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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 

 

№ 19 

 

от редовно заседание, състояло се на 14.06.2018 г. 

 

 

 

 

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

председател на СЕМ.  

 

Начало на заседанието 11:00 ч., водено от София Владимирова – председател на СЕМ. 

Съставил протокола: Мария Гинина. 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

надзор на предавания, рубрики и търговски съобщения за лечение, алтернативна 

медицина, хомеопатични средства и лица, които претендират за 

свръхспособности. 
      Вносител: Виржиния Савова. 

 Докладва: Виржиния Савова. 

 

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

а) влязло в сила Решение на СЕМ № РД-05-173/2016 г. за класиране 

на кандидатите в конкурс за радиодейност за гр. Русе; 

б) заявление от «УА Мюзик» ЕООД за вписване на нелинейна 

медийна услуга по чл. 125ж на ЗРТ; 

в) писмо от КРС за съдържание, което може да бъде разпространено 

от лице с временно разрешение за наземно цифрово 

радиоразпръскване по технология T-DAB+. 
Вносител: Виржиния Савова. 

Докладват: Ем. Станева, Р. Радоева.  

 

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

административно-наказателни производства АУАН № НД-01-76, 77 и 82/2017 г., 

АУАН № НД-01-20 и АУАН № НД-01-22/2018 г. 
Вносител: Виржиния Савова. 

Докладва: Д. Петрова.  

 

4. Международна дейност: 

а) Представител на СЕМ в ЕРГА; 
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б) Срещи на РГ 2 и 3 и Подгрупа 3. 
Вносител: Виржиния Савова. 

            Докладва: Мария Белчева. 

  

Разни. 

- Проект на становище на СЕМ относно законопроекта за изменение и 

допълнение на Закона за хазарта. 

    

 

Информации: 

- Отчет на БНТ за изпълнение на лицензионни условия през 2017 г. - доклад на гл. 

инспектор З. Гюрова; 

- Писмо от Робърт Фехнер до bTV Media Group, с копие до СЕМ, относно 

нарушение на авторски права. 

 

 

София Владимирова откри заседанието и попита има ли предложения или допълнения 

към дневния ред. Не бяха направени такива и се премина към гласуване на така 

предложения дневен ред. 

 

Решение:  

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

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклад на Дирекция «Специализирана администрация – 

НЛРПР» за осъществен надзор на предавания, рубрики и търговски съобщения за 

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

свръхспособности. 

Виржиния Савова - Директор на Дирекция „Специализирана администрация”  

представи доклада (Приложение т. 1). 

 

София Владимирова: Благодаря! Колеги, заповядайте за коментар по доклада. 

Иво Атанасов: Нямам коментар. Всичко е ясно. 

Розита Еленова: Има ли практика, относно финалната констатация, да изпратим писмо 

до доставчика, с което да се съобщи, че констатираме такива прояви? 

Виржиния Савова: Досега не ми е известно да са изпращани такива писма. 

Розита Еленова: Защото,  когато нямаме правомощия от страна на закона, можем да 

индикираме, че има европейски практики. Поведението е демодирано, но и увреждащо. 

А при двете нарушения, които сте констатирали, се върви в посока закона? 

Виржиния Савова: Да, да. 

София Владимирова: Същият беше и моят въпрос. Там, където е констатирано за 

скритата реклама имаш предвид, нали? 

Розита Еленова: Да, те са два случая. Единият  е на обществена медия. 

Виржиния Савова: Както и за другата програма, където може би ще има увеличаване 

на рекламното време. 

Бетина Жотева репликира, че нищо не може да се направи, но биха могли да бъдат 

известени. 

Розита Еленова: В смисъл, че едно писмо… 

Иво Атанасов: Нали в това писмо трябва да се напише – нарушават еди-какво си. 

Какво нарушават? 
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Бетина Жотева отговори, че  нищо не нарушават. 

София Владимирова: Нищо не нарушават. Това е хроничният проблем. 

