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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  

 

№ 01  

от редовно заседание, състояло се на 13.01. 2015 г. 

 

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

Мария Стоянова  

ОТСЪСТВАТ: Иво Атанасов – отпуск  

 

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

Протоколист – Магдалена Сергиева 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» по:  

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

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

(ЗРТ);  

б) искане за заличаване на нелинейна услуга от Социална фондация «Инди Рома 

97»;  

в) уведомителни писма от “РТЕ НЕТ” и “Круп Импекс” ЕООД;  

г) заявления от Българското национално радио и «Радио 1» ЕООД, 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.  

Вносител: Ант. Лозенска.  

Докладва: Р. Радоева.  

2. Списък на събития на изкуството, културата и спорта, които ще бъдат 

отразявани в програмите на Българската национална телевизия през 2015 г. по смисъла 

на чл. 90, ал. 4 на Закона за радиото и телевизията.  

Докладва: Ст. Белов.  

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

административно-наказателни производства АУАН №№: НД-01-89, НД-01-90, НД- 01-

91, НД-01-105, НД-01-107, НД-01-109, НД-01-110, НД-01-117, НД-01-118, НД-01- 119 и 

НД-01-120/2014 г.  

Вносител: Ант. Лозенска.  

Докладват: Ем. Станева, Дор. Петрова, Ант. Найденова.  

4. Информация за изпълнението на Плана за дейността на Съвета за електронни 

медии за 2014 г.  

Докладва: М. Андреева.  

5. Доклад на комисията, назначена със заповед № РД-13-79/28.11.2014 г. на 

Председателя на СЕМ за провеждане на конкурс за длъжността «старши експерт» в 

Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР».  

Разни. 

 

Георги Лозанов откри заседанието и предложи дневния ред на обсъждане. 

Допълнителни материали към дневния ред:  

1. Постъпила информация и покана за участие на представител на СЕМ, за определяне 

обхвата на материалната юрисдикция в една конвергентна среда на Групата на 
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Европейските регулаторни органи (ЕRGA) в областта на аудио-визуалните медийни 

услуги в Брюксел на 22 януари 2015 г.   

2. Писмо от АБРО за преговори с МУЗИКАУТОР.  

3. Доклад за инвентаризация. 

4. Покана от Асоциацията на доставчици на тв програми. 

5. Констатация за превишен обем на рекламаq допустим от ЗРТ, l програмите на 

търговски оператори.  

6. Писмо от ВАП.  

Решение:  

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

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – 

НЛРПР» по:  

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

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

На свое заседание, проведено на 09.12.2014 г., СЕМ разгледа заявление (с вх. № ЛРР–

04-19-00-219/28.11.2014 г.) от “359 Броудкастинг Медия” ООД  за регистрация за 

доставяне на аудио-визуална медийна услуга с: наименование – “359 ТВ”, 

разпространение – чрез кабелни електронни съобщителни и спътникови мрежи, 

покритие – национално, вид оператор – търговски, програмен профил – специализиран 

(музикална хип хоп тематика), начална дата на разпространение – от датата на 

регистрацията, продължителност - 24 часа. 

В документацията са установени недостатъци и на дружеството е указано да ги 

отстрани в срока по чл. 112, ал. 2 от ЗРТ.  

С писмо от 19.12.2014 г. кандидатът е предоставил предварителни договори за 

отстъпени авторски права за защитени произведения в програмите и за отстъпени 

сродни права с МУЗИКАУТОР и ПРОФОН. 

С второ писмо от 29.12.2014 г. кандидатът частично е изпълнил указанията, като е 

предоставил: решение на компетентния орган за създаване на заявената програма; 

декларации, че кандидатът не е съдружник или акционер в медийните предприятия; 

декларация, че дружеството няма да извършва допълнителни радио и тв услуги, 

програмна схема в графичен вид по дни и часове.  

До изтичане на законоустановения 7-дневен срок за отстраняване на недостатъците и 

към настоящия момент, кандидатът не е представил изискуемите, съгласно ЗРТ, 

организационно-творчески и  технологичен план, като част от програмния проект и в 

тази връзка той не отговаря на легалната дефиниция, дадена в § 1, т.29, от ДР на ЗРТ. С 

оглед изложеното са налице пречки да бъде регистриран “359 Броудкастинг Медия” 

ООД, като доставчик на аудио-визуални медийни услуги, поради неотстраняване в срок 

на констатирани нередовности. Със същата програма с наименование “359 ТВ” и 

идентични документи е кандидатствало юридическо лице “359 груп БГ” ЕООД, което 

също е получило отказ поради неотстраняване на пропуските и недостатъците в срок. 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: На основание чл. 32, ал. 1, т. 18, във връзка с чл. 

