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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 

 

№ 16 

от редовно заседание, състояло се на 15.05.2018 г. 

 

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева, Иво Атанасов,  Мария Стоянова (присъедини се по-късно 

към заседанието), Розита Еленова, София Владимирова – Председател на СЕМ. 

 

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 за спазване на условията на индивидуални лицензии за доставяне на 

радиоуслуги № 1-063-01-03,  № 1-063-01-04, № 1-063-01-05, № 1-063-01-06, № 1-063-

01-07, № 1-063-01-08, № 1-063-01-09, № 1-063-01-10 и № 1-063-01-11, издадени на 

Българското национално радио. 

    Вносител: В. Савова 

Докладва: Райна Радоева 

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

а) заявление от «Оберон Радио Макс» ЕООД и «Телевизия Европа» АД за 

прехвърляне на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга ЛРР-01-1-077-

05; 

б) искане от СД «Керемедчиев и Райкова и сие - Рамба» за изменение на 

индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга 1-025-01; 

в) влезли в сила Решения на Съвета за електронни медии РД-05-183/2016 г. и 

РД-05-25/2017 г.; 

г) заявление от «Колор 2011» ЕООД за заличаване на регистрация за 

доставяне на аудио-визуална медийна услуга (Удостоверение ЛРР-02-4-053-01); 

д) заявление СД от «Керемедчиев и Райкова и сие - Рамба» ООД, постъпило 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; 

е) информация за подадено заявление от ЕТ «НЕМ Генов - Георги Генов» за     

изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга 1-057-01. 

Вносител: В. Савова 

Докладва: Ем. Станева 

3. Доклад на Дирекция «Обща администрация» за предложение за услуга, необходима 

за дейността на СЕМ. 

Вносител: М. Андреева 

Докладва: Евг. Димитров  
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Информации: 

- Писмо от МК. 

- Информация от гл. юрисконсулт Доротея Петрова за проект на ЗИД на ЗЗЛД. 

- КС 

- Писмо от БНР  

 

София Владимирова: Откри заседанието и уведоми съветниците, че г-жа Стоянова е 

информирала главния секретар, че ще закъснее за днешното заседание и ще се включи в 

работата му по-късно. Подложи на гласуване дневния ред. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за” (Мария Стоянова не присъства в залата): Приема 

дневния ред. 

 

София Владимирова предложи специализираната администрация да изготви по-обстоен 

мониторинг, свързан с гледачките и всички методи на алтернативната медицина. 

Иво Атанасов: Предлагам в доклада да се включи и рекламата на хомеопатичните 

продукти, забранени от Закона за здравето. 

Розита Еленова: Хомеопатични продукти непрекъснато се рекламират. 

София Владимирова предложи изследването да бъде в рамките на две седмици, до края на 

месец май, ако то започне от 15 май. 

Розита Еленова: Когато се прави изследване, не се ли почва с връщане назад, при 

озвучаването винаги може да има някаква провокация. 

София Владимирова предложи в такъв случай, мониторингът да бъде за период от три 

седмици - от 9 до 31 май 2018 г. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за” (Мария Стоянова не присъства в залата Да се 

извърши мониторинг върху предавания, отделни рубрики и търговски съобщения за 

лечение, алтернативна медицина, хомеопатични средства и лица, които претендират за 

свръхспособност, за периода 9 – 31 май 2018 г. 

 

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

осъществено наблюдение за спазване на условията на индивидуални лицензии за доставяне 

на радиоуслуги № 1-063-01-03,  № 1-063-01-04, № 1-063-01-05, № 1-063-01-06, № 1-063-01-

07, № 1-063-01-08, № 1-063-01-09, № 1-063-01-10 и № 1-063-01-11, издадени на Българското 

национално радио. 

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада. (Приложение 1) 

 

Иво Атанасов: Видно е от доклада, че специфичните изисквания, заложени в лицензиите 

за регионална насоченост се изпълняват. Ние няма как да имаме впечатления, експертите ги 

имат, тъй като те са правили този анализ. Предлагам да гласуваме приемането на доклада. 