Розита Еленова: Докладът констатира наличие на информация, която подвежда 

аудиторията по отношение на нейното здраве? 

Иво Атанасов: Дали сме сигурни, че подвежда? 

Розита Еленова: В какъв смисъл дали сме сигурни? 

Иво Атанасов: Как можем да го докажем това? Това е едно положение, от което няма 

изход. 

Розита Еленова: Какъв изход да има, г-н Атанасов? Част от мисията на СЕМ е да 

комуникира с доставчиците, да се обменят мисли относно световните принципи, в 

които трябва да работят медиите. 

Иво Атанасов: Кои са световните принципи? 

Розита Еленова: Световните демократични принципи са да няма подвеждаща 

информация! А в момента констатираме информация застрашаваща здравето на 

зрителите. 

Иво Атанасов: Как се доказва това? Гледали ли сте предаване от този тип? 

Розита Еленова: Г-н Атанасов, защо трябва да го гледам? Да, гледала съм, но защо 

трябва да отговарям на въпроси - дали съм гледала такова предаване, дали имам 

телевизия и дали си плащам кабелната? 

Иво Атанасов: Чак до там не се простира интересът ми. Просто имате ли впечатление, 

че се подвежда аудиторията? Как го придобивате това впечатление? 

Розита Еленова: Аз имам впечатление, че Вие от известно време сте негативно 

настроен към всякаква инициатива, която Съветът би могъл да има, така ми се струва. 

Иво Атанасов: Не е така. Няма да споря. 

Розита Еленова: Да продължа да Ви отговарям. В момента ние не дискутираме дали аз 

имам телевизор, дали гледам предавания и кои са те. В момента ние дискутираме един 

много сериозен доклад, представен ни от мониторинга. 

Иво Атанасов: Вие твърдите нещо и Ви питам как го доказвате това нещо? Спирам да 

коментирам. 

Розита Еленова: Не твърдя, чета доклада на мониторинга, на специалистите. И те, с 

изключителна тъга, констатират, че ние нямаме опора в Закона за радиото и 

телевизията. И не пледирам да санкционираме, а да комуникираме с доставчиците. Ние 

често не можем да санкционираме доставчиците за реч на омраза, за негативни новини, 

но въпреки това, аз помня срещи с ръководството на Нова телевизия и  bTV - тук, на 

тази маса. Какво има да доказвам? 

Иво Атанасов: Речта на омразата я има в закона, недейте така. 

Розита Еленова: Моля?? 

Иво Атанасов: Речта на омразата я има в закона, не е същото положение. 

София Владимирова: Честно казано, моите очаквания бяха, че този доклад трябваше 

да бъде по-задълбочен. Единственото, което ме спира, всъщност, две са нещата, които 

ме спират да подкрепя г-жа Еленова за подготвяне на отговор, е, първо, липсата на 

каквито и да било правомощия – от една страна. Второ, от друга страна, това до голяма 

степен е една субективна оценка и по-скоро да помислим за някакъв друг тип реакция, 

защото ние нямаме на какво да базираме едно такова писмо. Това за мен е всъщност 

притеснението. 

Розита Еленова: Ще кажа две неща във връзка с Вашето изказване. Ако намирате 

доклада за недостатъчно задълбочен, чия е причината? Председателят е този, който, ако 

докладът не е задълбочен, има правомощията да го върне. Този доклад представя Вас. 
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София Владимирова: Не представя мен. СЕМ е колегиален орган. Не се бъркам в 

докладите на „Специализирана администрация”. 

Розита Еленова: Не, представя Вас. Забелязвам, че Вие няколко пъти на доклади се 

учудвате. Докладът щом не е задълбочен, няма да го допуснете до заседание. Ние не 

бива да коментираме нещо, което е незадълбочено. 

София Владимирова: Това е моята гледна точка. 

Розита Еленова: Тогава върнете доклада за задълбочаване. 

