и звена в Съвета. В
същото време те допринасят за по-пълно опознаване на медийната среда, защото
задълбочават информацията на експерта, осъществяващ наблюдението; дават
възможност на всички експерти да се запознаят при необходимост бързо и достъпно с
програма, която не са наблюдавали или предстои да наблюдават.
Доклади във връзка с изготвянето на документи по обвързаности на СЕМ с
международни институции:
Доклад за подготовката на националния консолидиран Двадесет и първи периодичен
доклад за предприетите мерки и постигнатия напредък в изпълнение на задълженията
по Международната конвенция за премахване на всички форми на расова
дискриминация 2007 – 2010 г.;
Доклад по препоръки за България за изпълнение на международния пакт за
граждански и политически права;
Доклад за организирането, изпращането и приемането на кореспонденция и
обобщаването на данни по прилагането на чл.13, чл.16 и чл.17 от ДАВМУ;
Допълнение по Отговор на ЕК по спазване на чл. 16 и 17 от ДАВМУ - квота на
европейските произведения и на независими продукции; Подготвяне на информация за
Въпросник във връзка с проучване на прилагането на разпоредбите на чл. 17 и 18 от
Директивата - за Европейската Комисия;
Информационно и аналитично осигуряване на работната група в Министерството на
културата, Работна група “Медии и реклама” (с ръководител прoф. Нели Огнянoва) по
тема: СЕМ – Европейска аудиовизия – полета на регулация, за изготвянето на
Националната стратегия за развитие на културата и творческите индустрии (за периода
2007 – 2012 г.);
Доклад на СЕМ до МВнР относно предстояща защита на 13-14 юли 2012 г., в рамките
на 102-та сесия на Комитета по правата на човека на ООН в Женева, Периодичен
доклад за България за предприетите мерки и постигнатия напредък в осигуряване на
признатите права от Международния пакт за граждански и политически права;
Изготвена презентация в рамките на обучение по програма ПРОГРЕС (2007-2013 г.) “Въвеждане на гъвкаво работно време”;
Доклад относно Предприетите мерки и постигнатия напредък по приложението на
Конвенцията за премахване на всички форми на расова дискриминация 2007 – 2010 г.
Доклад - Примери за добри практики в дейността на Съвета за електронни медии в
областта на политиката за борба с дискриминацията на основата на религия или
вярване.
Справки
относно реализираните мерки, заложени в Националния план за действие за
насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2011 г., изпратена на МТСП;
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относно съставените на доставчици на медийни услуги АУАН във връзка с приетите
критерии за оценка на съдържание – по писмо на ЕПРА до СЕМ; относно състоянието
на радиосредата в София – град; подготвяне на база данни във връзка с обществените
медии, цифровизацията и ролята на СЕМ, авторски и сродни права, защита на децата от
неблагоприятно медийно съдържание (във връзка с разглеждане на въпросите от
работна група “Медии и реклама” в МК); изготвяне на справка по видове доставчици,
съставени актове, издадени НП; справка за радиосредата в гр. Русе; справки за
медийната среда на територията на Регионалните центрове; справки по постъпилата в
СЕМ документация във връзка с чл. 125в от ЗРТ.
Участие на експерти в срещи и семинари
обучение по програма ПРОГРЕС (2007-2013г.) с презентация; участие в работни срещи
между представители на Булсатком АД и БНТ по казус с предоставяне на програмите
на БНТ в пакетите на предприятието, вкл. относно предоставяне по ефирен способ на
програма “БНТ Уърлд” на територията на Република Молдова; участие в 9-та
регионална конференция “Телекомуникации и медии”; участие на експерти в срещи на
членовете на СЕМ с представители на доставчици на медийни услуги (във връзка с
проблемни казуси); среща с представители на БАККО и с представители на БНТ и УС;
среща на СЕМ с представители на МК; участие в годишната среща на БАККО, в
рамките на медийния фестивал “Медиамикс 2012” и презентация за ролята на СЕМ в
процеса на цифровизацията, за технологичната неутралност, за предприятията по чл.
125в.
2.8. Административен капацитет на дирекция “Специализирана администрация”
Увеличеният брой щатни юристи (с 1 новоназначен) към „Надзор и правни
режими“ има положителен ефект върху консултантската и административната работа
на служителите с правна квалификация.
За съжаление, следва да се отчете безпрецедентният факт на осъществяване на
мониторинговите дейности в посочения период със силно намален числен състав на
експертите (отсъстващи дългосрочно или за по-кратки периоди поради уважителни
причини, или при заявяване на отпуск). Например дългосрочно отсъстващи през целия
период – за над три месеца - са 4 експерти: 1 в отпуск по майчинство, 1 в неплатен
отпуск, 2 – поради заболявания. За време между 5 и 15 дни са отсъствали още 4
експерти. 2 експерти са участвали в 4 броя тридневни семинари с откъсване от
работното място.
През всичките месеци е имало работни седмици, в които са отсъствали по 7-8
души. Това е създавало затруднения в планирането на наблюдението и другите
мониторингови дейности, а най-вече в осъществяването им.
В начален стадий е организирано взаимно квалифициране на различните по
профил експерти – мониторинг и лицензи, доколкото е било възможно поради
намаления състав.
Осъществено е обединяване (не само формално) на дейността на всички
мониториращи експерти от бившите отдели „Национален мониторинг“, „Регионален
мониторинг“ в София и от Регионалните центрове. Интегрираният график-отчет
съдържа данни за сравнително равномерно и равнопоставено разпределение на
наблюдението на радио- и телевизионни програми с национален, регионален и местен
обхват на разпространение между всички работещи експерти. Като цяло този вид
организация на наблюдението дава положителни резултати.
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Експертно-аналитичната дейност е възлагана и съответно изисквана от всички
експерти по мониторинг. Това е извършено в съответствие с една от приоритетните
насоки за реформиране на цялостната работа в дирекция “Специализираната
администрация”.
АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
•

ПОЛОЖИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ:

- УВЕЛИЧЕН ОБЕМ НАБЛЮДЕНИЕ спрямо предходни периоди. Дължи се на попрецизно планиране на по-голям брой програми; съчетано наблюдение на файлове в
ИСМ и записи, представени от доставчици; уеднаквена технология за наблюдение и
отчет в централния офис в София и в Регионалните центрове; ротация на
продължително наблюдавани програми към ненаблюдавали ги досега експерти от
звеното за наблюдение на програми с национален обхват към експерти в досегашния
„регионален мониторинг“ и обратно - регионални и местни програми за наблюдение от
експерти от предишния „национален мониторинг“. При негласно въведен
мониторингов лимит – едноседмичен обем записи
за една работна седмица
наблюдение- е постигната необходимата интензивност и желания ефект. Така са
установени несъответствия в дейността на доставчици с регионален и местен обхват –
както нарушения по конкретни разпоредби на ЗРТ в програмите им, така и
несъответствия по програмен профил, програмна продължителност, неспазване на
заявени лицензни и регистрационни характеристики;
- РАЗШИРЕН ОБХВАТ НА НАБЛЮДЕНИЕТО – освен постоянното наблюдение
на програмите с висока степен на обществено влияние, които традиционно присъстват
за мониторинг, наред с програмите с т.н потенциално проблемно съдържание, е
допълнен списъкът на по-слабо наблюдавани програми, включени са нови програми.
Обхватът е разширен най-вече за сметка на „изоставени“ до момента програми – от
региона на неработещия РЦ- Варна, от сферата за наблюдение на т.н. бивш Регионален
център София-област, от листата на радиопрограми – вериги с излъчване на
територията на столицата (без национален обхват);
- СТРУКТУРИРАНЕ И НАЧАЛЕН ЕТАП НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО
НАБЛЮДЕНИЕ - от експертите в София се осъществява мониторинг на голям брой
програми с национален обхват на разпространение и на немалък брой програмирегионални и местни чрез изисквани периодично записи от доставчици. Записи се
изискват и за наблюдение в РЦ , като предварително се планира приблизително
(всъщност с висока степен на точност) времето на получаването им. Ликвидирани са
„престоите“ и разтегленото наблюдение, особено на получени записи. В Регионалните
центрове е създадена възможност за директна информация за медийната среда в
региона, като вече се мониторират програми, които дотогава са били наблюдавани
инцидентно само от експерти в София и са били нарушени информационната връзка и
осигуряване. По този начин определено е повишено познаването на медийния пейзаж в
страната и има възможност да се очертаят проблемни зони и доставчици на регионално
ниво. Концентрирано е наблюдението върху програмите на БНР – национални и
регионални, което през периода се осъществява само в София, само от експерта,
профилиран в това наблюдение. Така е постигната цялостност, устойчивост и
задълбоченост в надзора върху програмите на национален обществен доставчик, което
е съществен резултат. Частично експериментално централизирано наблюдение е
постигнато засега само за радиопрограми на търговски доставчици извън столицата,