София Владимирова каза, че за нея хубава новина са отчетените в доклада резултати от 

наблюдението, защото  както  съветниците си спомнят, СЕМ е писал до националното 

радио за това, че не е достигал и дори е бил на ръба процентът, свързан с предавания за 

хората в неравностойно положение. Подложи на гласуване доклада. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за” (Мария Стоянова не присъства в залата): Приема 

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

по: 

         а) заявление от «Оберон Радио Макс» ЕООД и «Телевизия Европа» АД за 

прехвърляне на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга ЛРР-01-1-077-05; 

Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада (Приложение 2а) 

 

София Владимирова предложи, ако съветниците са съгласни да се прехвърли лицензията 

и да се измени наименованието на програмата, съгласно предложението на 

специализираната администрация. 

Розита Еленова: Ще гласувам, разбира се, но се питам защо на предходното заседание не 

приехме искането на доставчика,  то липсваше.  

Емилия Станева: Беше установено, че Годишният финансов отчет (ГФО) за 2017 г. не е 

предоставен, по отношение на договорите за уреждане на авторски и сродни права имаше 

неяснота, тъй като беше предоставен един договор с Профон за телевизионните програми 

на „Телевизия Европа”, но нямаше договор с Музикаутор. Освен това в документите 

нямаше изрично искане за промяна на някакви параметри в програмната лицензия, нямаше 

и решение на компетентния орган на управление на „Телевизия Европа” в този смисъл, а в 

преписката бяха приложени програмни документи, които също не отговаряха на някои 

дефиниции на ЗРТ, но даваха индикации, че приобретателят най-вероятно ще променя 

нещо в програмата след придобиването, но нямаше изрично волеизявление в тази посока. 

Затова двете лица бяха уведомени за тези констатирани непълноти в документацията им.  В 

последствие те бяха удостоверени и след това с писма от 30 април и 10 май т.г. бяха 

представени: протокол от заседание на Съвета на директорите на „Телевизия Европа” с 

изрично включено решение за изменение наименованието на програмата, така както преди 

малко докладвах, има такова волеизявление от представляващия дружеството изпълнителен 

директор, който потвърждава намерението на дружеството да придобие лицензията и да 

измени наименованието; представени са ГФО и годишна данъчна декларация за 2017 год.; 

представена е заявка за Патентно ведомство, такава липсваше в предишните документи; 

представен е лицензионен договор за имиджинг елементи, включени за програмата „105.6 

Новините сега” между „Оберон Радио Макс” ЕООД и „Ай Пи Медия Сълюшън България” 

ООД, както и изрична декларация на изпълнителния директор, че след придобиване на 

лицензията няма да бъдат използвани музикални произведения в програмата, които се 

управляват от Музикаутор и от Профон. По този начин са изпълнени изискванията на 

Съвета.  

Розита Еленова: Ще задам въпроса си по друг начин – на коя дата доставчикът е 

предоставил документи, които са под формата, която изисква законът?  

Емилия Станева: За първоначалното ли искане питате? 

Розита Еленова: Не, за финалното. 

Емилия Станева: На 30 април, и към тях е добавена декларация на 10 май, като всъщност 

с тези писма доставчикът „Телевизия Европа” АД отстранява непълнотата  в документите. 

Розита Еленова: Какво се е случило между 30 април и 10 май? Колко заседания имаме в 

този период? 

Емилия Станева: СЕМ не е провеждал заседания в този период.  

Розита Еленова: Как да не е имало заседания. Съветът е провел две заседания между 30 

април и 10 май – на 3 и 9 май. 

Борислав Шабански: Съветът е провел заседание на 9 май с една точка в дневния ред -  

избор на председател на СЕМ.  

Емилия Станева: Тогава в дневния ред не бяха включени материали.  

Борислав Шабански: Документи са предоставени на 10 май, т.е. след това заседание. 



 

4 

 

София Владимирова уточни, че на 10 май доставчикът е предоставил последната 

информация.    

Розита Еленова: Т.е., на 30 април доставчикът дава своите документи? 

Емилия Станева: Да, предоставя част от документите.  

