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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  

 

№ 03  

от редовно заседание, състояло се на 03.02. 2015 г. 

 

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

Иво Атанасов, Мария Стоянова  

ОТСЪСТВАТ:  

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 «Нова Броудкастинг Груп» АД за регистрация на аудио-визуална 

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

б) заявления от «България Он Ер» ООД, «Радиокомпания Си Джей» и СД «Вис 

Виталис – Самарски и сие», 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;  

в) уведомителни писма от «Щерев оил» ЕООД, «Конов 79» ЕООД и «Омега 

филмс» ООД.  

Вносител: Ант. Лозенска.  

Докладват: Ем. Станева, 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 Техническите комисии, назначени със Заповеди на Председателя 

на СЕМ № РД-13-04 и РД-13-05/20.01.2015 г., за проверка редовността на документите 

на участниците в радиоконкурсите в гр. Асеновград, Тервел, Провадия, Якоруда, 

Мадан, Кубрат, Нови пазар, Попово, Силистра и Тутракан.  

Докладват: Председателите на комисии .  

4. Проект на план за дейността на Съвета за електронни медии за 2015 г.  

Вносители: Директорите на дирекции.  

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

административно-наказателни производства АУАН №№: НД-01-01, НД-01-02, НД-01- 

03, НД-01-04, НД-01-05, НД-01-09, НД-01-10, НД-01-11, НД-01-12, НД-01-13, НД-01-

15, НД-01-16/2015, НД-01-68, НД-01-75, НД-01-103, НД-01-104, НД-01-117, НД-01-121, 

НД- 01-126, НД-01-127, НД-01-128, НД-01-129, НД-01-130 и НД-01-132/2014 г.  

Вносител: Ант. Лозенска.  

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

Разни. 

Георги Лозанов откри заседанието и предложи дневния ред на обсъждане. 

Допълнителни материали към дневния ред:  

1. Към т. 2, б, писмо от КРС във връзка със средните вълни. 

2. Към т. 3 писма от АБРО и Музикаутор във връзка с хода на преговорите за 

сключване на договор.  

3. Доклад от Румян Петров – директор на дирекция “Обща администрация”.  
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5. Информация за осъществен надзор във връзка с излъчването на реклама на 

“Булгартабак”.  

6. Доклад от Антоанета Лозенска – директор на дирекция “Специализирана 

администрация” във връзка с участието й в работна група на ERGA.  

7. Писмо от Министерство на културата за участие на представител на СЕМ в 

подготовка на Законопроект за изменение и допълнение на ЗРТ за отразяване на 

произтичащите от ЗПФ промени в частта за фонд “Радио и телевизия”.  

8. Постъпила покана от Български културен институт за участието на Председателя на 

СЕМ в дискусиите.  

9. Ползване на платен годишен отпуск от Георги Лозанов – председател на СЕМ и 

назначаване на заместник.  

10. Становище на финансовия контрольор в СЕМ по доклад във връзка с командировка 

до Хисаря.  

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: прие дневния ред с направените предложения.  

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – 

НЛРПР» по:  

а) заявление от «Нова Броудкастинг Груп» АД за регистрация на аудио-визуална услуга 

(«Диема спорт») по реда на чл. 125а, ал. 1на Закона за радиото и телевизията;  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) 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) 

“Нова Броудкастинг Груп” АД 

II. Да впише в Първи раздел на Публичния регистър: 

1. Телевизионна програма с: Наименование/ търговска марка: “Диема спорт”; Способ 

на разпространение: чрез кабелни електронни съобщителни и спътникови мрежи; 

териториален обхват: национален; програмен профил: специализиран (спортен);  

продължителност на програмата:   24 часа; начална дата на разпространение: 

21.02.2015г. 

2. Данни, касаещи оператора: 

Наименование: “Нова Броудкастинг груп” АД; седалище и адрес на управление: гр. 

София, “Христофор Колумб” № 41. Вид оператор: търговски. 

