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С Ъ В Е Т   З А   Е Л Е К Т Р О Н Н И   М Е Д И И 

 

П Р О Т О К О Л  

 

№ 31  

от редовно заседание, състояло се на 20.08. 2014 г. 

 

ПРИСЪСТВАЛИ: Анна Хаджиева, Георги Лозанов – председател, Мария Стоянова  

Отсъстват: Анюта Асенова и Иво Атанасов  

 

Начало на заседанието 13:30 часа, водено от Георги Лозанов - председател, старши 

специалист – Магдалена Сергиева 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Доклад на Дирекция «Специализирана администрация– НЛРПР» във връзка с: 

а) влезли в сила решения на СЕМ и проекти на индивидуални лицензии за доставяне 

на радиоуслуга в градовете Белоградчик, Козлодуй, Велико Търново, Девня, Кюстендил; 

б) предоставена допълнителна информация от ДМУ във връзка със Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици. 

Вносител: Ант. Лозенска-Тодорова. Докладва: Ем. Станева. 

2. Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» относно: 

а) осъществен надзор върху съдържанието на предавания, включени в програмите 

«Нова телевизия» и « ТВ 7» , за спазване разпоредбите на Закона за радиото и телевизията 

(ЗРТ); 

б) административно-наказателни производства: АУАН №: НД-01-41, НД-01-47, НД-

01-49, НД-01-50, НД-01-51, НД-01-52 , НД-01-58 и НД-01-60 от 2014 г. 

Вносител: Ант. Лозенска-Тодорова. Докладват: Д. Кирковска, Т.Тодорова, Ем.Станева. 

3. Доклад на Дирекция «Обща администрация» относно бюджетни разходи за 2014 г. 

Докладва: Спаска Янева. 

Разни: 

Георги Лозанов предложи в точка “разни” да бъде разгледано писма от Българска 

асоциация на рекламодетелите и Българска асоциация на комуникационните агенции и 

АБРО.   

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”(Анна Хаджиева, Георги Лозанов и Мария Стоянова) 

Анюта Асенова и Иво Атанасов отсъстват: прие дневния ред с напраните предложения. 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклад на Дирекция «Специализирана администрация– НЛРПР» във 

връзка с: 

а) влезли в сила решения на СЕМ и проекти на индивидуални лицензии за доставяне 

на радиоуслуга в градовете Белоградчик, Козлодуй, Велико Търново, Девня, Кюстендил; 

Антоанета Лозенска представи доклад от Емилия Станева. Припомни, че на заседание, 

проведено на 15, 22 и 24 юли 2014 г., СЕМ класира кандидатите в конкурсите за градовете 

Белоградчик, Берковица, Козлодуй, Кюстендил, Велико Търново, Девня.  

На 12.08.2014 г. са влезли в сила следните решения: 

Решение РД-05-101/15.07.2014 г., с което е определено издаването на лицензия и 

разрешение на Радио и телевизия Енерджи ООД за град Белоградчик, честота 90.6 MHz; 

Решение РД-05-105/15.07.2014 г., с което е определено издаването на лицензия и 

разрешение на Радио и телевизия Енерджи ООД за град Козлодуй, честота 95.5  MHz; 
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Решение РД-05-113/22.07.2014 г., с което е определено издаването на лицензия и 

разрешение на Радио и телевизия Енерджи ООД за град Велико Търново, честота 97.1 

MHz; 

На 13.08.2014 г. са влезли в сила: 

Решение РД-05-114/22.07.2014 г., с което е определено издаването на лицензия и 

разрешение на Община Велико Търново за град Велико Търново, честота 98.0MHz; 

Решение РД-05-116/24.07.2014 г., с което е определено издаването на лицензия и 

разрешение на Радио и телевизия Енерджи ООД за град Девня, честота 96.9 MHz. 

На 14.08.2014 г. е влязло в сила Решение РД-05-108/15.07.2014 г., с което е определено 

издаването на лицензия и разрешение на Радио и телевизия Енерджи ООД за град 

Кюстендил, честота 98.2 MHz. 

На 18.08.2014 г. е влязло в сила Решение РД-05-104/15.07.2014 г., с което е определено 

издаването на лицензия и разрешение на Беркк- М ЕООД за град Берковица, честота 102.7 

MHz. 