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които имат онлайн разпространение. Осъществен е пробен трансфер на такъв вид
програми към Регионалните центрове, като така отново е постигнато по-обхватно
наблюдение с ротация, избягва се повтаряемостта, в крайна сметка, ефектът е и в
известна степен дисциплиниращ за някои проблемни до момента доставчици;
- МАКСИМАЛНА ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ – наблюдението се извършва почти 100 %
само със съвременни технологични средства: всички налични мониториращи експерти
осъществяват наблюдението чрез ИСМ, записи в аналогов вид са изключение; за пръв
път няма прекъсвания в работата на ИСМ, а проблемите, възникващи в Регионалните
центрове са отстранени в договорения срок /даже предсрочно/. Въведено е в употреба
софтуерно приложение с 2 опции, 1 експерт е изцяло подготвен за работа с пълния му
програмен капацитет и го прилага, 6 експерти са обучени за потребителска работа с
въпросното приложение;
- ОСЪЩЕСТВЕНО ВЗАИМНО ОБУЧЕНИЕ НА ЕКСПЕРТИ ПО МОНИТОРИНГ
И ЛИЦЕНЗИИ – за подготовка на конкурсни книжа, по въвеждане на данни и
поддържане на 5 раздел на ПР на СЕМ, по достъп до файлове в ИСМ и
възпроизвеждането им;
- ОСИГУРЕНА УСТОЙЧИВА И НЕПРЕКЪСНАТА СЪВМЕСТНА РАБОТА ПО
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА НА ЕКСПЕРТИ И
ЮРИСТИ;
•

ПРОБЛЕМНИ ЗОНИ, НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

- АСИМЕТРИЯ В ПРОФИЛИРАНЕТО НА ЕКСПЕРТИТЕ: при максимално
ефективна организация на работата по надзор на БНР – липса на експертно
профилиране за БНТ (мониторингът на програмите на БНТ през периода се
осъществява избирателно и ротационно от експертите по мониторинг на търговски
програми);
- ДОПУСНАТО НЕРАВНОМЕРНО НАТОВАРВАНЕ НА ОТДЕЛНИ ЕКСПЕРТИ
И ГРУПИ ЕКСПЕРТИ: работата по проверката на постъпили документи по 125в и
поддържането на 5 раздел от ПР се осъществява от същите експерти, неритмично, с
допуснато сериозно изоставане е АНП по чл. 125в от ЗРТ, изостава от планираното и
подготовката за създаване на база данни за бъдещ вътрешен регистър, поради
ангажираността на предвидените експерти в горепосочените дейности; отделни
експерти регистрират намален обем наблюдение без обективни причини, някои
планирани наблюдения не са осъществявани в срок;
- НЕ Е ПРЕОДОЛЯНА ДОКРАЙ ИЗОЛИРАНОСТТА в информацията и не е
осъществено в необходимата степен взаимното навлизане в спецификите на
мониторинговите дейности и лицензните, вкл. и при заместник координаторите им;
- УСЛОЖНЕНА КОМУНИКАЦИЯ С РЦ – осъществявана единствено чрез
размяна на писмени указания, въпроси и отговори и отчети чрез скайп, без възможност
за оперативна директна връзка – липса на стационарен телефон с директно набиране ,
липса на мобилен телефон, резервирано отношение към възможни командировки в
едната или другата посока, многостепенност в докладване на евентуалните проблеми и
решаването им.
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ІІІ. КОРЕГУЛАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
3.1. ПРОВЕДЕНИ РАБОТНИ СРЕЩИ С:
•

