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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  

 

№ 38  

от редовно заседание, състояло се на 07.10. 2014 г. 

 

ПРИСЪСТВАЛИ: Анна Хаджиева, Анюта Асенова, Иво Атанасов, Мария Стоянова  

ОТСЪСТВА: Георги Лозанов – председател 

 

Начало на заседанието 11:00 часа, водено от Иво Атанасов – член на СЕМ. 

Протоколист – Магдалена Сергиева 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

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

а) влезли в сила решения на Съвета за електронни медии (СЕМ): № РД-05-109/15.07.2014 

г. за издаване на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга в гр. Поморие, № 

РД-05-115/24.07.2014 г. за издаване на индивидуална лицензия за доставяне на 

радиоуслуга в гр. Девня и № РД-05-134/25.09.2014 г. за изменение на условията на 

индивидуална лицензия за доставяне на аудио-визуална услуга № ЛРР-01-3-011-02; 

б) заявление от «Сателитни системи» ООД за регистрация на аудио-визуална услуга 

(«Канал Рила») по реда на 125а, ал. 1 на Закона за радиото и телевизията; 

в) уведомителни писма от «ТВ Седем» ЕАД, «Балкан Българска Телевизия» ЕАД и 

«БГНЕС» ЕООД. 

Вносител: Ант. Лозенска. Докладват: Ем. Станева, Б. Байчева. 

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

административно-наказателни производства АУАН №№: НД-01-32, НД-01-35, НД-01-37, 

НД-01-42, НД-01-59, НД-01-65/2014 г. 

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

3. Доклади на Дирекция «Обща администрация» относно: 

а) проекти на Актове за установяване на публични държавни вземания от доставчици на 

медийни услуги; 

б) проект за изменение на Вътрешните правила за дейността на учрежденския архив на 

СЕМ.Вносител: Р. Петров. Докладва: Нез. Кардашева. 

Разни. 

 

Иво Атанасов откри заседанието и подложи дневния ред на обсъждане.  

Предложения към точка разни: Информация за медийното отразяване на Парламентарните 

избори 2014 г.; Информация за научни конференции на НБУ 30 – 31 октомври 2014 г.; 

Информация относно ЕРГА; Писмо с позиция на директора на Радио “София” на БНР.  

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: прие дневния ред с направените предложения.  

 

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

във връзка с: 

а) влезли в сила решения на Съвета за електронни медии (СЕМ): № РД-05-109/15.07.2014 

г. за издаване на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга в гр. Поморие, № 

РД-05-115/24.07.2014 г. за издаване на индивидуална лицензия за доставяне на 

радиоуслуга в гр. Девня и № РД-05-134/25.09.2014 г. за изменение на условията на 

индивидуална лицензия за доставяне на аудио-визуална услуга № ЛРР-01-3-011-02; 
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Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: На основание чл. 32, ал. 1, т. 9  от Закона за радиото 

и телевизията,  във връзка с Решение № РД-05-109/15.07.2014 г. утвърждава проект на 

индивидуална лицензия на “Гларус” ООД за доставка на радиопрограма с наименование 

“Радио Микс” на територията на гр. Поморие, област Бургас, честота 92.9 MHz.  

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: На основание чл. 32, ал. 1, т. 9  от Закона за радиото 

и телевизията,  във връзка с Решение № РД 05-115/24.07.2014 г. утвърждава проект на 

индивидуална лицензия на “Фокус-Нунти” ООД за доставка на радиопрограма с 

наименование “Радио Фокус” на територията на гр. Девня, област Варна, честота 94.2 

MHz.  

 

С решение РД-05-134/25.09.2014 г. СЕМ е изменил условията на индивидуалната 

лицензия на Нова Броудкастинг Груп АД, за доставка на аудио-визуална услуга “Диема 

Фемили плюс 1”, като срокът е променен от 15 години на 1 година. На 01.10.2014 г. 

едногодишният срок на лицензия № ЛРР-01-3-011-02 е изтекъл.  

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 16, във връзка с чл. 125к, 

ал.2, т.3, б. “б” от ЗРТ, длъжностно лице на СЕМ да заличи програма “Диема Фемили 

плюс 1” (Diema Family plus 1) от Раздел Трети на Публичния регистър на СЕМ.  

 

б) заявление от «Сателитни системи» ООД за регистрация на аудио-визуална услуга 

(«Канал Рила») по реда на 125а, ал. 1 на Закона за радиото и телевизията; 

След проверка на документите са установени недостатъци.  

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: на основание чл.125а, ал.3 във връзка с чл. 112, ал.2 

от ЗРТ, дава 7-дневен срок на кандидата за отстраняване на констатираните недостатъци.  

 

в) уведомителни писма от «ТВ Седем» ЕАД, «Балкан Българска Телевизия» ЕАД и 

«БГНЕС» ЕООД. 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: съгласно чл. 125к, ал.4, т.1 от ЗРТ промените да 

бъдат вписани в раздел Първи на Публичния регистър на СЕМ.  

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: на основание чл. 32, ал. 1, т.16а, във връзка с чл. 

125а, ал.5 и чл.125к, ал.4 от Закона за радиото и телевизията: 

І. ИЗМЕНЯ Удостоверение за регистрация № ЛРР-02-4-133-01 за доставяне на аудио-

визуална медийна услуга с наименование “BGNES (БГНЕС), разпространявана чрез 

кабелни електронни съобщителни и спътникови мрежи, издадено на “БГНЕС” ЕООД, 

както следва: Началната дата на разпространение на телевизионна програма “BGNES 

(БГНЕС) се променя от 01.10.2014 г. на 01.05.2015 г. 

