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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  

 

№ 40  

от редовно заседание, състояло се на 21.10. 2014 г. 

 

 

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

ОТСЪСТВАТ: Иво Атанасов и Мария Стоянова  

 

Начало на заседанието 11:00 часа, водено от Георги Лозанов – председател на СЕМ. 

Протоколист – Магдалена Сергиева 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

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

а) информация от Комисията за регулиране на съобщенията за наличие/липса на честотен 

ресурс по повод Решение на Съвета за електронни медии № РД-05-50/15.04.2014 г. и 

проекти на решения за обявяване на конкурси за радиодейност по реда на чл. 116, ал. 1 от 

Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) в Асеновград, Тервел, Провадия, Якоруда, Мадан, 

Каолиново, Кубрат, Нови Пазар, Попово, Силистра и Тутракан; 

б) заявление от «САТЕЛИТНИ СИСТЕМИ» ООД за регистрация на аудио-визуална услуга 

(«Канал Рила») по реда на 125а, ал. 1 на ЗРТ; 

в) уведомително писмо от «Глобъл комюникейшън Нет» АД. 

Вносител: Ант. Лозенска.Докладват: Ем. Станева, Р. Радоева. 

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

а) резултатите от проведено наблюдение за спазването на индивидуална лицензия № 1-063-

01-08 («Радио София») на Българското национално радио; 

б) развитие на процеса за преглед и изменения в Критерийте за оценка на съдържание, 

приети по реда на чл. 32, ал. 5 от ЗРТ – становище на Държавната агенция за закрила на 

детето; 

в) Отворено писмо от Националната мрежа за децата и осъществен надзор на предаването 

„Предаването”, излъчено по програма ТВ7 по повод участието на дете, преживяло насилие; 

г) осъществен надзор върху съдържанието на програмите бТВ и Нова телевизия за спазване 

съответствието на спонсорските заставки спрямо изискванията на ЗРТ. 

Вносител: Ант. Лозенска. Докладва: Еди Емирян, Диляна Кирковска, Ирена Христова. 

3. Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» относно 

административно-наказателни производства АУАН №№: НД-01-31, НД-01-34, НД-01-43, 

НД-01-44, НД-01-45 и НД-01-63/2014 г. 

Вносител: Ант. Лозенска. Докладва: Ем. Станева, Дор. Петрова. 

4. Резултати от мониторинг на предизборната кампания за избори за 43-то Народно 

събрание. Представянето на наблюдението е в Централната избирателна комисия – пл. 

«Княз Александър I» №1 от 14.30 ч. 

Разни. 

 

Георги Лозанов откри заседанието и подложи дневния ред на обсъждане. 

Предложение в точка “разни” – извършаване на разход за превод на документи, необходими 

за участие на Мария Стоянова - СЕМ в заседанието на ЕРГА в гр. Брюксел, Белгия. 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: прие дневния ред с направеното предложение.  
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ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» 

във връзка с: 

а) информация от Комисията за регулиране на съобщенията за наличие/липса на честотен 

ресурс по повод Решение на Съвета за електронни медии № РД-05-50/15.04.2014 г. и 

проекти на решения за обявяване на конкурси за радиодейност по реда на чл. 116, ал. 1 от 

Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) в Асеновград, Тервел, Провадия, Якоруда, Мадан, 

Каолиново, Кубрат, Нови Пазар, Попово, Силистра и Тутракан; 

Постъпила информация от КРС в отговор на откритите по инициатива на Федерация 

Справедливост България процедури (Решение № РД-05-50/15.04.2014 г.). Комисията е 

установила, че за 42 от населените места липсват свободни честоти. За Съвета не са налице 

фактически и правни основания за обявяване на конкурси, за което заинтересованото лице 

следва да бъде уведомено. 

За 11 населени места – Асеновград, Тервел, Провадия, Якоруда, Мадан, Каолиново, Кубрат, 

Нови Пазар, Попово, Силистра и Тутракан е предоставена информация за наличие на 

ресурс. В изпълнение на разпоредбата на чл. 116а, ал.1 от ЗРТ, СЕМ следва да обяви 

конкурси съобразно наличния свободен честотен спектър. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 116 и чл. 