•
•
•

•

•

•
•
•

•

•
•

•

•
•

•

Представители на “Р.С.-РСА” България – за изясняване на спорните въпроси,
свързани с правата на медиите за излъчване на откъси от срещи на Българското
футболно първенство и турнирите, организирани от БФС за сезон 2011/2012 г.;
Управителния съвет на Българската национална телевизия – за представяне и
утвърждаване на нов член на Управителния съвет на БНТ;
Ръководството на Българската национална телевизия - по отчета за дейността на
БНТ за периода 1 август 2011 г. – 31 януари 2012 г.;
Асоциация на телевизионните продуценти - за дискусия по темата за
разбирането на термина “скрита реклама” в публицистичните и магазинноинформационни предавания на телевизионните оператори и противоречието по
прилагането на този инструмент от търговски съобщения;
“Медиа Експерт Груп 2011” - за обсъждане на тематичен кръг от въпроси,
свързани с предоставянето за разпространение на аудио-визуални произведения,
с цел превенция на употребата на психотропни вещества;
Доставчика на медийни услуги “Ново радио Търговище” ООД - за обсъждане на
въпроси, свързани с осъществяваната от дружеството дейност по създаване на
радиопрограма;
Представители на “ТВ Европа” - по проблеми на цифровизацията;
“БТВ Медиа Груп” ЕАД - във връзка с резултати от фокусирано наблюдение
върху предаването “Шоуто на Слави”;
Ръководството на БНТ и представители на “БУЛСАТКОМ” АД - за обсъждане
на въпроси по задължителното разпространение на всички програми на
Българската национална телевизия;
Представители на телевизионните продуценти, Изпълнителна агенция
„Национален филмов център” към Министерството на културата, БНТ и
заместник -министъра на културата, по темата “Разпределение на субсидията за
телевизионно филмово творчество, заложена в бюджета на БНТ”;
Доставчика “Кракра” АД - по повод на резултатите от експертен доклад на
СЕМ;
Доставчика „Нова Броудкастинг Груп” АД - за обсъждане тенденцията на
нарастване на броя на констатираните нарушения на ЗРТ или казуси във връзка
със спазването на ЗРТ в програмите на доставчика;
Представители на Министерството на културата по прилагане на Закона за
авторското право и сродните му права в частта, която кореспондира със Закона
за радиото и телевизията;
Представители на БАККО – за обсъждане на казуса с правата за
разпространение на Европейското футболно първенство;
Ръководството на Българската национална телевизия - относно предоставяне на
правото за разпространение на Европейското първенство по футбол в HD
формат;
Представители на Община Дулово относно изпълнение на параметрите на
лицензията за радиодейност на “Радио Дулово”;
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•
•

Стефан Спорн, представител на немските канали “RTL” в България, относно
правата за разпространение на тези канали;
Представители на Съвета за електронни медии участват в заседания на
Комисията по културата, гражданското общество и медиите в 41-то
Народно събрание.

УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИ ПРОЯВИ:
•

•
•
•
•
•

•
•

В МТИТС - участие в междуведомствени работни обсъждания на проекта на
Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване
(DVB-T) в Р България;
Участие в семинар Комисия по досиетата;
Участие в дискусия за Изборния кодекс, организирана от “Институт за развитие
на публичната среда”;
Участие в дискусия “Професионални стандарти в журналистиката”,
организирана от Съюза на българските журналисти;
Участие в конференция “Прозрачност и почтеност в политическия процес”,
организирана от Асоциация “Прозрачност без граници”;
Участие в 8-мата регионална конференция “Телекомуникации и медии –
технологии и бизнес преливане”, организирана от ICT Media с партньорството
на СЕМ;
Участие в дискусия за бъдещето на медийното законодателство в България организирана от фондации “Медийна демокрация” и “Конрад Аденауер”;
Участие в международна конференция “Ефективна конкуренция в полза на
потребителите”, организирана от Комисията за регулиране на съобщенията;