ІІ. За изменението в т. І от настоящето решение и на основание чл. 10 от ТТРТД, “БГНЕС” 

ЕООД дължи заплащане на такса в размер на 150 (сто и петдесет) лева.  

Таксата се заплаща по банков път или в касата на СЕМ на адрес: град София, бул. 

”Шипченски проход” № 69, в седемдневен срок от влизане в сила на решението.  

Възлага на длъжностни лица от СЕМ да впишат промените, свързани с правно-

индивидуализиращите доставчика данни и органите на управление, в раздел Първи на 

Публичния регистър.  

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд чрез Съвета за 

електронни медии в 14-дневен срок от уведомяването.  
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ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклад на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» 

относно административно-наказателни производства АУАН №№: НД-01-32, НД-01-35, 

НД-01-37, НД-01-42, НД-01-59, НД-01-65/2014 г. 

Емилия Станева докладва АУАН № НД-01-32/22.04.2014 г., съставен за нарушение на 

чл. 125в, т.2, във връзка с чл.126, ал.5, т.2 от ЗРТ.  

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: на основание на чл. 43, ал.6 от ЗАНН, спира 

производството.  

 

Емилия Станева докладва АУАН № НД-01-35/23.04.2014 г., съставен за нарушение на 

чл. 125в, т.2, във връзка с чл.126, ал.5, т.2 от ЗРТ.  

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: на основание на чл. 43, ал.6 от ЗАНН, спира 

производството. 

 

Емилия Станева докладва АУАН № НД-01-37/23.04.2014 г., съставен за нарушение на 

чл. 125в, т.2, във връзка с чл.126, ал.5, т.2 от ЗРТ.  

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: на основание на чл. 43, ал.6 от ЗАНН, спира 

производството. 

 

Емилия Станева докладва АУАН № НД-01-37/23.04.2014 г., съставен за нарушение на 

чл. 125в, т.2, във връзка с чл.126, ал.5, т.2 от ЗРТ.  

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: на основание на чл. 43, ал.6 от ЗАНН, спира 

производството. 

 

Емилия Станева докладва АУАН № НД-01-42/28.04.2014 г., съставен за нарушение на 

чл. 125в, т.2, във връзка с чл.126, ал.5, т.2 от ЗРТ.  

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: на основание на чл. 43, ал.6 от ЗАНН, спира 

производството. 

 

Емилия Станева докладва АУАН № НД-01-59/16.05.2014 г., съставен за нарушение на 

чл. 125в, т.2, във връзка с чл.126, ал.5, т.2 от ЗРТ.  

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: на основание на чл. 43, ал.6 от ЗАНН, спира 

производството. 

 

Емилия Станева докладва АУАН № НД-01-65/21.06.2014 г. 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: прекратява АУАН № НД-01-65/21.06.2014 г. 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклади на Дирекция «Обща администрация» относно: 

а) проекти на Актове за установяване на публични държавни вземания от доставчици на 

медийни услуги; 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: да бъдат издадени актове за установяване на 

публични държавни вземания на доставчици на медийни услуги, посочени в доклада.  
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б) проект за изменение на Вътрешните правила за дейността на учрежденския архив на 

СЕМ. 

Румян Петров запозна Съвета с предложените промени за изменение на Вътрешните 

правила за дейността на учрежденския архив. Проектът е съгласуван с ЦДА и съобразен с 

неговите препоръки.  

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: приема предложения проект с приложенията към 

него.   

 

РАЗНИ:  
СЕМ прие информацията, предоставена от дирекция “Специализирана администрация” за 

Избори 2014 г.  

 

СЕМ прие за информация писмо от НБУ във връзка предстоящи научни конференции на 

30 – 31 октомври 2014 г. 

 

СЕМ прие за информация писмо от директора на Радио “София” на БНР.  

 

СЕМ разгледа доклад от Антоанета Лозенска във връзка с постъпила покана за първа 

среща на подгрупата към ERGA, свързана с темата за независимостта на регулаторите, 

която ще се състои в Брюксел, Белгия.  

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: да бъде командирована Антоанета Лозенска – 

директор на дирекция “Специализирана администрация”, за периода 13 – 15 октомври 

2014 г. (включително) в Брюксел, Белгия. Разходите за командировката са за сметка на 

СЕМ, като средствата за пътни ще бъдат възстановени от приемащата страна след 

приключване на командировката. 

 

Материали приложени към Протокол № 38 

1. Дневен ред. 

2. Доклад от Антоанета Лозенска изх. № НД-04-30-07-59/06.10.2014 г.  

3. Доклад от Незабравка Кардашева с изх. № БФ-23-30-06-99/06.10.2014 г.  

4. Доклад от Румян Петров с изх. № АСД-09-30-08-11/06.10.2014 г.  

5. Доклад от Антоанета Лозенска с изх. № МД-08-30-11-24/02.10.2014 г.  

ЧЛЕНОВЕ НА СЕМ:  

 

 

Анна Хаджиева 

 

 

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

 

 

Анюта Асенова 

 

 

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

 

 

Мария Стоянова  

 

 

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

     

 

Георги Лозанов -  

председател 

 

 

отсъства  

 

 

Иво Атанасов 

    

 

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

 

 

        

Старши специалист 

деловодител - 

протоколист: 

Магдалена Сергиева 

   

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

     

 

 

 