116а, ал.1 и ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с Решение на КРС № 

572/19.08.2014 г., да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – 

създаване на програма с общ (политематичен) профил,  разпространявана чрез използване 

на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово 

радиоразпръскване за град Асеновград, за честота 98.1 MHz. Датата, мястото и часът на 

провеждане на конкурса са: 17 февруари 2015 г., гр. София, бул. «Шипченски проход» № 

69, ет.5, от 10.00 часа. СЕМ приема заявления за участие до 12 януари 2015 г. (понеделник) 

включително, на адрес - гр. София, бул. «Шипченски проход» № 69, ет.5, Деловодство, от 

09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. Конкурсните книжа се закупуват от 17 до 20 ноември 

2014 г., включително, на адрес - гр. София, бул. «Шипченски проход» № 69, ет.6, ст. 606б 

(каса), от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. Решението подлежи на обнародване в 

Държавен вестник. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 116 и чл. 

116а, ал.1 и ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с Решение на КРС № 

572/19.08.2014 г., да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – 

създаване на програма със специализиран профил, насочена към аудитория над 35 години,  

разпространявана чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи 

за наземно аналогово радиоразпръскване за град Асеновград, за честота 107.6 MHz. Датата, 

мястото и часът на провеждане на конкурса са: 17 февруари 2015 г., гр. София, бул. 

«Шипченски проход» № 69, ет.5, от 10.00 часа. СЕМ приема заявления за участие до 12 

януари 2015 г. (понеделник) включително, на адрес - гр. София, бул. «Шипченски проход» 

№ 69, ет.5, Деловодство, от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч.Конкурсните книжа се 

закупуват от 17 до 20 ноември 2014 г., включително, на адрес - гр. София, бул. «Шипченски 

проход» № 69, ет.6, ст. 606б (каса), от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. Решението 

подлежи на обнародване в Държавен вестник. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 116 и чл. 

116а, ал.1 и ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с Решение на КРС № 

575/19.08.2014 г., да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – 
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създаване на програма с общ (политематичен) профил, разпространявана чрез използване на 

налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово 

радиоразпръскване за град Тервел, за честота 93.2 MHz. Датата, мястото и часът на 

провеждане на конкурса са: 17 февруари 2015 г., гр. София, бул. «Шипченски проход» № 

69, ет.5, от 10.00 часа. СЕМ приема заявления за участие до 12 януари 2015 г. (понеделник) 

включително, на адрес - гр. София, бул. «Шипченски проход» № 69, ет.5, Деловодство, от 

09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. Конкурсните книжа се закупуват от 17 до 20 ноември 

2014 г., включително, на адрес - гр. София, бул. «Шипченски проход» № 69, ет.6, ст. 606б 

(каса), от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. Решението подлежи на обнародване в 

Държавен вестник. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 116 и чл. 

116а, ал.1 и ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с Решение на КРС № 

575/19.08.2014 г., да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – 

създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория над 35 

години, разпространявана чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни 

мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Тервел, за честота 98.0 MHz. 

Датата, мястото и часът на провеждане на конкурса са: 17 февруари 2015 г., гр. София, бул. 

«Шипченски проход» № 69, ет.5, от 10.00 часа. СЕМ приема заявления за участие до 12 

януари 2015 г. (понеделник) включително, на адрес - гр. София, бул. «Шипченски проход» 

№ 69, ет.5, Деловодство, от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. Конкурсните книжа се 

закупуват от 17 до 20 ноември 2014 г., включително, на адрес - гр. София, бул. «Шипченски 

проход» № 69, ет.6, ст. 606б (каса), от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. Решението 

подлежи на обнародване в Държавен вестник. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 116 и чл. 

116а, ал.1 и ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с Решение на КРС № 

575/19.08.2014 г., да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – 

създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория от 20 до 45 

години,  разпространявана чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни 

мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Провадия, за честота 107.2 MHz. 

Датата, мястото и часът на провеждане на конкурса са: 17 февруари 2015 г., гр. София, бул. 

«Шипченски проход» № 69, ет.5, от 10.00 часа. 