София Владимирова: Ако това са преценили експертите, това е. Аз не се намесвам в 

работата на експертите. И не следва да се намесвам. 

Розита Еленова: Вие комуникирате с администрацията, аз не знам как се стига до тук, 

и друг път забелязвам, че Вие не знаете какво се случва на заседание и какъв е 

докладът.  

София Владимирова: Кога не съм знаела какво се случва на заседание?! 

Розита Еленова: На няколко пъти казвате: Какво се случва в този доклад? Вие не сте 

ли чели този доклад преди да го включите? 

София Владимирова: Напротив. Чела съм го като всеки един от вас и имам своето 

право да изразя позиция. Не считам, че е редно да връщам на експертите доклад. 

Розита Еленова: Не можете да допускате нещо да бъде незадълбочено. Това, което 

Вие ни представяте на заседание, е Вашият имидж. 

София Владимирова: Не, нищо подобно. Аз съм един от всички вас и имам право да 

изразя своята позиция. 

Розита Еленова: Не, Вие сте този, който управлява администрацията. 

София Владимирова: Управляването на администрацията е едно, експертните доклади 

е съвсем различно нещо, върху което Вие имате право да изкажете своето становище. 

Розита Еленова: Съжалявам, аз не съм съгласна с това. 

София Владимирова: Разбира се, че Вие имате право да не сте съгласна, аз също имам 

своето право. 

Розита Еленова: Управлявайте по този начин, ще дойдат избори пак. 

София Владимирова: Не е най-важното изборът. 

Розита Еленова: Как да не е най-важното? Когато Ви избираме, поемате отговорност и 

ангажимент към всеки един от членовете на този Съвет да бъдем удовлетворени и да 

работим заедно в екип. Така мисля.  

София Владимирова: Това е реципрочен ангажимент. 

Розита Еленова: Вие сега ми казвате, че намирате за неудовлетворителен доклада. 

София Владимирова: До известна степен, да. 

Розита Еленова: Докладът да бъде върнат, предлагам аз. 

София Владимирова: Ако другите колеги са съгласни, да бъде доработен. Аз не 

считам, че повече от това, след като веднъж вече е представен, може да бъде 

преработван. 

Розита Еленова: Тогава кажете, че докладът е изчерпателен. 

София Владимирова: Ще кажа това, което съм преценила за доклада и аз го казах. 

Розита Еленова: Добре, може ли да е нещо, което не е противоречиво? Казвате -  

докладът не е задълбочен, след което: не може нещо повече да се направи по доклада. 

София Владимирова: Това е гледната точка на експертите. 

Розита Еленова: Аз смятам, че Вие по този начин обиждате администрацията си. 

София Владимирова: Тя не е лично моя администрация, тя е на всички вас. Според 

мен. 

Розита Еленова: Г-жо Владимирова, не обичате да говорите в конкретика. 

София Владимирова: По отношение на конкретиката, ще кажа, че намирам, че е 

необходимо, когато се цитира наредба, да бъде цитирана цялата. 
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Розита Еленова: Към кого е Вашият упрек в случая? 

София Владимирова: В случая, към г-жа Савова, която предоставя доклада. 

Розита Еленова: Защо, г-жо Савова? Кой е одобрил този доклад? Никой ли? Нито г-жа 

председателката, нито главният секретар, никой в Съвета не е погледнал този доклад 

предварително? Не е към вас въпросът, г-жо Савова. 

София Владимирова: Аз моля да имаме уважение един към друг, когато се изказваме, 

и да не се коментират нашите мнения. Както аз не съм си позволила подобно нещо към 

който и да било от вас. Независимо дали съм била съгласна с вашите становища или не. 

Розита Еленова: Вижте, Вие сте председател, и ще трябва да понесете тежестта на 

това да бъдат коментирани Вашите мнения. А в случая това не е мнение, това е 

становище. И аз не мога да разбера докладът пълен ли е, след като Вие смятате, че не е 

задълбочен? Да го върнем ли да се преработи или няма да се преработи? Това отразява 

начинът, по който Вие работите. Значи Вие допускате тук, на заседание, ние да 

виждаме незадълбочен и повърхностен  доклад. 

