
 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  

 

№ 32  

от редовно заседание, състояло се на 26.08. 2014 г. 

 

ПРИСЪСТВАЛИ: Анна Хаджиева, Анюта Асенова, Георги Лозанов – председател, 

Мария Стоянова  

Отсъстват: 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) заявление от  “ТЯНКОВ ГРУП” ЕООД  за регистрация на аудио-визуална 

услуга по реда на чл. 125а, ал. 1 от ЗРТ за вписване на дружеството като доставчик на 

линейна медийна услуга; 

б) уведомителни писма от доставчици на медийни услуги “СТУДИО МЕДИЯ” 

ООД, “САТ ТВ” ООД, “КИС” ООД, “ТЕЛЕВИЗИЯ БЪЛГАРИЯ ДНЕС ТВ” ЕООД, 

“МАЙ ФАЙ” АД за вписани промени в Търговския регистър. 

Вносител: Ант. Лозенска-Тодорова. Докладва: Б.Байчева. 

2. Доклад на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» относно 

осъществен надзор върху съдържанието на предаване, включено в програмата « bТВ »  

на доставчика на медийни услуги “БТВ Медиа Груп” ЕАД, за спазване разпоредбите на 

Закона за радиото и телевизията (ЗРТ); 

Вносител: Ант. Лозенска-Тодорова. Докладва: Ю.Кецкарова. 

3. Доклад на Дирекция «Обща администрация» относно заявление за достъп до 

обществена информация от Сдружение с нестопанска цел «Християнски център». 

Вносител: Р. Петров. Докладва: Зл. Георгиева. 

4. Доклад на Дирекция «Обща администрация» относно издаване на актове за 

установяване на публични държавни вземания. 

Вносител: Р. Петров. Докладва: Н. Кардашева. 

 

Георги Лозанов предложи в точка “разни” да бъде разгледано кадрово предложение и 

информация от Цветана Дончева относно заседание на ЕПРА.  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”(Анна Хаджиева, Анюта Асенова, Георги 

Лозанов и Мария Стоянова) Иво Атанасов отсъстват: прие дневния ред с 

предложенията. 

 

 

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

във връзка с: 

а) заявление от  “ТЯНКОВ ГРУП” ЕООД  за регистрация на аудио-визуална 

услуга по реда на чл. 125а, ал. 1 от ЗРТ за вписване на дружеството като доставчик на 

линейна медийна услуга; 

Антоанета Лозенска представи доклад от Борислава Байчева. Констатирани са 

пропуски и предлагаме да се изпрати писмо.  



СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”(Анна Хаджиева, Анюта Асенова, Георги 

Лозанов и Мария Стоянова) Иво Атанасов отсъстват: на основание чл.125а, ал. 3 

във връзка с чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, да се даде 7-дневен срок на кандидата за отстраняване 

на констатираните недостатъци. 

 

б) уведомителни писма от доставчици на медийни услуги “СТУДИО МЕДИЯ” 

ООД, “САТ ТВ” ООД, “КИС” ООД, “ТЕЛЕВИЗИЯ БЪЛГАРИЯ ДНЕС ТВ” ЕООД, 

“МАЙ ФАЙ” АД за вписани промени в Търговския регистър. 

Антоанета Лозенска представи доклад от Борислава Байчева, за настъпили промени 

по партидите на доставчиците на медийни услуги.  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”(Анна Хаджиева, Анюта Асенова, Георги 

Лозанов и Мария Стоянова) Иво Атанасов отсъстват: съгласно чл. 125к, ал. 4, т. 1 

да бъдат вписани промените в раздел Първи на Публичния регистър на СЕМ.  

 

Заявление с от “МАЙ ФАЙ” АД за промяна на времетраенето на телевизионна 

програма “ТVN”  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”(Анна Хаджиева, Анюта Асенова, Георги 

Лозанов и Мария Стоянова) Иво Атанасов отсъстват: да бъдат вписани промените в 

раздел Първи на Публичния регистър. 