СЕМ приема заявления за участие до 12 януари 2015 г. (понеделник) включително, на адрес 

- гр. София, бул. «Шипченски проход» № 69, ет.5, Деловодство, от 09.00 до 12.00 ч. и от 

13.00 до 16.30 ч. Конкурсните книжа се закупуват от 17 до 20 ноември 2014 г., 

включително, на адрес - гр. София, бул. «Шипченски проход» № 69, ет.6, ст. 606б (каса), от 

09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. Решението подлежи на обнародване в Държавен 

вестник. 

 

 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”:  На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 116 и чл. 

116а, ал.1 и ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с Решение на КРС № 

575/19.08.2014 г., да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – 

създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория от 20 до 45 

години,  разпространявана чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни 

мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Якоруда, за честота 107.5 MHz. 
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Датата, мястото и часът на провеждане на конкурса са: 17 февруари 2015 г., гр. София, бул. 

«Шипченски проход» № 69, ет.5, от 10.00 часа. СЕМ приема заявления за участие до 12 

януари 2015 г. (понеделник) включително, на адрес - гр. София, бул. «Шипченски проход» 

№ 69, ет.5, Деловодство, от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. Конкурсните книжа се 

закупуват от 17 до 20 ноември 2014 г., включително, на адрес - гр. София, бул. «Шипченски 

проход» № 69, ет.6, ст. 606б (каса), от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. Решението 

подлежи на обнародване в Държавен вестник. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 116 и чл. 

116а, ал.1 и ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с Решение на КРС № 

575/19.08.2014 г., да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – 

създаване на програма с общ (политематичен) профил, разпространявана чрез използване на 

налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово 

радиоразпръскване за град Мадан, за честота 95.6 MHz. Датата, мястото и часът на 

провеждане на конкурса са: 17 февруари 2015 г., гр. София, бул. «Шипченски проход» № 

69, ет.5, от 10.00 часа. СЕМ приема заявления за участие до 12 януари 2015 г. (понеделник) 

включително, на адрес - гр. София, бул. «Шипченски проход» № 69, ет.5, Деловодство, от 

09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. Конкурсните книжа се закупуват от 17 до 20 ноември 

2014 г., включително, на адрес - гр. София, бул. «Шипченски проход» № 69, ет.6, ст. 606б 

(каса), от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. Решението подлежи на обнародване в 

Държавен вестник. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 116 и чл. 

116а, ал.1 и ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с Решение на КРС № 

575/19.08.2014 г., да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – 

създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория над 35 

години,  разпространявана чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни 

мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Мадан, за честота 97.3 MHz. Датата, 

мястото и часът на провеждане на конкурса са: 17 февруари 2015 г., гр. София, бул. 

«Шипченски проход» № 69, ет.5, от 10.00 часа. 

СЕМ приема заявления за участие до 12 януари 2015 г. (понеделник) включително, на адрес 

- гр. София, бул. «Шипченски проход» № 69, ет.5, Деловодство, от 09.00 до 12.00 ч. и от 

13.00 до 16.30 ч. Конкурсните книжа се закупуват от 17 до 20 ноември 2014 г., 

включително, на адрес - гр. София, бул. «Шипченски проход» № 69, ет.6, ст. 606б (каса), от 

09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. Решението подлежи на обнародване в Държавен 

вестник. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”:  На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 116 и чл. 

116а, ал.1 и ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с Решение на КРС № 

575/19.08.2014 г., да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – 

създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория от 20 до 45 

години,  разпространявана чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни 

мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Каолиново, за честота 99.8 MHz. 

Датата, мястото и часът на провеждане на конкурса са: 24 февруари 2015, гр. София, бул. 

«Шипченски проход» № 69, ет.5, от 10.00 часа. СЕМ приема заявления за участие до 19 

януари 2015 (понеделник) включително, на адрес - гр. София, бул. «Шипченски проход» № 

69, ет.5, Деловодство, от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. Конкурсните книжа се 

закупуват от 17 до 20 ноември 2014 г., включително, на адрес - гр. София, бул. «Шипченски 
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проход» № 69, ет.6, ст. 606б (каса), от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. Решението 

подлежи на обнародване в Държавен вестник. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 116 и чл. 