ІІI. “Нова Броудкастинг груп” АД се задължава да създава телевизионна програма 

“Диема спорт” 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. “Нова Броудкастинг груп” АД 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 2250 лв. (две хиляди двеста и петдесет лева). 
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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 “Нова Броудкастинг груп” АД 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. “Нова Броудкастинг груп” АД 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. 

 

 

б) заявления от «България Он Ер» ООД, «Радиокомпания Си Джей» и СД «Вис Виталис 

– Самарски и сие», 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 5 (пет) 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 № 00073-03/25.03.2010 г. за ползване 

на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за 

наземно аналогово радиоразпръскване на радиосигнали в град Ямбол, издадено на 

“България Он Ер” ООД, както следва:  

1.Изменя букви „б”, “е”, “з”, „и”, и „к” 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 5 (пет) 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 № 00075/13.03.2008 г. за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване 

на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово 

радиоразпръскване на радиосигнали в град Ямбол, издадено на “Радиокомпания Си. 

Джей” ООД, както следва:  

1.Изменя букви „б”, “е”, “з” и „и” 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. 
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Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) 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 № 01975/17.07.2014 г. за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване 

на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово 

радиоразпръскване на радиосигнали в град Казанлък, издадено на СД “Вис Виталис – 

Самарски и сие”, както следва:  

1.Изменя букви “е”, “ж”, “з”, „и”, „к” и “л” от Приложение 1 „Технически параметри на 

електронната съобщителна мрежа”. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.  

 

Писмо от КРС с вх. № ЛРР-12-10-00-4/02.02.2015 г. във връзка с извършено замерване 

на УКВ предаватели за средни вълни.  

СЕМ разгледа писмото и реши да бъде препратено за становище до генералния 

директор на БНР. 

 

в) уведомителни писма от «Щерев оил» ЕООД, «Конов 79» ЕООД и «Омега 

филмс» ООД.  

Писмо вх. № ЛРР-06-19-00-25/16.01.2015 г. от “Щерев оил” ЕООД, с което уведомяват 

за вписани промени в Търговския регистър по партидата на дружеството. Приложена е 

справка за актуално състояние от Търговския регистър. 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: да бъдат вписани промените в раздел Първи на 

Публичния регистър на СЕМ.  

 

Писмо с вх. № ЛРР-06-19-00-31/21.01.2015 г. от “Конов 79” ЕООД, с което уведомява 

за настъпила промяна в логото на програма “BOX”. Към писмото е приложено новото 

графично изображение на хартиен и магнитен носител.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: да бъдат вписани промените в Първи раздел на 

публичния регистър на СЕМ и да бъде издадено ново удостоверение за регистрация.  

 

 

Писмо от “Омега филмс” ООД (вх. ЛРР-06-19-00-43/24.01.2015 г.), с което 

представляващият дружеството, уведомява за вписани промени в Търговския регистър 

при Агенция по вписванията по отношение на адреса на управление. 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) 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 и чл. 10 от Тарифа за таксите 

за радио- и телевизионна дейност: 

І. Изменя регистрацията на “Омега филмс” ООД, за доставяне на аудио-визуална 

медийна услуга, с наименование „Фиеста ТВ”, разпространявана чрез кабелни 

електронни съобщителни и спътникови мрежи, както следва: Седалището и адресът на 

управление се променят от гр. София, ул. Цар Асен 5 на гр. София, СО – район Красна 

поляна, жк. Илинден, , бл. 49, вх. 9, ет. 3, ап. 6.  

ІІ. За изменението по т. І, водещо до издаване на ново удостоверение, “Омега филмс” 

ООД дължи заплащане на такса в размер на 150 (сто и петдесет) лв.  
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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 в раздел Първи на 

Публичния регистър. 

 

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.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: прие за информация постъпилия актуализиран Списък 

от БНТ. 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклади на Техническите комисии, назначени със Заповеди на 

Председателя на СЕМ № РД-13-04 и РД-13-05/20.01.2015 г., за проверка редовността на 

документите на участниците в радиоконкурсите в гр. Асеновград, Тервел, Провадия, 

Якоруда, Мадан, Кубрат, Нови пазар, Попово, Силистра и Тутракан.  