3.2. МЕЖДУНАРОДНИ СРЕЩИ И УЧАСТИЯ:
•
•

•
•
•

Участие в институционалната конференция на Международната организация на
франкофонията в Париж, Франция;
Среща с председателя на френския висш съвет за аудиовизия, Париж, Франция.
Обсъждани теми - преминаването към цифровата телевизия и др. Срещи с
председателя на Френския висш съвет по аудиовизия, с представители на
дирекцията по аудиовизия във Френското министерство на културата, както и с
представители на дирекцията за комуникации и информация към Френското
министерство на външните работи и европейските въпроси;
Участие в Осмата световна среща на българските медии, в Букурещ, Румъния;
Участие в Международния медиен фестивал и конгрес “МЕДИАМИКС 2012”,
к.к. “Албена”;
Среща представители на Македонския регулатор, с цел запознаване с
регулаторната рамка, състава на двата регулатора и размяна на информация и
мнения;
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•

Участие в 35-та редовна среща на ЕПРА, в Порторож, Словения.

Съгласно Годишната работна програма, темите за двете пленарни заседания са:
„Нови медии и регулация: към парадигмата на промяната” и „Бъдещо развитие на
търговските съобщения: пазар и регулаторни развития”.
Първата сесия фокусира вниманието върху ”Новите услуги: какви са новостите до
момента”, а втората е посветена на дискусията „Бъдещото развитие на търговските
съобщения в т.нар. „свързана среда”.
Сред другите обсъждани теми в три работни групи бяха въпросите свързани с
„Юрисдикцията”, „Местните медии и медиите на общността” и „Новите медии и
„Новини и въпроси от настоящата програма: регулаторни подходи”.
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ІV. ОРГАНИЗАЦИОННА СТАБИЛНОСТ НА СЕМ
4.1. ФИНАНСОВО СЪТОЯНИЕ
КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ
МЕДИИ КЪМ 30.06.2012 ГОДИНА
С Постановление № 367 на Министерския съвет от 29.12.2011 г. (ДВ бр.106 от
30.12.2011 год.) за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012
година на Съвета за електронни медии са утвърдени:
•
•
•

приходи
разходи
трансфер

1 400 000 лева
1 429 000 лева
29 000 лева

През първото полугодие на 2012 година по бюджета на Съвета за електронни
медии не са извършвани корекции.
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА
За 2012 година е определена численост на персонала 72 щатни бройки, в
т.ч. 5 членове на Съвета за електронни медии, избрани и назначени съгласно
Закона за радиото и телевизията, и 67 щатни бройки административнотехнически персонал. В резултат от извършена структурна промяна числеността
на персонала е намалена на 67 щатни бройки.
Към 30.06.2012 година заетите бройки са 62, в т.ч. 5 бройки – членове на
СЕМ и 57 бройки административно-технически персонал.
Съгласно чл. 41 от Закона за радиото и телевизията за времето, през което
изпълняват своите функции, членовете на Съвета за електронни медии получават
месечно възнаграждение в размер, равняващ се на три средномесечни заплати на
заетите лица в народното стопанство по данни на Националния статистически
институт. Основното месечно възнаграждение се преизчислява всяко тримесечие на
основата на средномесечната заплата за последния месец от предходното тримесечие.
Основната месечна заплата за първото тримесечие на 2012 година на членовете на
Съвета за електронни медии е 2 256 лева, а за второто тримесечие – 2 262 лева.
Съгласно чл.16 от ПМС 367/29.12.2011 г. на Съвета за електронни медии е
утвърдено месечно разпределение на разходите за заплати, възнаграждения и
осигурителни вноски през 2012 година в размер на 77 392 лева, в т.ч. и
възнагражденията за членовете на СЕМ.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТНАТА СМЕТКА
ПРИХОД
За 2012 година по бюджета на Съвета за електронни медии са одобрени
собствени приходи – държавни такси в размер на 1 400 000 лева.
За периода 01.01. – 30.06.2012 година приходите са в размер на 561 200 лева.
Това са приходи от такси по Тарифата за таксите за радио- и телевизионна дейност
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(ТТРТД), лихви по просрочени публични държавни вземания, от имуществени санкции
по наказателни постановления и продажба на конкурсни книжа.
Получените лихви по просрочени публични вземания на основание съставени
актове за публично държавно вземане са в размер на 22 475 лева и са отнесени по §§
24-19 приходи от други лихви.
Приходите от такси са отразени по § 25-01 такси за административни и други
услуги и дейности и са в размер на 500 236 лева, което представлява 35.73% от
одобрените приходи по план.
Приходите от такси по ТТРТД включват:
• проверка на редовността на документите