125а, ал. 4, т. 3 от Закона за радиото и телевизията отказва регистрация на “359 

Броудкастинг Медия” ООД, като доставчик на аудио-визуална медийна услуга с 

наименование „359 ТВ”.  Решението подлежи на обжалване чрез Съвета за електронни 

медии пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от датата на 

съобщаването му. 

 

б) искане за заличаване на нелинейна услуга от Социална фондация «Инди Рома 97»;  



 3 

Постъпило е писмо от Социална фондация “Инди-Рома 97” (вх. НД-06-39-00-

67/13.12.2014 г.), чрез председателя на управителния съвет, с което се заявява 

заличаване на лицето от Публичния регистър на СЕМ. Като мотив е посочено, че 

фондацията никога не е предоставяла услуги при поискване, че вписването е било 

необходимо за кандидатстване за финансиране по оперативна програма за създаване на 

ромско радио, но проектът не бил финансиран.  

Решение:  

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

връзка с чл.125к, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 125з от Закона за радиото и телевизията, 

заличава вписването в Четвърти раздел на Публичния регистър на СЕМ на Социална 

фондация Инди-Рома 97, по отношение на медийната услуга Видео по поръчка. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд чрез Съвета за 

електронни медии в 14-дневен срок от уведомяването. 

 

в) уведомителни писма от «РТЕ НЕТ” и «Круп Импекс” ЕООД;  

Постъпило е уведомително писмо с вх. № ЛРР-05-20-00-124/19.12.2014 г. от “РТЕ НЕТ” 

ООД за вписани промени в Търговския регистър по партидата на дружеството. 

Приложена е разпечатка на удостоверение за актуално състояние от Търговския 

регистър. 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 9, във връзка с чл. 

110, ал. 1 и чл. 32, ал. 1, т.16 във връзка с чл. 125к, ал. 4, т. 1 от Закона за радиото и 

телевизията: 

І. Изменя общите и специалните условия на Индивидуална лицензия за доставяне на 

радиоуслуга № 1-026-01, с наименование “Радио Енерджи”, издадена на “Радио и 

Телевизия Енерджи” ООД, както следва:  

Наименованието (фирмата) на доставчика се променя от “Радио и Телевизия Енерджи” 

ООД на “РТЕ НЕТ” ООД. Всички останали разпоредби на индивидуална лицензия № 1-

026-01 остават непроменени. 

ІІ. Изменя общите и специалните условия на Индивидуална лицензия за доставяне на 

радиоуслуга № 1-026-02, с наименование “АУРА”, издадена на “Радио и Телевизия 

Енерджи”,  както следва:  

Наименованието (фирмата) на доставчика се променя от “Радио и Телевизия Енерджи” 

ООД на “РТЕ НЕТ” ООД.  

Всички останали разпоредби на индивидуална лицензия № 1-026-02 остават 

непроменени. 

ІІІ. На основание чл. 5 ал. 2 от ТТРТД определя такса в размер на по 150 /сто и 

петдесет/ лв., за всяко едно изменение или общо 300 (триста) лв., платима в 

седемдневен срок от влизане в сила на решението, в брой – в касата на СЕМ на адрес 

гр. София, бул. “Шипченски проход” 69, ет.6, или по банков път. Възлага на 

длъжностни лица от СЕМ да впишат промените в раздел Трети на Публичния регистър. 

 

Постъпило е уведомително писмо вх. № ЛРР-04-19-00-248/18.12.2014 г. от «Круп 

Импекс» ЕООД за настъпили промени в органите на управление на дружеството.  

«България Кабел ТВ» ЕООД – нов управител и едноличен собственик на капитала 

(«Круп Импекс» ЕООД) 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: да бъде вписана промяната в раздел Първи и 

Трети на Публичния регистър на СЕМ. 
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г) заявления от Българското национално радио и «Радио 1» ЕООД, 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.  

КРС, с писмо вх. ЛРР-12-10-00-38 от 13.12.2014 г., препраща заявление и технически 

характеристики за изменение на притежаваното от Българското национално радио 

разрешение 00761/21.07.2008 г. за ползване на индивидуално определен ограничен 

ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез 

електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на 

територията на Република България. Изменението е във връзка с промяна на точката на 

излъчване на радиопредавателната станция в гр. Варна за програма  “Радио Варна ”;  

Разпоредбата на чл. 30, т. 12 от Закона за електронните съобщения предвижда 

разрешения за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови 

електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване да се 

изменят след решение на Съвета за електронни медии. 