Иво Атанасов докладва резултати от работата на Техническата комисия, назначена със 

Заповед РД-13-05/20.01.2015 г.:  

І. ГРАД КУБРАТ 

За честота  96.7 MHz,  профил: специализиран, за аудитория над 35 г.  

Заявление за участие е подадено от един кандидат: Фокус-Нунти ООД. 

Констатиран е пропуск.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: на основание чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, да даде на 

кандидата 7-дневен срок за отстраняване на констатирания пропуск. 

 

 

ІІ. НОВИ ПАЗАР 

За честота 106.0 MHz,  профил: специализиран, за аудитория над 35 г.  

Заявление за участие е подадено от един кандидат: Фокус-Нунти ООД.  

Констатиран е пропуск.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: на основание чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, да даде на 

кандидата 7-дневен срок за отстраняване на констатирания пропуск. 

 

 

ІІІ. ПОПОВО 

За честота 89.5 MHz,  профил: специализиран, за аудитория от 20 до 45 г.  

Заявления за участие са подадени от трима кандидати: Радиокомпания Си.Джей ООД, 

Рте Нет ООД и УКВ Практика ООД. 

1. Радиокомпания Си.Джей ООД  

Констатиран е пропуск.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”:  на основание чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, да даде на 

кандидата 7-дневен срок за отстраняване на констатирания пропуск. 

2. Рте Нет ООД (вх. № ЛРР-10-029-17/19.01.2015г.), програма „Радио Енерджи”. 

Констатиран е пропуск.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: на основание чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, да даде на 

кандидата 7-дневен срок за отстраняване на констатирания пропуск. 
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3. УКВ Практика ООД (вх. № ЛРР-10-029-19/10.01.2015 г.), програма „Радио Антола”. 

Кандидатът е представил всички изискуеми от закона и СЕМ документи. 

  

 

За честота 102.6 MHz,  профил: специализиран, за аудитория над 35 г.  

Заявление за участие е подадено от един кандидат: Фокус-Нунти ООД. 

Констатиран е пропуск.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: на основание чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, да даде на 

кандидата 7-дневен срок за отстраняване на констатирания пропуск. 

 

 

ІV. СИЛИСТРА 

За честота 89.9 MHz,  профил: общ (политематичен). 

Заявления за участие са подадени от двама кандидати: Метрорадио ЕООД и Радио 

Веселина ЕАД. 

1. Метрорадио ЕООД (вх. № ЛРР-10-029-15/19.01.2015 г.), програма „БГ Радио”. 

Констатиран е пропуск.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: на основание чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, да даде на 

кандидата 7-дневен срок за отстраняване на констатирания пропуск. 

 

2. Радио Веселина ЕАД (вх. № ЛРР-10-029-18/19.01.2015 г.), програма „Радио 

Веселина”. 

Констатиран е пропуск.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: на основание чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, да даде на 

кандидата 7-дневен срок за отстраняване на констатирания пропуск. 

 

 

V. ТУТРАКАН 

Честота 96.0 MHz,  профил: специализиран, за аудитория от 20 до 45 г. 

Заявления за участие са подадени от двама кандидати: Радиокомпания Си.Джей ООД и 

РТЕ НЕТ ООД. 

1. Радиокомпания Си.Джей ООД (вх. ЛРР-10-029-160/22.12.2014г.), програма 

„Енджой”/ N-Joy. 

Констатиран е пропуск.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: на основание чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, да даде на 

кандидата 7-дневен срок за отстраняване на констатирания пропуск. 

 

 

2. РТЕ НЕТ ООД (вх. ЛРР-10-029-16/19.01.2015 г.), програма „Радио Енерджи”. 

Констатиран е пропуск.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: на основание чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, да даде на 

кандидата 7-дневен срок за отстраняване на констатирания пропуск. 

