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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 

 

№ 14 

от редовно заседание, състояло се на 03.05.2018 г. 

 

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева, Иво Атанасов,  Розита Еленова, София Владимирова 

– Председател на СЕМ 

 

ОТСЪСТВА: Мария Стоянова 

 

Начало на заседанието 11.00 часа, водено от София Владимирова – Председател на 

СЕМ. Съставил протокола – Светлана Николова. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» за 

осъществено наблюдение на отразяването на Българското председателство в 

програми на доставчици на медийни услуги (междинен). 

    Вносител: В. Савова. 

2. Доклад на  Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» за влязло в 

сила решение на СЕМ № РД-05-15/20.03.2018 г. 

Вносител: В. Савова. 

Докладва: Емилия Станева. 

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

административно-наказателни производства АУАН № НД-01-19/2018 г.  

Вносител: В. Савова. 

Докладва: Доротея Петрова. 

4. Доклад на Дирекция «Обща администрация» по искане на В. Попов за достъп до 

обществена информация. 

Вносител: М. Андреева 

Докладва: Зл. Параскова. 

 

Разни. 

- Доклад от гл. юрисконсулт Емилия Станева за услуга, необходима за дейността 

на СЕМ. 

     

Информации: 

 

- Доклад от главен експерт Диляна Кирковска за писмо от ФИЛМАУТОР с 

предложения за действия на СЕМ по повод препредаването на аудиовизуални 

произведения и Резолюция на CISAK. 
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- Писмо от КРС по повод писмо от Националното сдружение на кабелните 

оператори КЛУБ 2000. 

- Нерегламентирано излъчване на радиопрограмите в гр. София от ЕТ „Дип 

Трейдинг”. 

- Командировка на генералния директор на БНР в Испания.  

- Процедурата за избор на Председател на СЕМ. 

 

София Владимирова: Откри заседанието и помоли съветниците, работата на 

днешното заседание да бъде по-динамична, тъй като е възможно да бъде извикана в 

Народното събрание, където в пленарна зала ще се гласува отчета на СЕМ. Г-жа 

Владимирова допълни, че е помолила г-н Атанасов, ако се наложи да напусне 

заседанието, той да я замести в качеството й на председател. Уточни, че в дневния ред, 

който е пред съветниците, ще има включени допълнителни информации. Следващото 

заседание на СЕМ ще бъде на 9 май, тъй като 7 май е почивен ден и на 9 май трябва да 

се избере председател на Съвета, защото това е датата и ако не се спази,  след нея СЕМ 

ще остане без председател. Г-жа Владимирова уведоми съветниците, че г-жа М. 

Стоянова ще отсъства от заседанието, тъй като се намира на провеждана днес дискусия 

на СБЖ. Подложи на гласуване дневния ред. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Приема дневния ред.  

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклад на Дирекция «Специализирана администрация – 

НЛРПР» за осъществено наблюдение на отразяването на Българското председателство 

в програми на доставчици на медийни услуги (междинен). 

Директор „Специализирана администрация” Виржиния Савова представи доклада. 

(Приложение 1) 

 

Иво Атанасов: Имам само един въпрос, ако позволите. В едно от предишните 

заседания, на което разглеждахме отчета на БНТ за първото полугодие от работата  на 

г-н Каменаров или може би изследванията за плурализма в БНТ, за Националната 

телевизия се отчете дисбаланс между представянето на управляващи и опозиция и 

тогава това беше обяснено с европредседателството, т.е., че председателството на 

България на ЕС предполага участие повече  на официални лица, министри и заради 

това балансът е в ущърб на опозицията. Сега, когато разглеждаме самото 

европредседателство, този нюанс го няма. Дали в течение на времето този дисбаланс е 

преодолян, или просто е бил друг акцентът на изследването, което сега ни представяте? 

Виржиния Савова: Да, по-различен е. В изследването мислех да отчета този дисбаланс 

в доклада, но тъй като вече мина подобен доклад на заседание, предпочетох малко па-

различен поглед за отразяването на европредседателството, но имаме още един доклад, 

където можем да добавим. Ще го имаме предвид. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Приема доклада.  
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ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклад на  Дирекция «Специализирана администрация –

НЛРПР» за влязло в сила решение на СЕМ № РД-05-15/20.03.2018 г. (Приложение 2) 

 Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада (Приложение 2) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Да се издаде индивидуална лицензия на РТЕ Нет 

ООД за доставяне на радиоуслуга с наименование „Авторадио” на територията на град 

Пещера, честота 95.0  MHz. 

