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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  

 

 

№ 47  

от редовно заседание, състояло се на 09.12. 2014 г. 

 

 

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

Иво Атанасов  

ОТСЪСТВА: Мария Стоянова – отпуск.  

 

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»:  

а) за осъществено наблюдение на радио и телевизионни програми за 

съответствие на включените музикални произведения от български автори към 

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

увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на 

децата;  

б) по заявление от «359 Броудкастинг Медия» ООД за регистрация на аудио- 

визуална услуга («359 ТВ») по реда на 125а, ал. 1 на Закона за радиото и телевизията;  

в) по заявления от «Радиокомпания Си.Джей» ООД, «Радио 1» ООД, «Радио и 

Телевизия Сити» ЕООД и «Радио и Телевизия Енерджи» ООД, постъпили в Комисията 

за регулиране на съобщенията на основание чл. 30, т. 12 на Закона за електронните 

съобщения и във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 18 на ЗРТ;  

г) по уведомително писмо от «Евроком България» ЕООД;  

д ) писмо от Председателя на Комисията по култура и медии г-н Слави Бинев.  

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

2. Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» по 

административно- наказателни производства АУАН №№: НД-01-106, НД-01-108, НД-

01-32, НД-01-33, НД-01- 35, НД-01-37, НД-01-39, НД-01-41, НД-01-42, НД-01-43, НД-

01-44, НД-01-46, НД-01-47, НД- 01-49, НД-01-50, НД-01-51, НД-01-52, НД-01-53, НД-

01-55А, НД-01-58, НД-01-59 и НД-01- 60/2014 г.  

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

3. Доклади на Дирекция «Обща администрация»:  

а) заявление по реда на Закона за достъп до обществена информация от 

Сдружение с нестопанска цел «Християнски център»;  

б) предложения за договори за услуги, необходими за дейността на Съвета за 

електронни медии.  

Вносител: Румян Петров.  

Разни. 

Георги Лозанов откри заседанието и предложи на обсъждане дневния ред. 

Предложение в точка “разни” да бъдат разгледани: Писмо от Екип “Инфохолици”; 

писмо от Съюза на глухите в България” – районна организация – Стара Загора; доклад 

от Доротея Петрова за съдебните процедури.  

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: прие дневния ред с направените допълнения.  
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ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – 

НЛРПР»:  

а) за осъществено наблюдение на радио и телевизионни програми за съответствие на  

включените музикални произведения от български автори към Критериите за оценка 

на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на 

физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата;  

СЕМ разгледа доклад за извършен мониторинг на музикални радио- и телевизионни 

програми за периода 20.11.2014 г. – 26.11.2014 г. Целта на наблюдението е: 

съответствие на включените в програмите телевизионни произведения от български 

автори към Критериите за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава 

опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното 

развитие на децата. Докладът обхваща резултати от наблюдение на дневната програма 

– в различни дати и часови пояси от посочения период в 12 програми – 6 телевизионни 

и 6 радиопрограми: ТВ Планета, ВОХ, CITY TV, THE VOICE, ФЕН ТВ, MAGIC TV; 

Радио Вероника, Радио Веселина, БГ радио, Радио THE VOICE, Радио Фреш и Радио 

CITY. Резултатите показват, че преобладаващата част от включените в изброените 

програми музикални произведения е отражение на една езикова действителност. 

“Уличният език”, характерен за определен социален пласт, който употребява груби 

думи и изрази, е копиран в музикални текстове. Експресивността на първичния стил е 

често срещан похват.  

Основни теми в песните стил хип-хоп и рап са сексуалните отношения, представени 

метафорично или чрез алегория (“харесва ми повече задно предаване; даваш газ, 

газ...”, “в теб, маме, има дълбочина за нещата...”). В този смисъл текстовете нямат 

директно нецензурирано съдържание, но пък немалка част от излъчваните музикални 

произведения – като текст и картина – са далеч от естетичното и възпитателното 

(предвид по-младата аудитория), като ценностна система. Срещат се проекти, които 

посягат на литературната и кинокласика.  

В програмите не са констатирани текстове или цялостно аудио-визуално съдържание 

на музикално произведение, които биха могли да бъдат определени като категорично 

нарушение на Критериите за оценка на съдържание, конкретно т. 27 от тях.  

В доклада са констатирани проблеми относно чистотата на българския език. 

 Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: приема доклада и възложи наблюдението да 

продължи.  

 

б) по заявление от «359 Броудкастинг Медия» ООД за регистрация на аудио- визуална 

услуга («359 ТВ») по реда на 125а, ал. 1 на Закона за радиото и телевизията;  

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) по заявления от «Радиокомпания Си.Джей» ООД, «Радио 1» ООД, «Радио и 

Телевизия Сити» ЕООД и «Радио и Телевизия Енерджи» ООД, постъпили в Комисията 

за регулиране на съобщенията на основание чл. 30, т. 12 на Закона за електронните 

съобщения и във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 18 на ЗРТ;  

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за 

радиото и телевизията, във връзка с чл.30, т.12 от Закона за електронните съобщения, 

не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване разпоредбите на 

Закона за електронните съобщения, да измени Разрешение № 01969/19.06.2014 г. за 



 3 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за 

наземно аналогово радиоразпръскване в град Балчик, издадено на “Радиокомпания 

Си.Джей” ООД, както следва:  

1. Изменя букви „а”, „б”, „в”, “е”, “ж”, “з”, „и”, „к” и “л” от Приложение 1 

„Технически параметри на електронната съобщителна мрежа”. 