 

 

Честота 104.5 MHz,  профил: специализиран, за аудитория над 35 г. 

Заявление за участие е подадено от един кандидат: Фокус-Нунти ООД. 
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Констатиран е пропуск.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: на основание чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, да даде на 

кандидата 7-дневен срок за отстраняване на констатирания пропуск. 

 

 

Анюта Асенова докладва резултати от работата на Техническата комисия, назначена 

със заповед РД-13-04/20.01.2015 г.:  

І. ГРАД АСЕНОВГРАД 

1. Честота  98.1 MHz,  профил: общ (политематичен). 

Заявление за участие е подадено от един кандидат ФОКУС - НУНТИ ООД (вх. № ЛРР-

10-029-4/12.01.2015 г.). 

Констатиран е пропуск.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: на основание чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, да даде на 

кандидата 7-дневен срок за отстраняване на констатирания пропуск. 

 

 

2. Честота 107.6 MHz,  профил: специализиран, над 35 г. 

Заявления за участие са подадени от 2 кандидати: РАДИО 1 ООД И ЕТ КАТРИГ 5 – 

Никола Янков. 

1. РАДИО 1 ООД (вх. № ЛРР-10-029-6/12.01.2015 г.) 

Констатиран е пропуск.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: на основание чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, да даде на 

кандидата 7-дневен срок за отстраняване на констатирания пропуск. 

 

2. ЕТ КАТРИГ 5 – НИКОЛА ЯНКОВ  (вх. № ЛРР-10-029-1/9.01.2015 г.) 

Констатиран е пропуск.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: на основание чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, да даде на 

кандидата 7-дневен срок за отстраняване на констатирания пропуск. 

 

 

ІІ. ТЕРВЕЛ 

1. Честота 93.2 MHz,  профил: общ (политематичен).  

Заявление за участие е подадено от един кандидат ФОКУС - НУНТИ ООД (вх. № ЛРР-

10-029-5/12.01.2015 г.). 

Констатиран е пропуск.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: на основание чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, да даде на 

кандидата 7-дневен срок за отстраняване на констатирания пропуск. 

 

 

2. Честота 98.0 MHz,  профил: специализиран, над 35 г. 

Заявление за участие е подадено от един кандидат РАДИО 1 ООД (вх. № ЛРР-10-029-

8/12.01.2015 г.) 

Констатиран е пропуск.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: на основание чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, да даде на 

кандидата 7-дневен срок за отстраняване на констатирания пропуск. 
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ІІІ. МАДАН 

1. Честота 95.6 MHz,  профил: общ (политематичен). 

Заявление за участие е подадено от един кандидат ФОКУС - НУНТИ ООД (вх. № ЛРР-

10-029-2/12.01.2015 г.). 

Констатиран е пропуск.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: на основание чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, да даде на 

кандидата 7-дневен срок за отстраняване на констатирания пропуск. 

 

 

2. Честота 97.3 MHz,  профил: специализиран, за аудитория 20 г. – 45 г. 

Заявление за участие е подадено от един кандидат РАДИО 1 ООД (вх. № ЛРР-10-029-

7/12.01.2015 г.) 

Констатиран е пропуск.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”:  на основание чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, да даде на 

кандидата 7-дневен срок за отстраняване на констатирания пропуск. 

 

ІV. ПРОВАДИЯ 

Честота 107.2 MHz,  профил: специализиран, над 20 - 45 г. 

Заявления за участие са подадени от 2 кандидати: РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ  

ООД И РТЕ НЕТ ООД. 

1. РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ ООД (вх. № ЛРР-10-029-158/22.12.2014 г.) 

Констатиран е пропуск.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: на основание чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, да даде на 

кандидата 7-дневен срок за отстраняване на констатирания пропуск. 

 

2. РТЕ НЕТ ООД (вх. № ЛРР-10-029-9/12.01.2015 г.) 