Във връзка с издаване на лицензията на Беркк-М ЕООД, да се има предвид, че лицето вече 

притежава индивидуална лицензия ЛРР-01-1-067-01 за програма „Беркк-М” с общ 

(политематичен) профил и местен обхват на разпространение – гр. Монтана. 

Съгласно приетата нова форма на лицензия, когато една програма се разпространява в 

повече от едно населено място се издава документ, съдържащ І. общи условия и ІІ. 

приложения за всеки отделен град. 

От представените в конкурса за Берковица, честота 102.7 MHz документи кандидатът 

Беркк-М ЕООД е посочил като програмен опит осъществяването на дейност на територията 

на гр. Монтана (на основание цитираната лицензия) и на територията на гр. Берковица (на 

основание параграф 9а от ПЗР на ЗИД на ЗРТ). 

В същото време навсякъде в документите наименованието на програмата е заявено като 

„Беркк”, а не „Беркк-М”, програмните ангажименти също се различават от тези на вече 

притежаваната лицензия. 

Предложението е преди да бъде издадена лицензия за град Берковица, честота 102.7 MHz на 

Беркк-М ЕООД да бъде изпратено писмо, с което да му бъде указано да заяви идентични ли 

са програмите, разпространявани в Монтана и Берковица. При положителен отговор – да 

заяви промяна в наименованието на услугата за гр. Берковица, за да е идентично на вече 

издадената лицензия за Монтана – „Беркк-М”. В случай, че кандидатът уведоми, че за гр. 

Берковица ще бъде създавана различна програма, на дружеството ще бъде издадена втора, 

отделна лицензия – с друго наименование на услугата и с други програмни параметри. 

  По отношение на останалите, изброени по-горе решения:  

- КРС е уведомена с оглед предприемане действия по издаване на разрешенията. 

- Кандидатите, спечелили конкурсите са уведомени с цел заплащане на първоначална 

лицензионна такса. 

Приложени са проекти на лицензии за доставяне на радиоуслуги.  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”(Анна Хаджиева, Георги Лозанов и Мария Стоянова) 

Анюта Асенова и Иво Атанасов отсъстват: одобрява приложените проекти на лицензии. 

Да бъде изпратено писмо до Беркк-М ЕООД, с което да му бъде указано да заяви идентични 

ли са програмите и програмните характеристики, разпространявани в Монтана и Берковица. 

 

б) предоставена допълнителна информация от ДМУ във връзка със Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици. 

Антоанета Лозенска представи доклад от Емилия Станева. Припомни, че на заседание, 

проведено на 08 юли 2014 г. СЕМ разгледа доклад относно изпълнение изискванията на 
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Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици  (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС ). 

Констатирана е свързаност на двама от лицензираните доставчици с лица, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим – Бумеранг 2004 ООД и Кракра АД. 

Извършена е кореспонденция  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”(Анна Хаджиева, Георги Лозанов и Мария Стоянова) 

Анюта Асенова и Иво Атанасов отсъстват: на основание чл. 125к, ал.4  от ЗРТ, 

“Бумеранг” 2004 ООД и “Кракра” АД следва да се впишат в раздел трети на ПР, както и в 

регистъра на собствеността. 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» 

относно: 

а) осъществен надзор върху съдържанието на предавания, включени в програмите 

«Нова телевизия» и «ТВ 7» , за спазване разпоредбите на Закона за радиото и телевизията 

(ЗРТ); 

Антоанета Лозенска представи доклад от Диляна Кирковаска относно наблюдение на 

предаването “Националната лотария” по програма “Нова телевизия” излъчено на 09.08.2014 

г.  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”(Анна Хаджиева, Георги Лозанов и Мария Стоянова) 

Анюта Асенова и Иво Атанасов отсъстват: прие доклада за информация. Ще бъде 

изпратено писмо до АЗД.  

 

Антоанета Лозенска представи доклад от Татяна Тодорова относно наблюдение на 

предаването “Валя и Моро превземат света: Европа” – съответствие с чл.17, ал.2 и 

принципите на чл.10 от ЗРТ. 

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”(Анна Хаджиева, Георги Лозанов и Мария Стоянова) 

Анюта Асенова и Иво Атанасов отсъстват: прие доклада за информация.  

 

б) административно-наказателни производства: АУАН №: НД-01-41, НД-01-47, НД-

01-49, НД-01-50, НД-01-51, НД-01-52 , НД-01-58 и НД-01-60 от 2014 г. 