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 № 00761/21.07.2008 г. за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежа за 

наземно аналогово радиоразпръскване на територията на Република България, издадено 

на Българското национално радио, както следва:  

1. В таблица 1 “Технически параметри на електронните съобщителни мрежи от обхвата 

на ултракъси вълни – честотна лента 87.5 – 108.0 MHz от Приложение 1 „Технически 

параметри на електронните съобщителни мрежи ” се изменя ред № 13. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.  

 

КРС, с писмо вх. ЛРР-12-10-00-40 от 19.12.2014 г., препраща заявление и техническа 

характеристика за изменение на Разрешение № 00761/21.07.2008 г., издадено на 

Българското национално радио. Изменението е свързано с промяна в антенно-

фидерната система и максималната ефективно излъчена мощност на 

радиопредавателната станция, намираща се на обект ТВРС “Малко Търново ”,  гр. 

Малко Търново за програма “Радио Бургас”.  

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 № 00761/21.07.2008 г. за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за 

наземно аналогово радиоразпръскване на територията на Република България, издадено 

на Българското национално радио, както следва:  

1. В таблица 1 “Технически параметри на електронните съобщителни мрежи от обхвата 

на ултракъси вълни – честотна лента 87.5 – 108.0 MHz от Приложение 1 „Технически 

параметри на електронните съобщителни мрежи” се изменя ред № 146. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.  
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КРС, с писмо вх. ЛРР-12-10-00-40 от 19.12.2014 г., препраща заявление и техническа 

характеристика за изменение на Разрешение № 01985/11.09.2014 г. за територията на 

гр. Момчилград, издадено на “Радио 1” ООД. Изменението е свързано с промяна на 

точката на излъчване;  

Разпоредбата на чл. 30, т. 12 от Закона за електронните съобщения, предвижда 

разрешения за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови 

електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване да се 

изменят след решение на Съвета за електронни медии. 

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 № 01985/11.06.2014 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 Момчилград, 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.  

 
Постъпило е писмо с вх. ЛРР-12-10-00-39 от 18.12.2014 г. , с което се препраща 

заявление за изменение на притежаваното от Българското национално радио 

Разрешение  № 00761/21.07.2008 г. Изменението е във връзка със заличаване на редове 

в Таблица 2 “Технически параметри на електронните съобщителни мрежи от обхвата на 

дълги и средни вълни – честотни ленти 148.5 – 283.5 kHz и 526.5 – 1606.5 kHz от 

Приложение 1 „Технически параметри на електронните съобщителни мрежи” на 

разрешение  № 00761/21.07.2008 г. 

Към писмото са приложени: заявление с вх. № 18-00-97/14.08.2014 г., проект за 

изменение на разрешение, писмо с вх. № 18-00-10/03.10.2014 г., от ген. директор на 

БНР, към което е приложена  Програма за развитие на каналите за разпространение на 

програмите на БНР.  

БНР посочва като мотиви за отпадането на предавателите Саламаново, Търговище, 

Самуил, Дулово, Кърджали 2 и Благоевград, че продължаването на излъчването на 

програмите на средни вълни от споменатите точки е неефективно и притежава 

недостатъци. Спирането на описаните шест предавателя ще доведе до икономия на 

енергия и на разходи за разпространение на програмите. Реализираните икономии ще 

дадат възможност на БНР да инвестира в развитието на УКВ мрежата и новите 

технологични платформи. Също така, предавателите Саламаново, Търговище, Самуил, 

Дулово, Кърджали 2 и Благоевград покриват със сигнал територии, където програмите 

на БНР могат да се приемат чрез наземно аналогово радиоразпръскване в УКВ обхват, 

така и чрез други платформи. 

Разпоредбата на чл. 30, т. 12 от Закона за електронните съобщения, предвижда 

разрешения за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови 

електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване да се 

изменят след решение на Съвета за електронни медии. 

Мария Стоянова: Приложеното писмо на Генералния директор мен лично ме 

изненада. Ако си спомням добре, на заседание, той заедно с г-н Стрижлев, заявиха, че  
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ще се купят радиоапарати за хората от смесените региони, които нямат съвременна 

техника, за да слушат БНР на УКВ. Предвидили са го в бюджета. В това писмо, което 

сега е приложено пише, че “...при необходимост...” ще бъдат купени. Това разместване 

на реда на дейностите доведе до скандал, че БНР едва ли не спира излъчването на 

турски език за тези райони. На нас ни беше казано, че ще се купят радиоапарати преди 

да се спре сигнала на средни вълни, но очевидно не са купени. Ние тогава 

приветствахме тази идея и не само я приветствахме, но бяхме много окуражени от нея. 