София Владимирова: Аз съм последният председател, който ще се намесва в това, 

което администрацията и експертите представят. 

Розита Еленова: Не, Вие трябва да изисквате максимално качество на работа. 

София Владимирова: Естествено, че го изисквам. 

Розита Еленова: Аз не бих искала да получавам половинчати доклади. 

София Владимирова: За половинчати не съм говорила. Моля да не ми се слагат думи 

в устата. 

Розита Еленова: Незадълбочени доклади. 

София Владимирова: Това е моята гледна точка. Ето че Вашата е друга… 

Розита Еленова: Каква е разликата между едното и другото? Между половинчато и 

незадълбочено? 

София Владимирова: …Г-н Атанасов го приема, г-жа Жотева го приема, Вие го 

приемате, аз имам право… 

Розита Еленова: Чакайте, те не са се изказали, Вие вече… Предварително ли се 

уговаряте кой какво приема? 

Иво Атанасов: Моето първо изречение беше - нямам коментар. Това е положението. 

Розита Еленова: Извинявайте, г-н Атанасов! Вие приемате всичко. 

Иво Атанасов: Не всичко, но този доклад го приемам. 

София Владимирова: Колеги, ако няма повече коментари по доклада?... 

Борислав Шабански: Може ли да кажа защо не съм го одобрил? Защото вътре 

присъства програма „Хоризонт”. Мисля всички разбирате защо го казвам това. 

София Владимирова: Защото вътре присъства програма „Хоризонт”. 

Розита Еленова: Добре, като присъства програма „Хоризонт”, и след като подозирате 

Ваш служител в конфликт на интереси… 

Борислав Шабански: Това е Ваше твърдение. 

Розита Еленова: …защо не го уволните?… А какво е Вашето твърдение, тогава ми 

кажете? Аз не знам. Какво като присъства програма „Хоризонт”? 

Борислав Шабански: Не съм на разпит. Това съм го заявил в първото заседание през 

2018 г. и в протоколите присъства. 

Розита Еленова: Т.е., г-жо Владимирова, когато присъства програма „Хоризонт” в 

доклади, ние няма да получаваме одобрение, така да разбирам? 

Борислав Шабански: От мен. 

София Владимирова: От главния секретар.  

Розита Еленова: От кого да се получава одобрение на докладите? Вие знаете ли колко 

доклади съм връщала, ако не са одобрени? Нали си спомняте от две години назад? Не 

си спомняте. Да върнем тогава протоколите. 
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София Владимирова: Да, и каква е целта на всичко това? 

Розита Еленова: Не може да се представя на съветниците доклад, който не е одобрен. 

София Владимирова: Защо? 

Розита Еленова: Такива са принципите на държавната администрация. Не се представя 

доклад, без да има някой, който носи отговорност. 

София Владимирова: В случая, г-жа Савова носи отговорност за доклада. 

Розита Еленова: Не може, нейният доклад не е одобрен. Вие сте в нарушение на 

закона. 

София Владимирова: На кой закон? 

Розита Еленова: Аз наистина сега виждам, че няма „одобрил”! Аз няма да приема 

такъв доклад. 

Борислав Шабански: Е, нали Ви казах защо няма „одобрил”?! 

София Владимирова: Кой закон е нарушен?! Аз това искам да разбера. 

Розита Еленова: Г-жо Владимирова, Вие сте председател втори мандат… 

София Владимирова: … И продължавам да не разбирам за нарушаване на кой закон 

става въпрос. 

Розита Еленова: … няма да Ви обучавам. При предишен председател такива доклади 

въобще не съм ги чела. 

София Владимирова: Това е Ваше право, г-жо Еленова. 

Розита Еленова: Ама Вие няма нужда да ми разрешавате нещо, само да Ви кажа. 