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”(Анна Хаджиева, Георги Лозанов и Мария Стоянова) 

Анюта Асенова и Иво Атанасов отсъстват: на основание чл. 43, ал. 6 от ЗАНН спира 

АУАН №: НД-01-41, НД-01-47, НД-01-49, НД-01-50, НД-01-51, НД-01-52 , НД-01-58 и НД-

01-60 от 2014 г. 

 

СЕМ разгледа и одобри проект на Споразумение с ЦИК във връзка с предстоящите 

Парламентарни избори  2014 г.   

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклад на Дирекция «Обща администрация» относно бюджетни 

разходи за 2014 г. 

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”(Анна Хаджиева, Георги Лозанов и Мария Стоянова) 

Анюта Асенова и Иво Атанасов отсъстват: приема доклада за информация. Възлага на 

председателя да осъществи среща с министър председателя в качеството му на министър за 

изборите във връзка с финансовото състояние на СЕМ.  

Разни:  

Писмо от АБРО във връзка с дейността на Работната група за преглед и изменение на 

Критериите за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от 

увреждане на физическото, нравственото и/или социалното развитие на децата.  
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СЕМ разгледа писмото от АБРО в което се предлага работната група да бъдат разширена, 

като в състава й бъдат включени членове на Съвета за електронни медии. Съветниците се 

обединиха около позицията, че представителите на СЕМ в работната група - експерт и 

юрист, притежават високи професионални качества и в този смисъл СЕМ подкрепя и 

оценява много добре тяхната работа.  

 

СЕМ обсъди писмо от Подгрупа на ЕРГА за независимостта на регулаторите и тяхното 

финансиране и реши, по предложение на Мария Стоянова, в тази връзка да се поиска 

становище от проф. Нели Огнянова.  

 

На предишното заседание СЕМ разгледа писмо от временния синдик на ТВ Седем ЕАД г-н 

Панайот Велков. В тази връзка ще бъде изпратено писмо, че Съветът е готов на работна 

среща в рамките на правомощията си, предвидени в ЗРТ.  

 

СЕМ се запозна с писмо Българска асоциация на рекламодетелите и Българска асоциация 

на комуникационните агенции, на по-късен етап ще бъде посочен представител на СЕМ за 

участие в срещата на 04.09.2014 г.   

Постъпила покана от Фондация “Аполония” и БНР. 

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”(Анна Хаджиева, Георги Лозанов и Мария Стоянова) 

Анюта Асенова и Иво Атанасов отсъстват: да бъде командирован Георги Лозанов – 

председател на СЕМ, за периода 27.08.214 г. – 04.09.2014г. включително, до гр. Созопол по 

случай 30 години Празници на изкуствата Аполония, без право на дневни, квартирни и 

пътни.   

Материали приложени към Протокол № 31 

1. Дневен ред. 

2. Доклад от Емилия Станева с изх. № НД-04-30-07-47/19.08.2014 г. 

3. Доклад от Емилия Станева с изх. № ЛРР-13 34-01-78/13.08.2014 г. 

4. Доклад от Емилия Станева с изх. № ЛРР-13 34-01-87/13.08.2014 г. 

5. Доклад от Емилия Станева с изх. № ЛРР-13 34-01-75/13.08.2014 г. 

6. Доклад от Емилия Станева с изх. № ЛРР-13 34-01-60/13.08.2014 г. 

7. Доклад от Емилия Станева с изх. № ЛРР-13 34-01-64/14.08.2014 г. 

8. Доклад от Емилия Станева с изх. № ЛРР-13 34-01-77/14.08.2014 г. 

9. Доклад от Емилия Станева с изх. № ЛРР-13 34-01-65/14.08.2014 г. 

10. Доклад от Емилия Станева с изх. № ЛРР-13 34-01-73/14.08.2014 г. 

11. Доклад от Спаска Янева с изх. № РД-21-04-03-13/18.08.2014г.  

12. Писмо от АБРО с вх. № НД-06-21-00-18/14.08.2014 г. 

ЧЛЕНОВЕ НА СЕМ:  

 

Анна Хаджиева 

 

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

 

Анюта Асенова 

 

отсъства 

 

Мария Стоянова  

 

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

     

 

Георги Лозанов -  

председател 

 

 

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

 

 

Иво Атанасов 

    

 

отсъства  

 

 

        

Старши специалист: 

Магдалена Сергиева 

   

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

     

 

 