 

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

по административно-наказателни производства АУАН № НД-01-19/2018 г.  

Главен юрисконсулт Доротея Петрова представи доклад по АУАН № НД-01-19/ 

2018 г. (Приложение 3) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”и 1 „въздържал се” (Розита Еленова): Случаят да 

бъде приет за маловажен. 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Доклад на Дирекция «Обща администрация» по искане на 

В. Попов за достъп до обществена информация. 

Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада (Приложение 4) 

 

Розита Еленова: Кога е постъпила информацията на третото лице?  

Емилия Станева: Ние сме питали лицето, което е подало сигнал в СЕМ и въз основа 

на неговия сигнал е направен мониторинг на предаването „12 + 3” по Хоризонт. Тъй 

като заявителят В. Попов иска и копие от сигнала, а той явно е от трето лице,  ние 

поискахме на г-н Ал. Димитров съгласието. Г-н Димитров е дал своето съгласие да му 

бъде предоставен сигнала на В. Попов и ние предоставяме на г-н В. Попов целия 

достъп до исканата информация - копия от докладите, които са разглеждани м. август и 

м. октомври от мониторинг на въпросното предаване, както и сигнала на г-н Димитров.  

Розита Еленова: Аз попитах, кога е пристигнало съгласието? Вчера? 

Емилия Станева: Вчера го получихме.  

Розита Еленова: Благодаря! 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Предоставя на В. Попов пълен достъп до исканата 

обществена информация. 

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ: Доклад от гл. юрисконсулт Емилия Станева за услуга, 

необходима за дейността на СЕМ. 

Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада (Приложение т. Разни) 

 

София Владимирова поясни на съветниците,  че ако страниците не бъдат преведени, 

Съдът ще отхвърли доказателствата на СЕМ по делото. 

Розита Еленова: Съветът няма ли собствен ресурс? 
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София Владимирова отговори, че такъв превод няма да бъде приет от ВАС, тъй като 

Съдът изисква превод от лицензиран преводач.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Одобрява паричен разход за превод, съгласно 

указанията на ВАС. 

 

 

ИНФОРМАЦИИ: 

 

- Доклад от главен експерт Диляна Кирковска за писмо от ФИЛМАУТОР с 

предложения за действия на СЕМ по повод препредаването на аудиовизуални 

произведения и Резолюция на CISAK. 

Главен експерт Диляна Кирковска представи доклада. (Приложение Инф.1) 

 

София Владимирова направи алтернативно предложение, което обмисляла след 

получаването на този доклад, а именно Съветът да поиска писмени становища от 

Министерство на културата и от БАККО, както и от Филмаутор, и след получаване на 

писмен отговор от тяхна страна, СЕМ да прецени дали да направи такава среща, защото 

както съветниците знаят,  редица такива срещи са провеждани. 

Диляна Кирковска: Да, 2011 г. 

София Владимирова напомни, че от 2010 г. или 2011 г. този спор не намира своето 

решение, но тя лично смята, че за СЕМ улеснението би било значително, ако Съветът 

има писмените становища на посочените институции преди провеждането на  такава 

среща. Допълни, че това е нейното предложение. Покани съветниците да изкажат свои 

коментари и предложения по доклада на г-жа Кирковска. 

Розита Еленова: Не знам как може да бъдем ефективни в този толкова дълго 

продължаващ спор. Г-жо Кирковска, като че ли позицията на БАККО все повече и 

повече се втвърдява. Или аз бъркам? Вашият анализ? 

Диляна Кирковска: Имаше период, в който имаха сближаване, но тези преговори 

текат все пак между тях и бяха постигнали определени договорки кои програми да 

бъдат изключени – българските ли, чуждестранните ли, защото това е големият спор, 

как се уреждат тези права. Затова аз лично възлагах големи надежди на тази експертна 

група в Министерството на културата, която да финализира тези преговори и да се 

утвърди тарифата. Защото БАККО винаги са прави в своите аргументи, които също са 

ни ги предоставяли на всяка кампания, че те са в готовност да се заплаща, стига да има 

адекватно разписана тарифа. И от друга страна, Филмаутор си държи на своите 

проучвания. 