Розита Еленова: Защо не го разглеждаме на 3 май, когато Съветът е имал заседание?  

София Владимирова отговори, че не са разгледани, тъй като от страна на доставчика не са 

предоставени всички необходими документи, към 3 май липсва декларация за преотстъпени 

музикални права.  

Розита Еленова: Защо да не влезе на заседание, когато има някаква липса пак влиза на 

заседание?  

София Владимирова поясни, че има срок, в който трябва да бъдат отстранени всички 

липси, и тогава се разглежда на заседание. 

Розита Еленова: Какъв е срокът и спазен ли е той? 

Емилия Станева: Аз не мога да кажа кога точно на 30 април са постъпили едната част от 

документите, но така или иначе тогава нямаше кога да бъдат подготвени, тъй като 1 май 

беше почивен ден. 

София Владимирова допълни, че 7 май също беше почивен ден.  

Борислав Шабански: Документите постъпиха на 30 април в 16.30 или 17.00 часа. 

Бетина Жотева каза, че доколкото разбира на 30 април постъпилите документи не са били 

в пълнота и затова не са обсъждани на предишно заседание. И тъй като същите са в пълнота 

след 10 май, те се обсъждат на днешното заседание.   

Борислав Шабански: Точно така. 

Бетина Жотева добави, че г-жа Еленова всъщност пита кога е постъпил последният 

документ. 

Борислав Шабански: На 10 май. 

Розита Еленова: Това в рамките на срока ли е? Голяма дистанция от 10 дни - от 30 април 

до 10 май, затова питам.  

Борислав Шабански: Срокът им изтече на 30 април.  

Бетина Жотева попита, това означава ли, че доставчикът е подал последните документи 

след изтичане на срока. 

Емилия Станева: Документите не са разглеждани в този период. Доставчикът е допълнил 

някакъв пропуск, не е по наше искане или пък някакво указване от наша страна. Имали сме 

и други случаи, в които доставчик подава едни документи, установява някакви непълноти, 

допълва ги, но така или иначе датата до която му изтича срокът за указанията на този 

конкретен доставчик е 30 април и той се е съобразил с него, като е подал основната част от 

документите, а в последствие ги е допълнил. 

Борислав Шабански: Допълнил е документите с декларация, че няма да използва 

произведения на Музикаутор. 

Емилия Станева: Основният пакет от документи, който се изискваше беше подаден в 

срока, който е указан от Съвета, съответно с изискванията на ЗРТ. 

Розита Еленова: На 105.6 върви ли „Радио Европа  Новините сега”? 

Емилия Станева: Върви си „105.6 Новините сега”, не е променено, тъй като нямат право 

да го променят докато не се постанови положително решение.  

Розита Еленова: Т.е., със старата програма или с програмата на „Телевизия Европа”? 

Емилия Станева: Програмата се води на „Оберон радио Макс” докато Съветът не се 

произнесе, така че си върви програмата „105.6 Новините сега”.  

Розита Еленова: Питам програмата на „Телевизия Европа” или програмата на „Оберон 

радио Макс” върви на тази честота? 

Борислав Шабански: Синдикирана програма върви. 

Розита Еленова: Синдикирана - т.е. смесена? 
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Борислав Шабански: Да, т.е. вървят предавания на „Телевизия Европа”, вървят и 

предавания на „Оберон радио Макс”.  

Розита Еленова: Г-жа Станева не каза ли, че върви програма на „Оберон радио Макс” ?  

Емилия Станева: Към днешна дата лицензополучател и лице, което отговаря за 

съдържанието, излъчвано на територията на София на 105.6 MHz, е „Оберон Радио Макс” 

ЕООД, а който е включил това съдържание в предавания на друг доставчик, най-вероятно 

го е направил като е уредил съответните отношения с този доставчик. Няма пречка това да 

се случва, и мониторингът, и наблюдението показват множество такива програми. Към 

днешна дата отговорно за съдържанието, което се разпространява е „Оберон Радио Макс” 

ЕООД, а след като Съветът прехвърли лицензията, отговорността вече ще премине към 

приобретателя - „Телевизия Европа” ЕАД.  