2. Изменя Приложение 2 “Размер, срокове и начин на заплащане на таксите”, съгласно 

приложение, неразделна част от настоящето решение.  

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.  

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за 

радиото и телевизията, във връзка с чл.30, т.12 от Закона за електронните съобщения, 

не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване разпоредбите на 

Закона за електронните съобщения, да измени Разрешение № 01968/19.06.2014 г. за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за 

наземно аналогово радиоразпръскване в град Балчик, издадено на “Радио 1” ООД, 

както следва:  

1. Изменя букви „а”, „б”, „в”, “е”, “ж”, “з”, „и”, „к” и “л” от Приложение 1 

„Технически параметри на електронната съобщителна мрежа”. 

2.  Изменя Приложение 2 “Размер, срокове и начин на заплащане на таксите”, съгласно 

приложение, неразделна част от настоящето решение.  

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.  

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за 

радиото и телевизията, във връзка с чл.30, т.12 от Закона за електронните съобщения, 

не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване разпоредбите на 

Закона за електронните съобщения, да измени Разрешение № 01967/19.06.2014 г. за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за 

наземно аналогово радиоразпръскване в град Балчик, издадено на “Радио и Телевизия 

Сити” ЕООД, както следва:  

1. Изменя букви „а”, „б”, „в”, “е”, “ж”, “з”, „и”, „к” и “л” от Приложение 1 

„Технически параметри на електронната съобщителна мрежа”. 

2.  Изменя Приложение 2 “Размер, срокове и начин на заплащане на таксите”, съгласно 

приложение, неразделна част от настоящето решение.  

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.  

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за 

радиото и телевизията, във връзка с чл.30, т.12 от Закона за електронните съобщения, 

не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване разпоредбите на 

Закона за електронните съобщения, да измени Разрешение № 01991/23.09.2014 г. за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за 

наземно аналогово радиоразпръскване в град Кюстендил, издадено на “Радио и 

Телевизия Енерджи” ООД, както следва:  

1. Изменя букви “а”, “б”, “в”, “е”, “ж”, “з”, „и”, „к” и „л” от Приложение 1 

„Технически параметри на електронната съобщителна мрежа”. 
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2.  Изменя Приложение 2 “Размер, срокове и начин на заплащане на таксите”, съгласно 

приложение, неразделна част от настоящето решение.  

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.  

 

г) по уведомително писмо от «Евроком България» ЕООД;  

В отговор на изискана от Съвета информация е постъпило писмо с вх. № ЛРР-15-19-

00-217/03.12.2014 г. от “Евроком България” ЕООД, с което уведомяват, че поради 

финансови причини дружеството не е осъществявало дейност 1 година, въпреки това 

не иска заличаване на регистрацията, тъй като през 2015 г. има намерение отново да 

осъществява дейност. Със същото писмо е заявено, че до края на годината ще бъде 

платена дължимата годишна такса, съгласно ТТРТД. 

 

д ) писмо от Председателя на Комисията по култура и медии г-н Слави Бинев. 

СЕМ разгледа писмото и проекта на отговор, който ще бъде изпратен до г-н Слави 

Бинев, с приложените от БНТ и БНР писма.  

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – 

НЛРПР» по административно- наказателни производства АУАН №№: НД-01-106, НД-

01-108, НД-01-32, НД-01-33, НД-01- 35, НД-01-37, НД-01-39, НД-01-41, НД-01-42, НД-

01-43, НД-01-44, НД-01-46, НД-01-47, НД- 01-49, НД-01-50, НД-01-51, НД-01-52, НД-

01-53, НД-01-55А, НД-01-58, НД-01-59 и НД-01- 60/2014 г.  

Доротея Петрова докладва АУАН № НД01-106/12.11.2014 г., съставен за нарушение 

на чл. 55, ал. 1 от Закона за здравето – излъчване на пряка реклама на спиртна напитка.  

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: възлага на председателя да издаде наказателно 

постановление.  

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: отлага разглеждането на АУАН № 108/19.11.2014 

г. за следващо заседание.  

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за” (Мария Стоянова – отсъства): прекратява 

АУАН №№: НД-01-32, НД-01-33, НД-01- 35, НД-01-37, НД-01-39, НД-01-41, НД-01-

42, НД-01-43, НД-01-44, НД-01-46, НД-01-47, НД- 01-49, НД-01-50, НД-01-51, НД-01-

52, НД-01-53, НД-01-55А, НД-01-58, НД-01-59 и НД-01- 60/2014 г. 