Констатиран е пропуск.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: на основание чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, да даде на 

кандидата 7-дневен срок за отстраняване на констатирания пропуск. 

 

V. ЯКОРУДА 

Честота 107.5  MHz,  профил: специализиран, над 20 - 45 г. 

Заявления за участие са подадени от 2 кандидати: РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ  

ООД и ФОКУС - НУНТИ ООД. 

1. РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ  ООД (вх. № ЛРР-10-029-159/22.12.2014 г.) 

Констатиран е пропуск.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: на основание чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, да даде на 

кандидата 7-дневен срок за отстраняване на констатирания пропуск. 

 

2. ФОКУС - НУНТИ ООД (вх. № ЛРР-10-029-3/12.01.2015 г.) 

Констатиран е пропуск. 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: на основание чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, да даде на 

кандидата 7-дневен срок за отстраняване на констатирания пропуск. 
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СЕМ разгледа постъпили писма от Музикаутор и АБРО във връзка с хода на 

преговорите за подписване на договор.  

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Проект на план за дейността на Съвета за електронни медии 

за 2015 г.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: прие плана за дейността на СЕМ за 2015 г.  

 

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

по административно-наказателни производства АУАН №№: НД-01-01, НД-01-02, НД-

01- 03, НД-01-04, НД-01-05, НД-01-09, НД-01-10, НД-01-11, НД-01-12, НД-01-13, НД-

01-15, НД-01-16/2015, НД-01-68, НД-01-75, НД-01-103, НД-01-104, НД-01-117, НД-01-

121, НД- 01-126, НД-01-127, НД-01-128, НД-01-129, НД-01-130 и НД-01-132/2014 г.  

Емилия Станева докладва АУАН № НД-01-01/07.01.2015 г., съставен за нарушение на 

чл. 89, ал. 1 от ЗРТ. 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: възлага на председателя да издаде наказателно 

постановление.  

 

Емилия Станева докладва АУАН № НД-01-02/07.01.2015 г., съставен за нарушение на 

чл. 89, ал. 1 от ЗРТ. 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: възлага на председателя да издаде наказателно 

постановление.  

 

Емилия Станева докладва АУАН № НД-01-03/07.01.2015 г., съставен за нарушение на 

чл. 89, ал. 1 от ЗРТ. 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: възлага на председателя да издаде наказателно 

постановление.  

 

Доротея Петрова докладва АУАН № НД-01-04/07.01.2015 г., съставен за нарушение на 

чл. 17, ал. 2 от ЗРТ. 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за” и 1 (един) “въздържал се” (Георги Лозанов): 

възлага на председателя да издаден наказателно постановление.   

 

Доротея Петрова докладва АУАН № НД-01-05/14.01.2015 г., съставен за нарушение на 

чл. 89, ал. 1 от ЗРТ.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: възлага на председателя да издаде наказателно 

постановление.   

 

Доротея Петрова докладва АУАН № НД-01-09/22.01.2015 г., съставен за нарушение на 

чл. 89, ал. 1 от ЗРТ.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: възлага на председателя да издаде наказателно 

постановление.   
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Доротея Петрова докладва АУАН № НД-01-10/22.01.2015 г., съставен за нарушение на 

чл. 89, ал. 1 от ЗРТ.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: възлага на председателя да издаде наказателно 

постановление.   

 

Доротея Петрова докладва АУАН № НД-01-11/22.01.2015 г., съставен за нарушение на 

чл. 89, ал. 1 от ЗРТ.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: приема случая за маловажен и предупреждава 

доставчика, че при следващо нарушение ще бъде санкциониран.  

 

Доротея Петрова докладва АУАН № НД-01-12/22.01.2015 г., съставе за нарушение на 

чл. 89, ал. 1 от ЗРТ.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: възлага на председателя да издаде наказателно 

постановление.   

 

Емилия Станева докладва АУАН № НД-01-13/22.01.2015 г., съставен за нарушение на 

чл. 89, ал. 1 от ЗРТ.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: възлага на председателя да издаде наказателно 

постановление.   