Сега се оказва, че това не е станало по този начин, което е изненадващо.  

Анна Хаджиева: Сега, когато се спрат средните вълни, програмата ще трябва да се 

премести. Въпросът по-скоро е: къде е преместено предаването на турски език?  

Мария Стоянова: Проблемът е с предавания на турски език в Кърджали и наоколо. 

Има вече постъпили писма за спрени предавания.  

Георги Лозанов: Средните вълни вече са спрени отдавна. Друг е въпросът, че има 

предавател във Видин. 

Мария Стоянова: Тук има и друг проблем. Очевидно информационната кампания на 

БНР е била слаба, за да излезе сега в медиите нещо различно от действителността. До 

колкото разбрах на нашето заседание, беше казано ясно от Генералния директор на 

БНР, че няма да се стигне до проблем, а той очевидно се случи.  

Георги Лозанов: Предлагам да гласуваме проекта на решение. 

Мария Стоянова: Да, но в уведомителното писмо да припомним на г-н Янкулов, че 

пое ангажимент пред Съвета този въпрос да не става проблем.   

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 № 00761/21.07.2008 г. за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за 

наземно аналогово радиоразпръскване на територията на Република България, издадено 

на Българското национално радио, както следва:  

1. В Таблица 2 “Технически параметри на електронните съобщителни мрежи от обхвата 

на дълги и средни вълни – честотни ленти 148.5 – 283.5 kHz и 526.5 – 1606.5 kHz от 

Приложение 1 „Технически параметри на електронните съобщителни мрежи” се 

заличават редове № 1,10, 11,20, 30 и 33. 

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

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.  

 
По решението, Съветът взе предвид и мотивите, посочени в писмо на генералния 

директор на БНР от 08.01.2015 г. до Парламентарната комисия по културата и медиите 

и до СЕМ. По предложение на г-жа Мария Стоянова, СЕМ ще изпрати писмо до 

генералния директор на БНР за конкретното реализиране на ангажимента на 

националното радио да осигури УКВ предаватели за домакинствата, които нямат 

особено големи финансови възможности.   

 
ПО ТОЧКА ВТОРА: Списък на събития на изкуството, културата и спорта, които ще 

бъдат отразявани в програмите на Българската национална телевизия през 2015 г. по 

смисъла на чл. 90, ал. 4 на Закона за радиото и телевизията.  

На 17.12.2014 година в Съвета за електронни медии е получен списък на събития на 

изкуството, културата и спорта с общонационално и международно значение, които ще 

бъдат отразявани в програмите на БНТ през 2015 година с оглед прилагането на чл. 90, 
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ал. 4 от Закона за радиото и телевизията. Според критериите в т. 10 от Указанията за 

прилагане на чл. 9а от Европейската конвенция за трансгранична телевизия, предавания 

с общонационално и международно значение.  

Българската национална телевизия е спазила Указанията за прилагане на чл. 9а от 

Европейската конвенция за трансгранична телевизия. Прави впечатление, че 

обществената телевизия ще отрази Деня на Варна и литийното шествие, както и 

празника на Военноморските сили, но от списъка със събития от национално значение 

липсват честванията като: Националният празник 3 март, Великденските празници, 

Гергьовден и празникът на българската войска, 24 май и  денят на Св. Св. Кирил и 

Методий. Споменатите събития не бяха отразени и в миналогодишния списък, въпреки 

че бяха излъчени на екрана на Българската национална телевизия.      

Решение:  

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

национална телевизия за допълнителна информация във връзка с повдигнатите въпроси 

относно списъка със събития на изкуството, културата и спорта с общонационално и 

международно значение 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – 

НЛРПР» по административно-наказателни производства АУАН №№: НД-01-89, НД-01-

90, НД- 01-91, НД-01-105, НД-01-107, НД-01-109, НД-01-110, НД-01-117, НД-01-118, 

НД-01- 119 и НД-01-120/2014 г.  

Емилия Станева докладва АУАН № НД-01-89/13.10.2014 г. за нарушение на чл. 17, ал. 

2, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 6 на 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-01-90/13.10.2014 г. за нарушение на чл. 17, ал. 

2, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 6 на 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-01-91/13.10.2014 г. за нарушение на чл. 75, 

ал.1 изречение второ от ЗРТ.  

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: приема случая за маловажен и предупреждава 

доставчика, че при следващо нарушение ще бъде санкциониран.  

 

Доротея Петрова докладва АУАН № НД-01-105/07.11.2014 г. за нарушение на чл. 13, 

ал. 3 във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗРТ. 