-

10 050 лв.

•

първоначална такса за лицензиране за
осъществяване на радиодейност

-

9 000 лв.

•

първоначална такса за регистрация за
осъществяване на радиодейност

-

2 250 лв.

•

първоначална такса за регистрация за
осъществяване на телевизионна дейност

-

11 250 лв.

•

годишна такса за радиодейност

-

161 610 лв.

•

годишна такса за телевизионна дейност

-

217 275 лв.

•

такси за извършване на промени в условията
на издадената лицензия или в регистрираните
обстоятелства, за удължаване на срока на
лицензията
принудително събрани от НАП разпределяеми
приходи

-

51 963 лв.

-

36 838 лв.

•

Приходите от имуществени санкции са общо в размер на 91 191 лева и са
получени от:
• Нова телевизия – 21 000 лв.
• БТВ медиа
– 9 000 лв.
• Евроком Божурище – 6 000 лв.
• Евроком Царевец и Дарик радио – по 5 000 лв.
• ЕТ „Ел.Черкезова”, А и С ТВ, Община Дулово, Секом инженеринг ООД,
Плейтайм ЕООД – по 3 000 лв. ;
• БНТ – 2 000 лв.
• присъдени съдебни разходи – 2 002 лв.
• принудително събрани от НАП разпределяеми приходи – 26 189 лв.
Тези приходи са отразени по §§ 28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни
лихви, обезщетения и начети.
По §§ 36-19 други неданъчни приходи размерът на приходите е 32 800 лева и
включва приходи от продажба на конкурсни кнжа .
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По §§ 36-18 коректив за внесени в централния бюджет от НАП приходи на
министерства и ведомства са отнесени принудително събраните от НАП разпределяеми
приходи съгласно т.51 от ДДС № 09/15.12.2010 г. в размер на 85 502 лева.
РАЗХОД
През периода 01.01.2012 – 30.06.2012 г. Съветът за електронни медии, в
осъществяване на своята дейност, е изразходвал 579 906 лева, което представлява
40.58% от уточнения план.
Най-висок относителен дял в общите разходи заемат разходите за заплати и
възнаграждения за персонала – 53.49%, за издръжка – 30.05%, за задължителни
осигурителни вноски от работодатели – 9.46%, други възнаграждения за персонала –
5.70% , разходи за членски внос – 0.67% и капиталови разходи – 0.63%.
Разходите за осъществяваната дейност през първото полугодие на 2012 година
са финансирани от трансферите за поети осигурителни вноски (93 886 лева) и
собствени приходи (561 200 лева).
В края на отчетния период наличността е в размер на 75 180 лева.
4.2. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
За периода 01.01.2012 г. – 30.06.2012 г. Съветът за електронни медии е провел 27
заседания, които са били публични и протоколирани, изготвени са съответно 27
протокола, 56 извлечения от протоколи и 5 протоколи от проведени работни срещи
извън дневния ред на заседанията.
Заседанията на Съвета са публично достъпни, осигурен е свободен достъп до тях
за всички заинтересовани лица, в съответствие с изискванията на Закона за радиото и
телевизията всички заседания на СЕМ да са открити. (чл. 35, ал.2).
В изпълнение на следващата разпоредба от ЗРТ – чл. 35, ал. 3, СЕМ огласява
публично взетите решения във връзка с осъществяването на своите правомощия чрез
прессъобщения и други форми на комуникация. В посочения в закона срок регулаторът
публикува проектите за дневен ред и протоколите от заседанията си на интернет
страницата на Съвета, Раздел “ЗАСЕДАНИЯ НА СЕМ”, Протоколи от заседания.
За първото полугодие на годината са публикувани 27 проекти за дневен
ред, 27 протоколи, 5 прессъобщения, 6 информации, 139 решения на Съвета, 20
съдебни решения, 33 наказателни постановления и общо 16 уведомления и покани
по Актове за установяване на публични държавни вземания.
Административната и деловодната работа и документооборотът на СЕМ за
периода на първото шестмесечие на годината:
входяща кореспонденция е 2 047 документи,