116а, ал.1 и ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с Решение на КРС № 

575/19.08.2014 г., да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – 

създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория над 35 

години,  разпространявана чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни 

мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Кубрат, за честота 96.7 MHz. 

Датата, мястото и часът на провеждане на конкурса са: 24 февруари 2015, гр. София, бул. 

«Шипченски проход» № 69, ет.5, от 10.00 часа. СЕМ приема заявления за участие до 19 

януари 2015 (понеделник) включително, на адрес - гр. София, бул. «Шипченски проход» № 

69, ет.5, Деловодство, от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. Конкурсните книжа се 

закупуват от 17 до 20 ноември 2014 г., включително, на адрес - гр. София, бул. «Шипченски 

проход» № 69, ет.6, ст. 606б (каса), от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. Решението 

подлежи на обнародване в Държавен вестник. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 116 и чл. 

116а, ал.1 и ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с Решение на КРС № 

575/19.08.2014 г., да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – 

създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория над 35 

години,  разпространявана чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни 

мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Нови Пазар, за честота 106.0 MHz. 

Датата, мястото и часът на провеждане на конкурса са: 24 февруари 2015, гр. София, бул. 

«Шипченски проход» № 69, ет.5, от 10.00 часа. СЕМ приема заявления за участие до 19 

януари 2015 (понеделник) включително, на адрес - гр. София, бул. «Шипченски проход» № 

69, ет.5, Деловодство, от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. Конкурсните книжа се 

закупуват от 17 до 20 ноември 2014 г., включително, на адрес - гр. София, бул. «Шипченски 

проход» № 69, ет.6, ст. 606б (каса), от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. Решението 

подлежи на обнародване в Държавен вестник. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 116 и чл. 

116а, ал.1 и ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с Решение на КРС № 

573/19.08.2014 г., да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – 

създаване на програма със специализиран профил - насочена към аудитория от 20 до 45 

години,  разпространявана чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни 

мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Попово, за честота 89.5 MHz. 

Датата, мястото и часът на провеждане на конкурса са: 24 февруари 2015, гр. София, бул. 

«Шипченски проход» № 69, ет.5, от 10.00 часа. СЕМ приема заявления за участие до 19 

януари 2015 (понеделник) включително, на адрес - гр. София, бул. «Шипченски проход» № 

69, ет.5, Деловодство, от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. Конкурсните книжа се 

закупуват от 17 до 20 ноември 2014 г., включително, на адрес - гр. София, бул. «Шипченски 

проход» № 69, ет.6, ст. 606б (каса), от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. Решението 

подлежи на обнародване в Държавен вестник. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 116 и чл. 

116а, ал.1 и ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с Решение на КРС № 
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573/19.08.2014 г., да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – 

създаване на програма със специализиран профил - насочена към аудитория над 35 години, 

разпространявана чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи 

за наземно аналогово радиоразпръскване за град Попово, за честота 102.6 MHz. Датата, 

мястото и часът на провеждане на конкурса са: 24 февруари 2015, гр. София, бул. 

«Шипченски проход» № 69, ет.5, от 10.00 часа. СЕМ приема заявления за участие до 19 

януари 2015 (понеделник) включително, на адрес - гр. София, бул. «Шипченски проход» № 

69, ет.5, Деловодство, от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. Конкурсните книжа се 

закупуват от 17 до 20 ноември 2014 г., включително, на адрес - гр. София, бул. «Шипченски 

проход» № 69, ет.6, ст. 606б (каса), от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. Решението 

подлежи на обнародване в Държавен вестник. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”:  На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 116 и чл. 