 

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

относно осъществен надзор върху съдържанието на предаване, включено в програмата 

«bТВ»  на доставчика на медийни услуги “БТВ Медиа Груп” ЕАД, за спазване 

разпоредбите на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ); 

Антоанета Лозенска представи доклад от Юлия Кецкарова за извършено наблюдение 

на тв БТВ на 21.08.2014 г. На 21.08.2014 г. по програма “btv” на доставчика на медийни 

услуги “БТВ Медиа Груп” ЕАД, от 07:40:00 ч. до 07:41:10 ч. в сутрешния блок, в 

рамките на спортните новини е излъчен  обект /видеоматериал/ озаглавен “Кой е 

американският Тити Папазов?”. В зала  за пресконференции, един мъж енергично крачи 

напред -назад и разпалено говори пред публиката. Зад кадър Петър Бакърджиев 

/спортният редактор/ обяснява на водещата и на зрителите кой е мъжа: “Той държи реч 

малко в стил Фюрера или като тука, един от нашите политици, който за късмет вече 

често не се изявява много. Та този човек – истински лидер ...” Предложението е да бъде 

изпратено писмо, в което да се посочи, да не се допускат използването на  подобни 

изрази в предаванията им, които биха могли да подтикват  към ксенофобия и 

национализъм. 

Мария Стоянова: Колеги, както можете да се досетите, това е направило впечатление 

на мен. Не смятам, че има нарушение на ЗРТ. Единственото което си мислех, като 

предложение във връзка с конкретния случай, беше просто да обърнем внимание, че 

това са “шеги”, за които е необходима по-голяма чуствителност. В цялото ни общество, 

но в частност в медийното пространство, с много лека ръка се хумор и забавление в 

националсоциализма, без да се осъзнава, за какво точно става въпрос. Затова си мислех, 

че не би било лошо, ако обърнем внимание на редакцията. Така, както това направихме 

с радио “Витоша”. Отзвукът от там беше положителен.  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”(Анна Хаджиева, Анюта Асенова, Георги 

Лозанов и Мария Стоянова) Иво Атанасов отсъстват: да бъде изпратено писмо до 

“БТВ Медиа Груп” ЕАД”.  

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

за достъп до обществена информация от Сдружение с нестопанска цел «Християнски 

център». 



Румян Петров постъпило е поредното заявление за достъп до обществена информация 

Сдружение с нестопанска цел «Християнски център», с което иска информация за 

конкурса за радиодейност в гр. Нова Загора  честота 93.0 MHz. Във връзка с това 

старши юрисконсулт Златка Георгиева е подготвила проект на решение с което се 

представя информация на Сдружението. Приложен е и проект на писмо.  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”(Анна Хаджиева, Анюта Асенова, Георги 

Лозанов и Мария Стоянова) Иво Атанасов отсъстват: на основание чл. 28, ал. 2, във 

връзка с чл. 34, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация предоставя на 

Сдружение с нестопанска цел “Християнски център” пълен достъп до следната 

информация, свързана с конкурса за издаване на лицензия за осъществяване на 

радиодейност в гр. Нова Загора, честота 93.0 MHz, открит с Решение № 222 от 

09.10.2012 г. на Съвета за електронни медии: Копие от Протокол № 12 от 20.03.2013 г. 

от заседанието на СЕМ, съдържащ решението, с което е определен съставът на 

експертната комисия; Копие от Заповед № РД-13-24 от 20.03.2013 г. на председателя на 

СЕМ за назначаване на експертната комисия; Копие от доклада на председателя на 

експертната комисия с изх. № ЛРР-11-029 от 05.06.2013 г. с приложение – протокола от 

заседанието на комисията; Копие от Протокол № 41 от 09.10.2012 г. от заседание на 

СЕМ, съдържащ решение за откриване на конкурс за осъществяване на радиодейност в 

гр. Нова Загора, честота 93.0 MHz, в което е посочен профилът на програмата; Решение 

№ 222 от 09.10.2012 г., с което е открит конкурса и е посочен профилът на програмата. 