изходящата кореспонденция – 2 303 документи,
общият брой на обработените документи е 4 350.
В изпълнение на чл. 39, ал. 2 от ЗРТ са съставени и публикувани 6 броя
ИНФОРМАЦИОННИ БЮЛЕТИНИ на СЕМ.
За периода - в рамките на дирекция “Обща администрация” на СЕМ - бяха
извършени следните правни действия.
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През месец февруари 2012 г. бе въведено ефективно ново щатно разписание и
нова структура в администрацията на СЕМ. Изработени бяха длъжности
характеристики на всички служители, съгласно новото щатно разписание с точно
посочване на трудовите задължения в тях.
Считано от 01.02.2012 г. бяха изработени и подписани с всички служители на
администрацията допълнителни споразумения във връзка с проведената
административна реформа, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда. Няма
констатирани несъгласия и обжалвания във връзка с така проведените правни и
фактически действия. Във връзка с промените бе подготвен и изменен Правилника за
устройството и дейността на СЕМ, който беше своевременно оповестен на сайта на
СЕМ. Съгласувани и изготвени са 4 договора/анекси, по които СЕМ е страна, на
длъжностните лица са изготвени нови 30 броя заповеди; съгласувани са проекти на
трудови договори и допълнителни споразумения със служителите на СЕМ.
Извършен бе цялостен одит на сключените договори във връзка с договорните
взаимоотношения на СЕМ. На основание на чл. 34, ал.6 от НВМОП и във връзка с
Постановление 38 от 23.02.2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на
МС, бе изпратена и обобщена информация за малките обществени поръчки по чл. 2 от
НВМОП (вече отменена).
Извършен бе одит на дейността, свързана с архива на СЕМ, като се
осъществи проверка от Централния държавен архив със седалище София.
Подготвена бе заповед във връзка с предписанията на ЦДА. Започнати са
действия във връзка с извършването на научно-техническа обработка на
документите на НСРТ за периода 1997 - 2001 г., за предаването им в държавния
архив. Стартира процесът на актуализиране, съставяне и изготвяне на валидна
номенклатура на делата със срокове за съхранение. В процес на изработка са
вътрешни правила за дейност с учрежденския архив и за организация на работата
с документите на СЕМ.
Започнати са оперативни действия по въвеждането на единно централизирано
наблюдение на програми от София, като е проведена комуникация с компетентните
органи във връзка с предстоящи действия, които следва да бъдат проведени във връзка
с регионалните центрове на СЕМ.
В рамките на дейността бяха изготвени правила за провеждане на жребий,
съгласно разпоредбата на § 4 от ПЗР към ЗИ на ЗРТ (ДВ бр. 47 от 2010 г.), който
жребий се проведе на 24.07.2012 г.
4.3. ТЕХНИЧЕСКО И ТЕХНОЛОГИЧНО РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ
Цялостната дейност по надзора от техническа и технологична гледна точка бе
подчинена на приоритетите:
• Уеднаквяване на технологията на мониторинга и нейното устойчиво развитие;
• Усвояване на пълния софуерен капацитет – въвеждане в действие на
съществуващите и неизползвани до момента приложения в Tarsys Client;
• Проучване на възможностите за преход към централизирано наблюдение на
регионални и местни програми в централния офис;
• Разширяване на достъп до програми, предлагани от провайдъри, различни от
съществуващите до момента – в София и в РЦ;
• Усвояване на капацитета на новозакупените РС и новите операционни системи;
• Постигане на непрекъснато безаварийно функциониране на Интегрираната
система за мониторинг в централния офис и в РЦ.
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ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:
•