116а, ал.1 и ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с Решение на КРС № 

574/19.08.2014 г., да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – 

създаване на програма с общ (политематичен) профил, разпространявана чрез използване на 

налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово 

радиоразпръскване за град Силистра, за честота 89.9 MHz. Датата, мястото и часът на 

провеждане на конкурса са: 24 февруари 2015, гр. София, бул. «Шипченски проход» № 69, 

ет.5, от 10.00 часа. СЕМ приема заявления за участие до 19 януари 2015 (понеделник) 

включително, на адрес - гр. София, бул. «Шипченски проход» № 69, ет.5, Деловодство, от 

09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. Конкурсните книжа се закупуват от 17 до 20 ноември 

2014 г., включително, на адрес - гр. София, бул. «Шипченски проход» № 69, ет.6, ст. 606б 

(каса), от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. Решението подлежи на обнародване в 

Държавен вестник. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”:  На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 116 и чл. 

116а, ал.1 и ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с Решение на КРС № 

575/19.08.2014 г., да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – 

създаване на програма със специализиран профил - насочена към аудитория от 20 до 45 

години,  разпространявана чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни 

мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Тутракан, за честота 96.0 MHz. 

Датата, мястото и часът на провеждане на конкурса са: 24 февруари 2015, гр. София, бул. 

«Шипченски проход» № 69, ет.5, от 10.00 часа. СЕМ приема заявления за участие до 19 

януари 2015 (понеделник) включително, на адрес - гр. София, бул. «Шипченски проход» № 

69, ет.5, Деловодство, от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. Конкурсните книжа се 

закупуват от 17 до 20 ноември 2014 г., включително, на адрес - гр. София, бул. «Шипченски 

проход» № 69, ет.6, ст. 606б (каса), от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. Решението 

подлежи на обнародване в Държавен вестник. 

 

 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”:  На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 116 и чл. 

116а, ал.1 и ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с Решение на КРС № 

575/19.08.2014 г., да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – 

създаване на програма със специализиран профил - насочена към аудитория над 35 години,  

разпространявана чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи 

за наземно аналогово радиоразпръскване за град Тутракан, за честота 104.5 MHz. Датата, 
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мястото и часът на провеждане на конкурса са: 24 февруари 2015, гр. София, бул. 

«Шипченски проход» № 69, ет.5, от 10.00 часа. СЕМ приема заявления за участие до 19 

януари 2015 (понеделник) включително, на адрес - гр. София, бул. «Шипченски проход» № 

69, ет.5, Деловодство, от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. Конкурсните книжа се 

закупуват от 17 до 20 ноември 2014 г., включително, на адрес - гр. София, бул. «Шипченски 

проход» № 69, ет.6, ст. 606б (каса), от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. Решението 

подлежи на обнародване в Държавен вестник. 

 

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

(«Канал Рила») по реда на 125а, ал. 1 на ЗРТ; 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 16 и т. 16а, във връзка с чл. 

125а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 125к от Закона за радиото и телевизията и чл. 9, т. 2 от Тарифа за 

таксите за радио- и телевизионна дейност 

І. ДА РЕГИСТРИРА като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор) 

“Сателитни системи” ООД 

II. ДА ВПИШЕ в Първи раздел на Публичния регистър: Телевизионна програма с: 

Наименование (търговска марка):  “Канал Рила”. Способ на разпространение: чрез кабелни 

електронни съобщителни мрежи; Териториален обхват: местно за Самоков, Боровец, 

Доспей, Драгушиново, Продановец, Райово, Широки дол, Злокучене, Белчин, Алино, 

Поповяне, Ковачевци, Бели Искър, Говедарци, Мала църква, Маджаре; Програмен профил: 

общ (политематичен)  профил. Продължителност на програмата: 6 часа и 30 минути; 

Начална дата на разпространение: от датата на регистрацията. Наименование: “Сателитни 

системи” ООД. Вид оператор: търговски. 

ІІI. “Сателитни системи” ООД, се задължава да създава телевизионна програма “Канал 

Рила” при спазване на общите изисквания на чл.125а, ал. 1 от Закона за радиото и 

телевизията, а именно: 1. Спазване на принципите по чл. 10 от ЗРТ; 2. Зачитане на 

човешкото достойнство; 3. Осигуряване на определеното съотношение в рамките на 

годишното програмно време, предназначено за европейска продукция, както и за 

произведения, създадени от независими продуценти; 4. Закрила на децата; 5. Спазване на 

авторските и сродните права съгласно действащото законодателство; 6. Предоставяне на 

информация на Съвета за електронни медии. 