София Владимирова: Защо сте останали с впечатление, че го разрешавам?! 

Розита Еленова: Ами, защото така се държите, все едно ми разрешавате да правя нещо 

или да не правя. 

София Владимирова: В такъв случай, очевидно е, че докладът не е приет. Г-жа 

Еленова не го приема, аз не го приемам… 

Розита Еленова: Аз не приемам доклад, който не е одобрен. Заради това, че Вие 

допускате на заседание… 

София Владимирова: Нямам ангажимент да им бъде одобрен докладът. 

Розита Еленова: Имате. 

София Владимирова: Не, нямам. 

Розита Еленова: Имате такъв ангажимент. 

София Владимирова: Къде го пише това? 

Розита Еленова: Няма да Ви обучавам. Защо пише на официалната бланка - „одобрил” 

на това място?! А?! Защо пише „одобрил” там?! Защо го пише?! 

София Владимирова: Бих искала да не се повишава тон, защото аз не съм си го 

позволила. 

Розита Еленова: Ама какво се повишава?! Пет пъти ме питате едно и също нещо! 

Какво има да ме питате! Идете и разберете защо! В министерството така ли Ви 

приемаха докладите? 

Борислав Шабански: Много викате тук. Защо толкова викате?! 

Розита Еленова: Забележки да не ми се правят от администрацията, може ли да 

помоля, г-жо Владимирова? 

Борислав Шабански: Не може. Това е възпитание! 

Розита Еленова: В такъв случай напускам заседанието! 

 

Г-жа Розита Еленова – член на СЕМ, напусна заседанието. 

 

Борислав Шабански: Така. Най-добре е така. Че ме заболя главата… То така трябва да 

прекъсне, иначе няма прекъсване. 

София Владимирова: Това е неуважение. 
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Иво Атанасов: Angry mood. 

София Владимирова: Нека заседанието да продължи.  

 

Решение:  

СЕМ реши: Не приема доклада. 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклади на  Дирекция «Специализирана администрация – 

НЛРПР» по: 

 

а) влязло в сила Решение на СЕМ № РД-05-173/2016 г. за класиране на кандидатите в 

конкурс за радиодейност за гр. Русе 

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада (Приложение т. 2а). 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: На основание чл. 32, ал. 1, т. 9 от Закона за радиото и 

телевизията, във връзка с Решение № РД-05-173 от 02.11.2016 г., Съветът за електронни 

медии издава настоящата лицензия № 1-004-03-04 на „БТВ МЕДИА ГРУП” ЕАД, ЕИК 

130081393, за доставяне на радиопрограма с наименование: бТВ РАДИО / bTV RADIO 

на територията на гр. Русе, обл. Русе, честота 89.9 MHz. 

Срок на лицензията: 15 години, считано от 14.06.2018 г. 

Начална дата на разпространение: 14.06.2018 г. 

 

б) заявление от «УА Мюзик» ЕООД за вписване на нелинейна медийна услуга по чл. 

125ж на ЗРТ 

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада (Приложение т. 2б). 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: Да се изпрати писмо на заявителя с указания за 

уточняване вида и параметрите на медийната услуга, която желае да доставя. 

 

в) писмо от КРС за съдържание, което може да бъде разпространено от лице с 

временно разрешение за наземно цифрово радиоразпръскване по технология T-DAB+. 

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада (Приложение т. 2в). 

 

Борислав Шабански: Бихте ли могли да обясните с г-жа директорката какво означава  

DAB? 

Райна Радоева: Аз грешката я направих в буквата, признавам си. 

Борислав Шабански: И одобрилият е направил грешка. Какво означава? Да попитам. 

Какво означава DAB? 

Райна Радоева: Наземно цифрово радиоразпръскване. 

Борислав Шабански: Кажи го на английски, какво го казваш на български? Тогава ще 

е НЦР. 