Розита Еленова: Това определение „адекватно” всеки го разбира по неговия начин. 

София Владимирова допълни, че ако не греши, Филмаутор на последната среща в 

СЕМ  поискали и съдействие за БНТ, защото и там имало някакви неуредени въпроси. 

Диляна Кирковска: Не са писали после, предполагам, че са ги решили. 

София Владимирова уточни, че доколкото си спомня те искали съдействие, среща с 

генерален директор. Обърна се към съветниците и попита дали си спомнят случая. 

Розита Еленова: Помня, беше с Мария Палурова. 

Диляна Кирковска: Сега няма такива знаци към момента. 
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Розита Еленова: Ако БНТ са уредили въпроса, без да ни занимават, браво! 

София Владимирова каза, че ако БНТ са приключили този въпрос, това е чудесно! 

Обърна се към съветниците и направи предложение, СЕМ да поиска становища, или 

ако те желаят да не се изискат становища,  направо да се организира среща.  

Розита Еленова: Не. 

София Владимирова  каза, че лично нейното искане е становищата да постъпят 

писмено и след като съветниците се запознаят с тях да се подготви среща. Предложи на 

съветниците да се гласува решение за искане на становища от БАККО, от Филмаутор и 

от Министерство на културата, като им се каже, че ще бъде подготвена среща след 

получаването им. Предложи на съветниците, ако са съгласни да се изпрати писмо на 

тези институции. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Да се изпрати писмо до БАККО, Филмаутор и 

Министерство на културата за писмено становище. 

 

- Писмо от КРС по повод писмо от Националното сдружение на кабелните 

оператори КЛУБ 2000. (Приложение Инф. 2) 

 

София Владимирова запозна съветниците с писмо от КРС, което е  получено в Съвета 

или миналата седмица, или в началото на тази  седмица. Писмото е изпратено на 

електронната поща на членовете и е по повод искането на КЛУБ 2000 във връзка с 

докладвано на заседание искане на БНТ за сключване на договори с кабелните и 

сателитните доставчици. Г-жа Владимирова уточни, че отговорът на КРС е, че 

програмите на БНТ се излъчват безвъзмездно. 

Розита Еленова: В какъв контекст достига до нас това писмо? 

Борислав Шабански: Защото сме били адресати на писмото на КЛУБ 2000. 

София Владимирова уточни, че  писмото е било адресирано  „ с копие до…”. 

Розита Еленова: Тоест? Става въпрос за писмото, получено през месец март от КЛУБ 

2000? 

Емилия Станева: Да, да, то е именно във връзка с отговора на… 

София Владимирова допълни - на БНТ. 

Розита Еленова: Кое писмо на БНТ? Ние и това писмо не сме го дискутирали. Защото, 

както виждам от писмото на КРС, топката е в нас. Ние нещо отговаряхме ли на КЛУБ 

2000? 

Емилия Станева: КЛУБ 2000 ни беше копирал като получател на писмото, но то беше 

адресирано към Комисия за регулиране на съобщенията, доколкото тя е постановила 

решението за т.нар. „must carry” задължения на програмите на БНР и БНТ. И понеже 

КРС сега отговаря на сдружението, ни копира. 

Розита Еленова: Т.е. ние бяхме „копирани”, така ли? 

Емилия Станева: Да. 

Розита Еленова: Какво следва сега? 

Емилия Станева: КРС казва, че те са си постановили решение, с което кабелните и 

спътниковите предприятия са задължени да разпространяват програмите на БНТ и БНР. 

От друга страна, ЗРТ пък задължава БНР и БНТ да си предоставят безплатно. Не се 

произнасят трябва ли да има договор или не трябва да има договор. Отговарят общо. 
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Иво Атанасов: Въпрос на закон е, точно така.  

 

СЕМ приема за информация писмото. 

 

- Нерегламентирано излъчване на радиопрограмите в гр. София от ЕТ „Дип 

Трейдинг”. 