Розита Еленова: Благодаря за информацията, г-жо Станева. Аз бих искала да изкажа 

огромно съжаление, че процесът  на това прехвърляне е необосновано проточен и 

доставчикът е поставен в неравностойно положение спрямо останалите. Още от  края на м. 

март СЕМ се забави и се стига до положение да върви една нерегулирана програма. А 

основната дейност на СЕМ е да подпомага работата на доставчиците, което в този случай 

не бе извършено. Казвала на едно друго заседание, така че ме разбирате. Ако не  е ясно, 

мога да обясня пак. Благодаря! 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за” (Мария Стоянова не присъства в залата):  

І. ПРЕХВЪРЛЯ Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № ЛРР-01 1-

077-05-01 от Оберон радио Макс ЕООД, ЕИК 175104252 на Телевизия Европа АД, ЕИК 

115568068.  

Прекратява действието на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № ЛРР-01 

1-077-05-01 по отношение на Оберон радио Макс ЕООД.  

Изменя наименованието на програмата от „105.6 НОВИНИТЕ СЕГА“ на „РАДИО ЕВРОПА 

– НОВИНИТЕ СЕГА“.  

Издава на Телевизия Европа АД Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 

ЛРР-01 1-082-1 с наименование „РАДИО ЕВРОПА – НОВИНИТЕ СЕГА“, с общ 

(политематичен) профил, 24-часова дневна продължителност, местен териториален обхват - 

гр. София, честота 105.6 MHz. Срокът на лицензията е 25 г., считано от 11.01.2001 г.  

ІІ. На основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от ЗРТ, във връзка с чл. 30, т. 12 от ЗЕС, не 

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

за електронните съобщения, да прехвърли разрешение № 00507-006/01.12.2016 г. за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно 

аналогово радиоразпръскване на територията на гр. София от Оберон Радио Макс ЕООД на 

Телевизия Европа АД. 

ІІІ. За извършеното прехвърляне и изменение в т. І на настоящото решение и на 

основание чл. 5, т. 3 и т. 4 от Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност, 

ОПРЕДЕЛЯ заплащане на такса в размер на общо 2 150 лв. (две хиляди сто и петдесет лева) 

– 2 000 лв. (две хиляди лева) за прехвърлянето и изменението на лицензията и 150 лв. (сто и 

петдесет лева) за изменение на наименованието на програмата.  

Таксата се заплаща в седемдневен срок от влизане в сила на решението по банков 

път или в касата на СЕМ на адрес: гр. София, бул. Шипченски проход № 69. 

Банковата сметка е:  

IBAN BG49 BNBG 9661 3000 1788 01, BIC BNBGBGSD, Банка БНБ – ЦУ  

Длъжностни лица на СЕМ да отразят промените в Публичния регистър на СЕМ.  
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След влизане в сила на решението, заверен препис от същото да бъде изпратен на 

Комисията за регулиране на съобщенията. 

 

б) Искане от СД „Керемедчиев и Райкова и сие – Рамба” за изменение на 

индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга 1-025-01 

Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада (Приложение 2б). 

 

София Владимирова благодари на г-жа Станева и даде думата на съветниците за 

коментари по доклада. 

Розита Еленова: Т.е., след 10 години той иска смяна на лицензия, така ли да разбирам,  

г-жо Станева? 

Емилия Станева: Да. 

Розита Еленова: Която лицензия му е дадена за 15 години? 

Емилия Станева: Да. Лицензията е издадена след проведен от Съвета за електронни медии 

конкурс за това населено място. 

София Владимирова подложи доклада на гласуване. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за” и 1 (един) „въздържал се” (Розита Еленова); (Мария 

Стоянова не присъства в залата):  

І. ИЗМЕНЯ Индивидуална лицензия № 1-025-1, издадена на СД Керемедчиев и 

Райкова и сие – РАМБА, ЕИК 109508734, както следва: 

ИЗМЕНЯ т. 3.1., която добива следната редакция: 

ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да доставя радиоуслуга с наименование РАДИО 999. 