Информацията се предоставя на хартиен носител в деловодството на Съвета за 

електронни медии на адрес: гр. София, бул. Шипченски проход” 69, ет. 5, стая 505, след 

представяне на документ за платени разходи. Срокът, в който се осигурява достъп до 

исканата информация, е 30 (тридесет) дни, считано от датата на уведомяването на 

заявителя за настоящото решение. Определя разходите за достъп до предоставената 

информация в размер на 4.00 (четири) лв. с включен ДДС, съгласно Заповед № ЗМФ-

1472 от 29.11.2011 г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на 

обществена информация по ЗДОИ, според вида на носителя, издадена от министъра на 

финансите, обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г.). 

Сумата следва да бъде внесена в касата на СЕМ. Настоящото решение следва да се 

изпрати на Сдружение с нестопанска цел “Християнски център” на адрес: гр. Сливен 

8800, ул. “Булаир” № 6.  

Одобрява проекта на отговор да бъде изпратен на Сдружение с нестопанска цел 

“Християнски център” 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Доклад на Дирекция «Обща администрация» относно 

издаване на актове за установяване на публични държавни вземания. 

Румян Петров представи докладна записка от Незабравка Кардашева,  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”(Анна Хаджиева, Анюта Асенова, Георги 

Лозанов и Мария Стоянова) Иво Атанасов отсъстват: да бъдат издадени актове за 

установяване на публични държавни вземания на доставчици на медийни услуги, 

посочени в докладната записка.  

 

РАЗНИ:  

Мария Стоянова: 40-то редовно заседание на ЕПРА ще се проведе в гр. Тбилиси на 9-

10 октомври 2014 по покана на Националната комисия по съобщенията на Грузия.  

Темата тази година: "Отвъд границите на Директивата за аудиовизуални медийни 

услуги: Бъдещи модели на медийните правила", първата пленарна сесия ще даде 

възможност на членове на ЕПРА да обменят мнения относно "Регулаторни реакции към 

новия медиен пейзаж". На фона на годишната тема за "Борба с дискриминацията и 



съдържание, което съдържа омраза в конвергентната медийна среда", сутринта на 

втория ден ще бъде посветена на обсъждането на най-добрите практики: "Осигуряване 

на разнообразие и включване в медиите". Три работни групи ще се срещнат в 

следобедните часове на 09 октомври, за да обсъдят темите за: "Овластяване на 

потребителите – вниманието ще се фокусира върху защитните инструменти"; 

"Независимост на националните регулаторни органи: Инструменти и най-добри 

практики за укрепване на независимостта", това е и в контекста на ЕРГА и кръгла маса 

на тема "Дигитално радио: възможност, предизвикателство, риск".  

СЕМ реши ще изпрати свои представител за участие в заседанието.  

 

СЕМ реши във връзка с командировка на Георги Лозанов до Созопол за периода 

27.08.214 г. – 04.09.2014г. включително, да бъде заместван от Анюта Асенова – член на 

СЕМ.  

 

СЕМ реши: приема предложението от Антоанета Лозенска, с изх. № НД-04-30-07-48/ 

25.08.2014 г.  

 

Материали приложени към Протокол № 32 

1. Дневен ред. 

2. Докладна записка от Антоанета Лозенска с изх. № НД-04-30-07-49/25.08.2014 г. 

3. Докладна записка от Златка Георгиева с изх. № ПД-09-23-00-5/06.08.2014 г.  

4. Докладна записка от Незабравка Кардашева с изх. № БФ-22-30-06-92/22.08.2014 г.  

5. Докладна записка от Цветана Дончева с изх. № МД-08-30-11-23/25.08.2014 г.  

 

ЧЛЕНОВЕ НА СЕМ:  

 

 

Анна Хаджиева 

 

 

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

 

 

Анюта Асенова 

 

 

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

 

 

Мария Стоянова  

 

 

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

     

 

Георги Лозанов -  

председател 

 

 

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

 

 

Иво Атанасов 

    

 

отсъства  

 

 

        

Старши специалист: 

Магдалена Сергиева 

   

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

     

 

 