ІV. “Сателитни системи” ООД следва да заплати, съгласно чл. 9, т. 2 от Тарифа за таксите за 

радио- и телевизионна дейност, първоначална такса за извършване на регистрация в размер 

на 2 250 лв. (две хиляди двеста и петдесет лева). 

Регистрационната такса 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. 

V. На “Сателитни системи” ООД да се ИЗДАДЕ удостоверение за регистрация за 

осъществяване на телевизионна дейност – създаване на програмата по т. IІ. 1, в седемдневен 

срок от влизане в сила на решението и след заплащане на първоначалната регистрационна 

такса. 

VІ. “Сателитни системи” ООД следва да осигури на страницата си в интернет лесен, 

директен и постоянен достъп на потребителите на услугата най-малко до следните актуални 

данни: името на доставчика на медийната услуга, седалище и адрес на управление, адрес на 

електронната му поща и страницата му в интернет, телефон за контакти; данни за Съвета за 

електронни медии, седалище и адрес на управление, адрес на електронната му поща и 

страницата му в интернет, телефон за контакти. 

 

в) уведомително писмо от «Глобъл Комюникейшън Нет» АД. 
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Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: на основание чл. 32, ал. 1, т.16 и 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-02-4-024-01 за телевизионна програма 

„GCN”, издадено на “Глобъл Комюникейшън Нет” АД, както следва: 

Седалището и адресът на управление на дружеството се променят от гр. София, СО - район 

Подуяне, жк. “Левски - Г”, ул. “Поп Грую”  № 47, вх. Б на гр. Пловдив, р-н Централен, ул. 

“Стефан Веркович” № 3, ет. 4, офис 5. 

ІІ. ИЗМЕНЯ в раздел Четвърти на Публичния регистър седалището и адреса на управление 

на “Глобъл Комюникейшън Нет” АД, които се променят от гр. София, СО - район Подуяне, 

жк. “Левски - Г”, ул. “Поп Грую”  № 47, вх. Б на гр. Пловдив, р-н Централен, ул. “Стефан 

Веркович” № 3, ет. 4, офис 5. 

Да се впише промяната в раздел Първи и Четвърти на Публичния регистър.  

Да се издаде ново удостоверение за регистрация, след заплащане на такса в размер на 150.00 

(сто и петдесет) лева, съгласно чл. 10 от ТТРТД.   

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. 

 

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

относно: 

а) резултатите от проведено наблюдение за спазването на индивидуална лицензия № 1-063-

01-08 («Радио София») на Българското национално радио; 

Еди Емирян представи резултатите от наблюдение по изпълнението на лицензионните 

параметри на програма “Радио София” на БНР, за периода 09.10.2014 – 15.10.2014 г., в 

интервал от 00:00 ч. – 24:00 ч. Констатациите са изградени на основата на съпоставката 

между реално излъченото програмно съдържание в рамките на наблюдавания период и 

заявеното по лицензия. Операторът работи според изискванията на ЗРТ, като лицензиран 

обществен доставчик на радиоуслуги за разпространение програма със заявен 

политематичен профил и наименование “Радио София”. Наблюдението отчита, че са 

спазени всички лицензионни параметри на програмата и тя се придържа към записаните в 

чл. 6, ал. 3 на законовата разпоредба за характеристики на национален обществен 

доставчик, с изключение на параметъра в лицензията за новините с регионална тематика. 

Наблюдението констатира наличието, както на тематичното, така и на жанровото 

разнообразие, характерни за политематичния профил. Както на съдържателно ниво, така и в 

интонационен план “Радио София” звучи различно от утвърдените стандарти на двете 

национални програми на БНР. 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: приема доклада. 