 

София Владимирова  каза, че отново за съжаление в СЕМ е регистрирано това и, ако 

съветниците си спомнят, Съветът изпращал писмо до КРС във връзка с ЕТ „Дип 

Трейдинг”, които излъчвали цифрово програми. Тогава от КРС отговорили, че им 

изтича експерименталният лиценз. Очевидно е подновен експерименталният лиценз, и 

се оказва, че от вчера отново се излъчват програми, които в СЕМ не са лицензирани. 

Това, което г-жа Владимирова иска днес да каже в бърз порядък е, че тъй като 

разрешителното е издадено от КРС, ще  бъде изготвено отново писмо със запис от 

Съвета, в което ще им бъде описана ситуацията. (Приложение Инф. 3) 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Да се изпрати писмо до КРС. 

 

- Командировка на генералния директор на БНР в Испания.  

 

София Владимирова представи на съветниците искане от генералния директор на БНР 

за командировка в Испания, но това, което тя ще отбележи е, че в това искане, накрая 

има едно изречение - обръща се към СЕМ с молба да одобри участието му в Петата 

управленска програма на EBU Aсademy. Съветът не може да одобрява участия, затова 

г-жа Владимирова предлага, съветниците да гласуват командировката, както и да  бъде 

изпратено уведомително писмо до г-н Велев,  че това дали той може да участва или не 

може да участва, е въпрос на негово решение и негова отговорност. Одобрението на 

неговото участие  не е в съответствие с правомощията и изискванията на Съвета. 

Предложи членовете на СЕМ ако са съгласни да бъде подготвено такова писмо. 

(Приложение Инф. 4) 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Командирова Александър Велев - генерален 

директор на БНР, в Барселона за периода 28-30 май 2018 г. за участие в Петата 

управленска програма на EBU Aсademy. Да се изпрати уведомително писмо до 

генералния директор на БНР, че одобрението му за участие в Програмата не е в 

правомощията на СЕМ. 

 

- Процедурата за избор на Председател на СЕМ. 

 

София Владимирова  уведоми съветниците, че процедурата за избор на председател 

на СЕМ вече е изготвена и разпечатана и тя ще бъде изпратена на имейлите на 

членовете. Следващото заседание на Съвета ще бъде на 9-ти май, от 11:00 часа, с една-

единствена точка – избор на председател.  
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Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Насрочва заседание на СЕМ на 9 май 2018 г. от 

11.00 с дневен ред: 

1. Избор на председател на СЕМ. 

Процедурата за избор на председател на СЕМ да бъде изпратена на електронната поща 

на членовете на СЕМ. 

 

София Владимирова закри заседанието. 

 

 

Материали, приложени към Протокол № 14 

1. Дневен ред. 

2. Доклад от Ир. Христова, Т. Тодорова, Ст. Белов, Д. Ганев, М. Петкова, М. 

Колева, Р. Ефтимова, М. Георгиева, обобщен от В. Савова, с изх. № НД-04-30-

07-11/30.04.2018 г.; 

3. Доклад от Емилия Станева с изх. № ЛРР - 10-029-78(17)/30.04.2018 г.; 

4. Доклад от Доротея Петрова с изх. № НД-02-20-00-21/30.04.2018 г.; 

5. Доклад от Златка Параскова с изх. № ПД-09-23-00-6/02.05.2018 г.; 

6. Доклад от Емилия Станева с изх. № НД-04-30-07-57/30.04.2018 г.; 

7. Доклад от Диляна Кирковска с изх. № НД-06-21-00-34/30.04.2018 г.; 

8. Писмо от КРС с вх. № РД-23-21-00-23/30.04.2018 г.; 

9. Писмо от БНР с вх. № РД-22-17-00-12/30.04.2018 г.; 

10. Процедура за избиране на председател на СЕМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бетина Жотева 

 

 

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

 

 

Иво Атанасов 

    

 

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

 

 

Мария Стоянова 

 

 

      отсъства 

 

 

Розита Еленова 

 

 

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

 

София Владимирова – 

председател на СЕМ 

 

 

…………………. 

     

 

 

Старши специалист: 

Светлана Николова            

   

 

 

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

     

 

 