 

Антоанета Найденова докладва АУАН № НД-01-15/22.01.2015 г., съставен за 

нарушение на чл. 89, ал. 1 от ЗРТ.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: възлага на председателя да издаде наказателно 

постановление.   

 

Антоанета Найденова докладва АУАН № НД-01-16/22.01.2015 г., съставен за 

нарушение на чл. 89, ал. 1 от ЗРТ.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: възлага на председателя да издаде наказателно 

постановление.   

 

Антоанета Найденова докладва АУАН № НД-01-68/23.05.2014 г., съставен за 

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

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: на основание чл. 34, ал. 3 от ЗАНН прекратява 

административното производство.  

 

Антоанета Найденова докладва АУАН № НД-01-75/16.07.2014 г., съставен за 

нарушение на чл. 17, ал. 2 от ЗРТ.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: на основание чл. 34, ал. 3 от ЗАНН прекратява 

административното производство.  

 

 

Антоанета Найденова докладва АУАН № НД-01-103/23.10.2014 г., съставен за 

нарушение на чл. 13, ал. 3, във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗРТ.  
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Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: на основание чл. 34, ал. 3 от ЗАНН прекратява 

административното производство.  

 

Антоанета Найденова докладва АУАН № НД-01-104/27.10.2014 г., съставен за 

нарушение условията по т. 5.1.1, т. 5.1.3 и т. 5.1.4 на Индивидуална лицензия за 

доставка на радиоуслуга № 1-053-01.  

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за” и 1 (един) “въздържал се” (Анна Хаджиева): на 

основание чл. 43, ал. 4 от ЗАНН прекратява административното производство.  

 

Доротея Петрова докладва АУАН № НД -01-117/26.11.2014 г., съставен за нарушение 

на чл. 17, ал. 2 във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 6 от ЗРТ.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: приема случая за маловажен и предупреждава 

доставчика, че при следващо нарушение ще бъде санкциониран.  

 

Доротея Петрова докладва АУАН № НД -01-121/04.12.2014 г., съставен за нарушение 

на чл. 77 от ЗРТ.  

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за” и 2 “въздържал се” (Анна Хаджиева и Анюта 

Асенова): възлага на председателя да издаде наказателно постановление.  

 

Доротея Петрова докладва АУАН № НД-01-126/17.12.2014 г. съставен за нарушение 

на чл. 77 от ЗРТ.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: прекратява наказателното производство.  

 

Антоанета Найденова докладва АУАН № НД-01-127/17.12.2014 г. съставен за 

нарушение на чл. 89, ал. 1 от ЗРТ.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: възлага на председателя да издаде наказателно 

постановление.  

 

Антоанета Найденова докладва АУАН № НД-01-128/17.12.2014 г. съставен за 

нарушение на чл. 89, ал. 1 от ЗРТ.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: възлага на председателя да издаде наказателно 

постановление.  

 

Антоанета Найденова докладва АУАН № НД-01-129/17.12.2014 г. съставен за 

нарушение на чл. 89, ал. 1 от ЗРТ.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: възлага на председателя да издаде наказателно 

постановление.  

 

Антоанета Найденова докладва АУАН № НД-01-130/17.12.2014 г. съставен за 

нарушение на чл. 89, ал. 1 от ЗРТ.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: приема случая за маловажен и предупреждава 

доставчика, че при следващо нарушение ще бъде санкциониран.  
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Антоанета Найденова докладва АУАН № НД-01-132/19.12.2014 г. съставен за 

нарушение на чл. 89, ал. 1 от ЗРТ.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: възлага на председателя да издаде наказателно 

постановление.  

 

РАЗНИ:  

Доклад от Румян Петров – директор на дирекция “Обща администрация”.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: да бъде подновен договора с фирма “Томас Комерс 

Сервиз” ООД за абонаментно техническо обслужване на персонални компютърни 

системи и хардуер, без промяна на условията по договора.  

 

Информация за осъществен надзор във връзка с постъпили сигнали за нарушение на чл. 