 

б) развитие на процеса за преглед и изменения в Критерийте за оценка на съдържание, 

приети по реда на чл. 32, ал. 5 от ЗРТ – становище на Държавната агенция за закрила на 

детето; 

Диляна Кирковска запозна Съвета с позицията на Държавната агенция за закрила на 

детето. Предложението е да бъде организирана широко обществена дискусия, като се 

привлекат различни граждански организации на родители, предвид първостепенната роля 

на родителския контрол. Агенцията изразява готовност да организира дискусията за правата 

на детето. Държавната агенция за закрила на детето предлага успоредно с дискусията да се 

премине към подписване на Споразумението за защита на децата от съдържание, което е 

неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, 

нравствено и/или социално развитие за 2014 г.  
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в) Отворено писмо от Националната мрежа за децата и осъществен надзор на предаването 

„Предаването”, излъчено по програма ТВ7 по повод участието на дете, преживяло насилие; 

Диляна Кирковска представи доклад относно направена проверка във връзка с писмото на 

Националната мрежа за децата.  

 

 

г) осъществен надзор върху съдържанието на програмите бТВ и Нова телевизия за спазване 

съответствието на спонсорските заставки спрямо изискванията на ЗРТ. 

Ирена Христова представи доклад за спазване разпоредбите на чл. 89, ал. 1 от ЗРТ относно 

делът на рекламните спотове в рамките на едночасов програмен период.  

 

 

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

относно административно-наказателни производства АУАН №№: НД-01-31, НД-01-34, НД-

01-43, НД-01-44, НД-01-45 и НД-01-63/2014 г. 

Доротея Петрова докладва АУАН № НД-01-31/22.04.2014 г., съставен за нарушение на чл. 

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

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: приема случая за маловажен и предупреждава доставчика, 

че при следващо нарушение ще бъде санкциониран. 

 

 

Доротея Петрова докладва АУАН № НД-01-34/23.04.2014 г., съставен за нарушение на чл. 

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

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: приема случая за маловажен и предупреждава доставчика, 

че при следващо нарушение ще бъде санкциониран. 

 

 

Доротея Петрова докладва АУАН № НД-01- 43/28.04.2014 г., съставен за нарушение на чл. 

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

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: отлага разглеждането на АУАН № НД-01- 43/28.04.2014 г.  

 

 

Доротея Петрова докладва АУАН № НД-01- 44/28.04.2014 г., съставен за нарушение на чл. 

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

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: отлага разглеждането на АУАН № НД-01- 44/28.04.2014 г.  

 

 

Доротея Петрова докладва АУАН № НД-01- 45/28.04.2014 г., съставен за нарушение на чл. 

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

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: възлага на председателя да издаде наказателно 

постановление.  

 

 

Доротея Петрова докладва АУАН № НД-01- 53/09.05.2014 г., съставен за нарушение на чл. 

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

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: отлага разглеждането на АУАН № НД-01- 53/09.05.2014 г.  

 

Доротея Петрова докладва АУАН № НД-01- 63/20.05.2014 г., съставен за нарушение на чл. 

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

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: приема случая за маловажен и предупреждава доставчика, 

че при следващо нарушение ще бъде санкциониран. 

 

РАЗНИ:  

Участие на Мария Стоянова – член на СЕМ в среща на ЕРГА в Брюксел, Белгия. 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: да бъде извършен превод на документи, необходими за 

участие на Мария Стоянова - СЕМ в заседанието на ЕРГА в гр. Брюксел, Белгия. 

 

Постъпила покана за участие на СЕМ в Десета световна среща на българските медии.  

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: да бъдат командировани Георги Лозанов – председател на 

СЕМ и Лъчезар Васев - шофьор на 22.10.2014 г. до Цариброд, Сърбия. Всички разходи са за 

сметка на СЕМ. 

На 22.10.2014 г., председателят да бъде заместван от Анна Хаджиева – член на СЕМ. 

 

Антоанета Лозенска представи доклад за участието си в Експертна работна група на ЕРГА 

в Белгия.  

 

Материали приложени към Протокол № 40 

1. Дневен ред. 

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

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

ЧЛЕНОВЕ НА СЕМ:  

 

 

Анна Хаджиева 

 

 

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

 

 

Анюта Асенова 

 

 

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

 

 

Мария Стоянова  

 

 

отсъства  

     

 

Георги Лозанов -  

председател 

 

 

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

 

 

Иво Атанасов 

    

 

отсъства  

 

 

        

Старши специалист 

деловодител - 

протоколист: 

Магдалена Сергиева 

   

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

     

 

 

 