ИЗМЕНЯ т. 3.3., която добива следната редакция: 

ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ доставя радиоуслугата по т. 3.1 със СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРОГРАМЕН 

ПРОФИЛ. Програмата, която създава е насочена към аудитория до 30 години. 

ИЗМЕНЯ т. 5.1, която добива следната редакция:: 

5.1. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да доставя радиоуслугата, включвайки в 

съдържанието на програмата, съобразно нейната специализация по т. 3.3 следните 

програмни елементи: 

5.1.1. Предавания с информационна насоченост – не по-малко от 6 на сто от седмичното 

програмно време. 

5.1.2. Предавания с образователна насоченост – не по-малко от 1 на сто от месечно 

програмно време. 

5.1.3. Предавания с културна насоченост – не по-малко от 2 на сто от месечно програмно 

време. 

5.1.4. Предавания с развлекателна насоченост – не по-малко от 15 на сто от месечно 

програмно време. 

II. ОПРЕДЕЛЯ заплащане на такса в размер общо на 2 150 лв. (две хиляди сто и 

петдесет) – 150.00 лв. (сто и петдесет лева) за изменение на наименованието на програмата 

и 2 000 лв. (две хиляди) за изменение на профила и програмните характеристики.  

Таксата се заплаща в седемдневен срок от влизане в сила на решението по банков 

път или в касата на СЕМ на адрес: гр. София, бул. ”Шипченски проход” № 69.  

Банковата сметка е:  

IBAN BG49 BNBG 9661 3000 1788 01, BIC BNBGBGSD, Банка БНБ – ЦУ  

Длъжностни лица на СЕМ да отразят промените в Публичния регистър на СЕМ.  

Да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията за извършената 

промяна.  
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в) Влезли в сила Решения на Съвета за електронни медии: 

-  РД-05-183/2016 г.  

Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада (Приложение 2в,1). 

 

София Владимирова подложи на гласуване издаването на лицензия на радиопрограма 

„Радио Фокус”. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за” (Мария Стоянова не присъства в залата): Да се 

издаде индивидуална лицензия на „Фокус-Нунти” ООД за доставяне на радиопрограма с 

наименование  „Радио Фокус” на територията на град Приморско, честота 93.4 MHz. 

 

- РД-05-25/2017 г. 

Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада (Приложение 2в,2). 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за” (Мария Стоянова не присъства в залата): Да се 

издаде индивидуална лицензия на „Оберон радио Макс” ЕООД за доставяне на радиослуга 

с наименование „Старт Еф Ем” на територията на град Несебър, честота 87.6 MHz. 

 

г) Заявление от „Колор 2011” ЕООД за заличаване на регистрация за доставяне на 

аудио-визуална медийна услуга (Удостоверение ЛРР-02-4-053-01) 

Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада (Приложение 2г). 

 

София Владимиров подложи доклада на гласуване.  

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”:  
ЗАЛИЧАВА регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на Колор 

2011 ЕООД, ЕИК 202097758. 

ЗАЛИЧАВА програма “КОЛОР”, с общ (политематичен) профил, 24 часа 

продължителност, местен териториален обхват – община Кюстендил, разпространявана 

чрез кабелни електронни съобщителни мрежи, от Раздел Първи на Публичния регистър, 

поддържан от СЕМ.  

 

д) Заявление от СД „Керемедчиев и Райкова и сие – Рамба” ООД, постъпило 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 

Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада (Приложение 2д). 

 

Розита Еленова: Дали бих могла да помоля, когато има точки „а”, „б” и т.н. – както тук, да 

бъдат на отделни файлове.  

София Владимирова отговори, че няма пречка да бъдат подредени по този начин. 

Розита Еленова: Пък и не виждам пречка „Рамба” да е една след друга. 

Борислав Шабански: Различни са нормативните документи. Единият път е от КРС, 

производството е от КРС. 