•

•

•

•

•

•

Експертите по мониторинг в София и в регионалните центрове работят основно
чрез наблюдение на файлове, достъпни чрез Интегрираната система за
мониторинг. Централизирано планиране е осигурило и ритмично постъпване на
записи на цифрови носители от доставчици на медийни услуги,
разпространяващи програмите си в регионите. Наблюдение на аналогови
носители е допуснато само в 1 случай (Общинско радио Омуртаг, запис 4 часа
на аудиокасета). Системата е предпазена от ненужно претоварване или излишно
натрупване на съхранявани файлове в сторидж масива, ротацията на
наблюдаваните програми е по-интензивна и оперативна.
Използват се максимално възможностите на съвместените цифрови приемници
от провайдърите Blizoo и Bulsatcom, като това осигурява наблюдение на
програми, които не се предлагат широко в аналоговите пакети и по тази причина
не се записват нон-стоп в ИСМ ( Филм плюс, Хоби ТВ, Поп Кор ТВ).
Въведени са в действие и се използват две опции на софтуерното приложение
LogSygManager: “No Logo” – за отделяне на файлове, съдържащи рекламни
блокове и машинно отчитане на рекламно време в големи масиви (например – в
4 „големи“ национални телевизионни програми по време на празнични дни,
които се проверяват за минимум работно време от експерт и в случай на
съмнения за нарушения по чл. 89 – превишение на рекламно време- за
персонален преглед и ръчно отчитане се селектират само отделни файлове. Така
се ускорява този тип проверка в десетки пъти, сметнато условно в работно
време, което се освобождава да по-квалифицирано наблюдение на програмното
съдържание.
“Sygnature Management”- създаване, съхраняване, търсене, ускорено намиране,
преглед и многократно възпроизвеждане на определени отрязъци ( рекламни
спотове, спонсорски заставки) в желан брой телевизионни програми за желан
период от време с цел установяване на проблемно съдържание на търговски
съобщения в една или повече програми, или повтарящо се нарушение в една или
повече програми. Отново резултатът е освобождаване на експертен капацитет за
по-квалифицирано наблюдение, вместо механичен преглед на голямо
количество записи (по този способ се извършва сравнение на спонсорско
обозначение и рекламни спотове).
Изпробвана е възможност за осигуряване със собствен технически ресурс на
централен достъп до регионални програми. Постигнати са отлични резултати за
радиопрограми, разпространявани онлайн (в интернет) – за програмите на БНР в
извънстоличните градове, които се наблюдават централизирано на желания брой
РС (в случая на две – на експерта по мониторинг на БНР и на заместниккоординатора).
Засега е разширен броят на наблюдаваните програми чрез допълнителен договор
с друг провайдър само в РЦ Велико Търново, като там е постигната финасова
ефективност – увеличен брой програми, ускорен интернет при по-ниска цена.
6 от новите работни станции HP в София работят с пълен капацитет на 4
работни места на експерти и 2 при IT специалистите. Експертите на тези
станции работят с операционната система Windows 7 и с програмни продукти
MS Office 2010. Работата по мониторинг, както и по други дейности-основно
създаване на писмени документи- е силно облекчена и ускорена, което също
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води до повишена ефективност на цялостната работа на експертите по
мониторинг.
Всички изброени резултати не биха били възможни без коректната и
високопрофесионална работа на специалиста по IT в СЕМ, както и при безупречното
изпълнение на сключените договори за хардуерна и софтуерна поддръжка с фирма
„Томас комерс“. За изминалия период не е имало случай на преустановяване на работа
на Интегрирана система в град София, а проблемите в РЦ са били отстранявани в
указаните в договора срокове и даже предсрочно, като при това не е нарушена
цялостната организация на планираното наблюдение.
През отчетния период за пръв път бе демонстрирана пълна технологична и
техническа осигуреност на мониторинговата дейност с преход към съвременни
решения, адекватни на развитието на наблюдаваната среда.

ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ
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