София Владимирова: Колеги, това е едно писмо до г-н Желязков във връзка с 

постъпилите искания за цифрово радио и случая, който имахме за нерегламентирано 

разпространение. Ако сте съгласни с проекта на писмото до КРС, тъй като имаме 

запитване от тях, какво е нашето становище. Това е приложеният проект. Ако нямате 

възражения, да изпратим този проект на отговор. 

Борислав Шабански: Към това писмо да добавите искането за представители на СЕМ. 
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София Владимирова: Да, освен това има работна група по тези теми в КРС. Те искат 

двама представители на Съвета на експертно ниво. Да определим кои ще са двамата 

представители, които ще присъстват. 

Борислав Шабански: По възможност, да знаят какво е DAB. 

София Владимирова: Вие кой предлагате, г-н Шабански? 

Борислав Шабански: Тези, които знаят. Виржиния Савова и Райна Радоева. 

София Владимирова: Аз предлагам един юрист да има задължително. 

Борислав Шабански: Вие кажете. 

София Владимирова: Аз предлагам единият представител да е г-жа Станева. И още 

един? 

Борислав Шабански:  И аз. 

София Владимирова: И г-н Шабански. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: Да се изпрати писмо до КРС, съгласно предложения 

проект. 

Определя Борислав Шабански – главен секретар, и Емилия Станева – главен 

юрисконсулт, за представители на Съвета в междуведомствената работна група. 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – 

НЛРПР» по административно-наказателни производства АУАН № НД-01-76, 77 и 

82/2017 г., АУАН № НД-01-20 и АУАН № НД-01-22/2018 г. 

Директор на дирекция „Специализирана администрация” Виржиния Савова 
представи доклада (Приложение 3). 

 

- по административно-наказателни производства АУАН № НД-01-76, 77 и 82/2017г. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: Да се прекрати административнонаказателното 

производство на основание чл. 34, ал. 3 от ЗАНН. 

 

- по административно-наказателно производство АУАН № НД-01-20/2018 г. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: Отправяне на писмено предупреждение, че при 

констатиране на следващо нарушение на чл. 9, ал. 1 от ЗРТ ще бъде наложена санкция. 

 

- по административно-наказателно производство АУАН № НД-01-22/2018 г. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: Възлага на председателя на СЕМ да издаде 

наказателно постановление на „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП” АД за нарушение  на 

чл. 89, ал. 1 от ЗРТ. Размерът на санкцията да бъде определен в условията на 

повторност (6000 лева). 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Международна дейност 

 

а) Представител на СЕМ в ЕРГА 

Старши инспектор Мария Белчева представи докладна. (Приложение 4а) 
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София Владимирова: Колеги, постъпила е докладна от г-жа Белчева за определяне на 

наш представител в ЕРГА, защото след напускането на г-жа Стоянова ние трябва да 

излъчим член на Съвета, който да ни представлява. Моето предложение е за г-жа 

Жотева, като мотиви за това предложение ми дават  нейната изключително сериозна 

международна биография, както и участието й в международни форуми, в които тя е 

представлявала СЕМ вече в качеството й на член. А едновременно с това предлагам и  

г-жа Жотева да поеме ресор „Международна дейност” и да стане отговорна за него. Ако 

нямате възражения, заповядайте за коментари. Нека да гласуваме, който е „за”? 

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: Определя г-жа Бетина Жотева – член на СЕМ, за 

представител на Съвета в ЕРГА. Да отговаря в СЕМ за ресор „Международна дейност”. 

 

Бетина Жотева благодари както на председателя - за предложението, така и на 

съветниците – за оказаната подкрепа.  

Иво Атанасов: Не се съмнявай. 

Бетина Жотева отбеляза, че не може да скрие факта, че се вълнува, тъй като цял живот 

е работила в сферата на международна дейност - от първите стъпки в професионалната 

си кариера, до ден днешен. Увери съветниците, че регулаторът ще бъде представен 

достойно, и че те ще бъдат информирани за всичко, което ще се случва и никога не би 

си позволила да изразява мнението на СЕМ без предварително да се е  допитала до тях. 