75, ал. 6 от ЗРТ, излъчен клип за кампанията “Не купувай контрабанда! Вредно е за 

всички!” на Министерство на финансите, Агенция Митници, Национална асоциация на 

тютюнопроизводителите, Асоциация на производителите на ориенталски тютюн и 

“Булгартабак Холдинг”.  

СЕМ приема доклада.  

 

Доклад относно осъществено наблюдение върху търговско съобщение на търговска 

марка “Крина, разпространявана в електронните медии.  

СЕМ приема доклада.  

 

Доклад от Антоанета Лозенска – директор на дирекция “Специализирана 

администрация” във връзка с участието й в работни групи на ERGA.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: 1. Приема доклада за информация. 2. Одобрява разход 

в размер на 218 лв. за превод на Въпросника на ЕРГА – материална юрисдикция.   

 

 

Писмо от Министерство на културата за участие на представител на СЕМ в подготовка 

на Законопроект за изменение и допълнение на ЗРТ за отразяване на произтичащите от 

ЗПФ промени в частта за фонд “Радио и телевизия”.  

СЕМ определи Емилия Станева – главен юрисконсулт, за участие в работната група.  

 

Постъпила покана от Български културен институт за участието на Председателя на 

СЕМ в дискусиите.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: да бъде командирован Георги Лозанов – председател 

на СЕМ за участие в дискусиите по време на “Дни на българската култура – нови 

европейски акценти” от 06.02.2015 г. до 09.02.2015 г. включително, до Берлин 

(Германия). Средствата за квартирни и дневни са за сметка на СЕМ, а пътните разходи 

– за сметка на приемащата страна. По време на командировката ще бъде заместван от 

Иво Атанасов – член на СЕМ.  

 

Ползване на платен годишен отпуск от Георги Лозанов – председател на СЕМ и 

назначаване на заместник.  
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Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: Георги Лозанов да ползва 6 (шест) дни платен 

годишен отпуск от 16.02.2015 г. до 23.02.2015 г. включително, като по време на отпуска 

да бъде заместван от Иво Атанасов - член на СЕМ.  

 

Становище на финансовия контрольор в СЕМ по доклад във връзка с командировка до 

Хисаря.  

СЕМ прие становището за информация.  

 

Докладна записка относно поемане на транспортни разходи.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: на основание чл. 40, ал. 1, т. 2 от Постановление № 

8/16.01.2015 г. на Министерски съвет, да поеме транспортните разходи от 

местоживеенето (Пловдив) до местоработата (София) и обратно на Ана Хаджиева – 

член на СЕМ (Разходите за гориво за служебен автомобил – Форд Мондео, 2.0, с 

регистрационен номер СА 6860 НК)    

 

Материали приложени към Протокол № 03 

1. Дневен ред. 

2. Доклад от Антоанета Лозенска с изх. № НД-04-30-07-3/02.02.2015 г.  

3. Доклад от Антоанета Лозенска с изх. № МД-08-30-11-2/26.01.2015 г.  

4. Доклад от Евгени Димитров с изх. № ИО-05-06-00-11/23.01.2015 г. 

5. Доклад от Мария Стоянова с изх. № НД-06-21-00-2/19.01.2015 г. 

6. Писмо от Министерство на културата с вх. № РД-21-04-04-4/24.01.2015 г.  

7. Писмо от КРС с вх.№ ЛРР-12-10-00-4/02.02.2015 г.  

8. Писмо от АБРО с вх. № НД-06-21-00-8/02.02.2015 г.  

ЧЛЕНОВЕ НА СЕМ:  

 

 

Анна Хаджиева 

 

 

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

 

 

Анюта Асенова 

 

 

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

 

 

Мария Стоянова  

 

 

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

     

 

Георги Лозанов -  

председател 

 

 

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

 

 

Иво Атанасов 

    

 

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

 

 

        

Старши специалист: 

Магдалена Сергиева 

   

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

     

 

 

 

 

 