Розита Еленова: Аз виждам логиката на подредбата.  
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Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”:  
Не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване разпоредбите 

на Закона за електронните съобщения, да измени Разрешение № 00111/27.03.2008 г. за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно 

аналогово радиоразпръскване на територията на гр. Ямбол, както следва:  

1. Навсякъде в текста на разрешението се изменя наименованието на дружеството от 

СД БАЛАБАНОВИ И СИЕ – РАМБА на СД КЕРЕМИДЧИЕВ И РАЙКОВА И СИЕ – 

РАМБА. 

2. Изменя Приложение 2 „Размер, срокове и начин на плащане на таксите“. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.  

 

е) Информация за подадено заявление от ЕТ „НЕМ Генов – Георги Генов” за 

изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга 1-057-01 

Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада (Приложение 2е). 

 

Розита Еленова: Много харесвам тенденцията при поведението на доставчика. Той си 

входира документи без да си плаща такса и така присъства в заседанията . Обръщам ви 

внимание, колеги, когато правим профил на доставчиците. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: Приема информацията. 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Предложение за услуга, необходима за дейността на СЕМ. 

Главен специалист Евгени Димитров представи доклада (Приложение 3). 

 

Мария Стоянова: Извинявай, може ли само да те попитам за глагола, който използва? 

Евгени Димитров: Да се купи. 

Мария Стоянова: Гласувам „да се купи”. 

Розита Еленова: Това е обсъдено, нали?... 

Иво Атанасов: Вчера четох Директивата за обществените поръчки и Закона за 

обществените поръчки, и там пише „закупуване на програмно време”. 

Мария Стоянова: Не е възможно, г-н Атанасов! 

Иво Атанасов: Така пише. 

Емилия Станева: Да, така пише. 

София Владимирова попита къде пише „закупуване….”. 

Иво Атанасов: В Закона за обществените поръчки, както и в евродирективата за 

обществените поръчки. 

Мария Стоянова: Не, няма такава дума в тълковния речник на българския книжовен език. 

Не знам, кое налага измислянето на нови думи. Единствено Пипи Дългото чорапче 

измисляше нови думи. 

Иво Атанасов: Не, тя е съществувала, и оттам имаше професия „закупчик”, но това е в 

едно друго време. 

Мария Стоянова: Като съществително съществува. Думата съществува като 

съществително, с което се означава професия „закупчик”. Глаголът е друг. Закупчикът не 

„закупува”, а закупчикът „купува” или „придобива”. 
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Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: Приема офертата на „Extreme Digital Zrt.” за купуване на 

устройство за запис на DAB+ и интернет радиопрограми. 

 

ИНФОРМАЦИИ: 

 

- Писмо от Министерство на културата. 

 

София Владимирова запозна членовете с текста на писмо от Министерство на културата. 

В тази връзка допълни, че от страна на СЕМ е необходимо в Съвета за защита на 

интелектуалната собственост в Министерство на културата, да бъдат  включени двама от 

членовете на СЕМ, като единият трябва да бъде председателят и още един резервен член. 

Попита съветниците има ли желаещ от тях за вземане на участие в Съвета. (Приложение, 

Инф.1) 

Мария Стоянова: Г-жа Жотева участва в Народното събрание в мероприятие, точно по 

този въпрос. Не мога лично да ви подпомогна в участието, но предлагам г-жа Еленова да се 

включи. 

Розита Еленова: Виждам, че  днес е срокът за отговор. 

София Владимирова уточни, че в писмото няма дата, но днес трябва да се определят кои 

са хората.  

Розита Еленова: Ще участвам. 

София Владимирова каза, че тъй като г-жа Розита Еленова е заявила желание да участва в 

Съвета за интелектуалната собственост, може вече да бъде изпратено уведомително писмо 

на  министър Банов. 

Мария Стоянова: Г-жо Еленова, Вие винаги  сте се застъпвала за авторските права 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: Определя като основен член на Съвета за защита на 

интелектуалната собственост София Владимирова – председател, и като резервен член – 

Розита Еленова – член на СЕМ.  

 

- Информация от главен юрисконсулт Доротея Петрова за проект на ЗИД на ЗЗЛД. 

Главен юрисконсулт Доротея Петрова представи доклада. (Приложение, Инф.2) 

 

София Владимирова уточни, че е хубаво назначаването на длъжностно лице по защита на 

данните, но това назначение трябва да стане след 25-май, когато влезе в сила.  