 

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

а) заявление по реда на Закона за достъп до обществена информация от Сдружение с 

нестопанска цел «Християнски център»;  

Постъпило е заявление с вх. № ПД-09-23-00-10/27.11.2014 г. от УС на Сдружение с 

нестопанска “Християнски център” с посочено правно основание – чл. 24, ал. 1 от 

Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и чл. 41, ал. 2 и чл. 45 от 

Конституцията. Сдружението периодично подава в СЕМ запитвания  и заявления, в 

които прави едни и същи декларативни изложения, оценки и искания, свързани с 

производствата по издаване на актове за установяване на публични държавни вземания 

(АУПДВ). 

В конкретния случай – изисква информация на какво основание СЕМ е издал АУПДВ 

№ 9/13.01.2011 г. и АУПДВ № 27/20.02.2013 г., след като сдружението не е 

осъществявало дейност. Допълнително се искат копия от решения и протоколи на 

СЕМ, свързани с изменение на дейността на оператора от обществен в търговски. 
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По отношение на АУПДВ № 9/13.01.2011 г. – сдружението е получило акта, в който 

подробно са описани фактическите и правни основания за издаването му. Актът е 

обжалван пред Върховния административен съд, който с Решение № 14992/16.11.2011 

г. на 5-членен състав по адм. дело 9787/2011 г. го потвърждава.  

По отношение на АУПДВ № 27/20.02.2013 г. – сдружението е получило акта, в който 

подробно са описани фактическите и правни основания за издаването му. Актът е 

обжалван пред Върховния административен съд, който с Решение № 8840/25.06.2014 г. 

на 5-членен състав по адм. дело 4871/2014 г., го потвърждава.  

По отношение на искането за предоставяне на копия от решения и протоколи на СЕМ, 

следва да бъде отбелязано, че Съветът не е постановявал решение, с което да 

установява промяна в дейността на доставчика от обществен в търговски.  

С оглед изложеното, предложението е да бъде уведомен заявителя, че АУПДВ № 

9/13.01.2011 г. и АУПДВ № 27/20.02.2013 г. са му надлежно връчени и той се е 

запознал с правните основания за издаването им. Независимо от това допълнителни 

мотиви относно законосъобразността на двата акта може да намери в постановените от 

Върховен административен съд решения по образуваните от самото Сдружение 

административни дела. Решенията са публикувани на сайта на ВАС. Исканите други 

документи (решения и протоколи на СЕМ) не са създавани и съответно не могат да 

бъдат предоставени.  

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: да бъде изпратено уведомително писмо до 

Сдружение с нестопанска цел “Християнски център”.  

 

б) предложения за договори за услуги, необходими за дейността на Съвета за 

електронни медии.  

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Да бъдат сключени: 

1. Нов рамков договор за предоставяне на мобилни телефонни услуги и мобилен 

интернет, сключен с “Теленор България” ЕАД (“Космо България Мобайл” ЕАД). 

2. Нов договор за услуга “Електронен пресклипинг”, сключен с БТА.  

3. Анекс към основния договор за цялостно хигиенизиране офисите на СЕМ с 

“Василка София” ЕООД. 

4. Нов договор за комплексно обслужване на трудова медицина, сключен със СТМ 

“Медико” ЕООД.  

5. Нов договор за пощенски услуги с “Български пощи” ЕАД.  

 

Докладна записка от Евгени Димитров – старши специалист в дирекция “Обща 

администрация” във връзка с изтичане на договора за извънгаранционна поддръжка на 

сървър Persy Stinger.  

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: одобрява предложението от Евгени Димитров, да 

не се сключва договор с “Перси” ООД, но при необходимост да се ползват услугите на 

фирмата.  

 

РАЗНИ:   
1. Предложение за застраховки на автомобили, собственост на СЕМ.  

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”:  да бъде сключена застрахователна полица 

„Гражданска отговорност” за 12 автомобила, собственост на Съвета за електронни 

медии с ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”.  
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2. По време на заседанието СЕМ разгледа също: Писмо от Екип “Инфохолици”; писмо 

от Съюза на глухите в България” – районна организация – Стара Загора. Ще бъдат 

изпратени отговори до вносителите на писмата.  

 

3. СЕМ се запозна с доклади от Доротея Петрова за съдебните процедури и от Емилия 

Радева за извършен мониторинг на предаването “Паралакс”, излъчено на 08.11.2014 г. 

в програма “СКАТ”.   
 

Материали приложени към Протокол № 47 

1. Дневен ред. 

2. Доклад от Антоанета Лозенска изх. № НД-04-30-07-82/08.12.2014 г.  

3. Доклад от Румян Петров с изх. № АСД – 09-30-08-39/05.12.2014 г.  

ЧЛЕНОВЕ НА СЕМ:  

 

 

Анна Хаджиева 

 

 

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

 

 

Анюта Асенова 

 

 

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

 

 

Мария Стоянова  

 

 

отсъства   

     

 

Георги Лозанов -  

председател 

 

 

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

 

 

Иво Атанасов 

    

 

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

 

 

        

Старши специалист 

деловодител - 

протоколист: 

Магдалена Сергиева 

  

 

  

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

     

 

 

 

 