Решение:  

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

производството.  

 

Доротея Петрова докладва АУАН № НД-01-107/13.11.2014 г. за нарушаване на чл. 13, 

ал. 3 във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗРТ.  

Решение:  

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

постановление за нарушение на чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗРТ. 
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Доротея Петрова докладва АУАН № НД-01-109/19.11.2014 г. за нарушаване на чл. 13, 

ал. 3 във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗРТ. 

Решение:  

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

постановление за нарушение на чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗРТ. 

 

Доротея Петрова докладва АУАН № НД-01-110/21.11.2014 г. за нарушаване на чл. 55, 

ал. 3. от Закона за здравето.  

Решение:  

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

постановление за нарушение на чл. 55, ал. 3. от Закона за здравето. 

 

Доротея Петрова докладва АУАН № НД-01-117/21.11.2014 г. за нарушаване на чл. 17, 

ал. 2 във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 6 от ЗРТ – предоставяне за разпространение на 

предаване в нарушение на един от принципите на чл. 10 от ЗРТ – недопускане на 

предавания, които противоречат на добрите нрави.  

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: отлага разглеждането на АУАН № НД-01-

117/21.11.2014 г.  

 

Антоанета Найденова докладва АУАН № НД-01-118/03.12.2014 г. за нарушаване на 

чл. 75, ал. 1, изречение второ от ЗРТ. 

Решение:  

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

постановление за нарушение на чл. 75, ал. 1, изречение второ от ЗРТ. 

 

Доротея Петрова докладва АУАН № НД-01-119/03.12.2014г. за нарушаване на чл. 17, 

ал. 2 от ЗРТ в частта предоставяне на предаване, внушаващо политическа нетърпимост.  

Решение:  

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

производството.  

 

Доротея Петрова докладва АУАН № НД-01-120/03.12.2014г. за нарушаване на чл. 75, 

ал. 10 от ЗРТ – излъчване на търговско съобщение с по-голяма сила на звука от силата 

на звука на останалата част на програмата.  

Решение:  

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

постановление за нарушение на чл. 75, ал. 10 от ЗРТ. 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Информация за изпълнението на Плана за дейността на 

Съвета за електронни медии за 2014 г.  

Мариана Андреева запозна Съвета с изпълнението на Плана за 2014 г., в който са 

заложени 39 задачи за изпълнение, от които 3 са все още в процес на изпълнение.  

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: прие информацията.  

 

ПО ТОЧКА ПЕТА: Доклад на комисията, назначена със заповед № РД-13-79/28.11. 

2014 г. на Председателя на СЕМ за провеждане на конкурс за длъжността «старши 

експерт» в Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР».  
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Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: приема доклада.  

 

РАЗНИ:  

Постъпила информация и покана за участие на представител на СЕМ, за определяне 

обхвата на материалната юрисдикция в една конвергентна среда на Групата на 

Европейските регулаторни органи (ЕRGA) в областта на аудио-визуалните медийни 

услуги в Брюксел на 22 януари 2015 г.   

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: За срещата на Групата на Европейските 

регулаторни органи (ЕRGA), да бъдат командировани двама представители на СЕМ до 

Брюксел от 21 януари до 23 януари 2015 г. включително. Разходите за командировката 

са за сметка на СЕМ, като пътните разходи за единия участник ще бъдат възстановени 

от приемащата страна след приключване на командировката.   

 

Констатация за превишен обем на реклама в програми на търговски оператори.  

СЕМ ще предприеме действия по компетентност и в съответствие със ЗРТ. 

 

СЕМ разгледа писмо за информация от АБРО във връзка с преговорния процес с 

МУЗИКАУТОР.  

 

СЕМ прие доклад за извършена годишна инвентаризация. 

 

СЕМ разгледа покана от Асоциацията на доставчиците на тв програми. 

 

СЕМ разгледа писмо от ВАП.  

Материали приложени към Протокол № 01 

1. Дневен ред. 

2. Доклад от Антоанета Лозенска с изх. № НД-04-30-07-1/12.01.2015 г. 

3. Доклад от Румян Петров с изх. № БФ-22-30-06-107/19.12.2014 г.  

 

ЧЛЕНОВЕ НА СЕМ:  

 

Анна Хаджиева 

 

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

 

Анюта Асенова 

 

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

 

 

Мария Стоянова  

 

 

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

     

 

Георги Лозанов -  

председател 

 

 

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

 

 

Иво Атанасов 

    

 

отсъства 

 

 

        

Старши специалист: 

Магдалена Сергиева 

   

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

     

 

 