Доротея Петрова: Да, тъй като от тогава класификаторът предвижда такава длъжност да 

съществува в администрацията. Вариант е да се възложи и на външно лице, което да 

изпълнява и тези задължения. 

София Владимирова допълни, че трябва назначеното длъжностно лице да бъде или на 

граждански договор, или някой, който да отговаря в Съвета на всичките тези условия. Но 

човекът по съвместителство не може да бъде повече от 6 месеца. Т.е., при всички 

положения ще последва назначаване. 

Доротея Петрова: Също трябва да бъдат разработени и вътрешни документи, които да 

бъдат публикувани на страницата на Съвета, за да дават информация на лицата как точно 

ще им бъдат обработвани, съхранявани, заличавани данните. Известно ви е, че СЕМ закупи 

от АПИС такъв програмен продукт. 

Иво Атанасов: Как външно лице ще пази вътрешните ни данни? 

Мария Стоянова: То няма да „пази” вътрешните данни. Въпросното лице ще се грижи за 

опазването данните на лицата, с които се работи. То ще контролира този процес. 
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София Владимирова допълни, че става въпрос за лицата, които пишат жалби и сигнали. 

Иво Атанасов: Трябва да влиза в нашите масиви? 

Мария Стоянова Ще влезе и във вашите масиви. Те не представляват класифицирана 

информация. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: Приема доклада. 

 

- Конституционен съд 

София Владимирова изложи информация по казуса.  

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: Да се подготви проект на писмо до КС, като 

предварително да се съгласува (по имейлите) с членовете на Съвета. 

 

- Писмо от БНР 

София Владимирова напомни на членовете за  писмото от БНР, което е получено в Съвета 

през месец февруари т.г., с което информира СЕМ, че ще провеждат такава среща. 

(Приложение, Инф.3) 

 

Розита Еленова: Аз се чудя защо писмо, което е входирано през м. февруари е в дневния 

ред? Сега разбрах. 

София Владимирова уточни, че когато писмото е входирано, то е било включено в 

дневния ред на заседание на СЕМ и е било прието за информация. На днешното заседание 

Съветът отново го приема за информация. 

Иво Атанасов: Няма да ходим на тази среща? 

София Владимирова отговори, че СЕМ няма покана за участие в срещата с EBU. 

Бетина Жотева допълни, че тя също искала да пита дали някой от членовете е поканен да 

присъства на тази среща.  

София Владимирова уточни, че на срещата с EBU присъстват представители само от БНР. 

Розита Еленова: Нямаме покана? А защо ни го пращат това писмо? 

София Владимирова отговори, че писмото е изпратено на СЕМ за информация.  

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: Приема за информация. 

 

 

София Владимирова закри заседанието. 

 

 

 

 

  

 

Материали, приложени към Протокол № 16: 

1. Дневен ред; 

2. Доклад от Райна Радоева с изх. № НД-04-30-07-59/11.05.2018 г.; 

3. Доклад от Емилия Станева с изх. № НД - 04-30-07-58/11.05.2018 г.; 

4. Доклад от Евгени Димитров с изх. № АСД-09-30-08-24/11.05.2018 г.; 

5. Писмо от МК с вх. № РД-21-04-04-4/08.05.2018 г.; 
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6. Доклад от Доротея Петрова с изх. № РД-21-04-01-3/11.05.2018 г.; 

7. Доклад от Доротея Петрова с изх. № РД-23-06-00-51/26.04. 2018 г.; 

8. Писмо от БНР с вх. № РД-22-17-00-3/09.02.2018 г. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Бетина Жотева 

 

 

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

 

 

Иво Атанасов 

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

 

 

 

Мария Стоянова 

 

 

 

………………….. 

 

 

 

Розита Еленова 

 
 
 
…………………………… 

 

 

 

София Владимирова 

Председател на СЕМ 

 

 

 

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

     

 

 

 

Старши специалист: 

Светлана Николова 

   

 

 

 

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

     
 

 

 

 

 

 