Г-жа Жотева подчерта, че за нея е важно в цялата международна дейност на 

Европейския съюз и на всички страни-членки, които са и в ЕПРА, и в ЕРГА, 

българските позиции да се чуват.  

Иво Атанасов: Не веднъж сте казвали, г-жо Жотева, че там Ви е силата и ние го 

потвърждаваме.  

Бетина Жотева: Благодаря много! 

София Владимирова: Успех! Вашият успех ще бъде успех на Съвета.  

  

б) срещи на РГ 2 и 3 и Подгрупа 3. 

Старши инспектор Мария Белчева представи докладна. (Приложение 4б) 

 

София Владимирова: Има още една докладна от г-жа Белчева, която касае подгрупите 

на ЕРГА, но това е предварителна покана. 

Мария Белчева: Всъщност, вчера дойде и официалната покана, така че днес ще бъде 

заведена.  

София Владимирова: Т.е., ние на следващото заседание трябва да разгледаме кой ще е 

наш представител. 

Бетина Жотева пожела да й бъде предоставена възможност тя да докладва на 

следващото заседание, да подготви и представи информация относно това защо е важно 

да има представител, какво ще се разисква, какво е участието на България.  

София Владимирова: Добре. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: На следващото заседание г-жа Бетина Жотева ще 

представи подробна информация. 

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ: 
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-Проект на становище на СЕМ, относно законопроекта за изменение и допълнение на 

Закона за хазарта. (Приложение т.Разни) 

 

София Владимирова:  Колеги, в т. Разни сме. Трябва да вземем решение дали това е 

общото ни становище, което да изпратим по законопроекта за изменение и допълнение 

на Закона за хазарта. 

Иво Атанасов: След като вчера го преработихме, смятам че сме стигнали до финалния 

му вид и нямам възражения. 

Бетина Жотева потвърди, че няма възражения по становището. 

София Владимирова:  Аз също нямам възражения към окончателния му вариант. 

Моля, който е „за”, да гласува. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: Приема предложения проект на становище относно 

законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта. Същото да бъде 

изпратено своевременно до Народното събрание. 

 

ПО Т. ИНФОРМАЦИИ: 

 

-Отчет на БНТ за изпълнение на лицензионни условия през 2017 г. – доклад на гл. 

инспектор З. Гюрова 

Главен инспектор Зорница Гюрова представи доклада. (Приложение Инф.1) 

 

София Владимирова: Благодаря, г-жо Гюрова. Колеги, заповядайте за коментари. 

Това е отчет за изминалата 2017 г., ние няма как да направим проверка, предвид 

сроковете. 

Иво Атанасов: Освен това, жонглирането с годишна и седмична база не ни позволява 

да направим достатъчно точни изводи и според мен трябва да напишем на БНТ да ни 

изпраща данните така, както е записано в лицензията - където е на  годишна база, да е 

на годишна, където е на седмична – да е на седмична. Сега имаме представа, но тя 

може да не е достатъчно точна, поради тази разлика, която се получава. Малко ме 

притеснява това, че в БНТ 1, регионалната тематика на новините, е с три пункта                 

по-ниска, отколкото е по лиценз, и в момента ме притеснява и с оглед на факта, че 

предстоят промени и, ако БНТ 2 стане културно-образователен канал, като че ли има 

риск регионалната тематика още повече да се свие. Така че, може би, когато говорим с 

Управителния съвет на БНТ по тези въпроси, да подчертаем такива рискове, за да бъдат 

избегнати. 

София Владимирова: Ние може би трябва да направим мониторинг, за да имаме 

актуална информация, защото тази информация не ни носи в момента никаква 

стойност.  

Иво Атанасов: Дефицитът на младежки предавания, като че ли стана традиционен, но 

там е една ниша за БНТ,  която може да увеличава зрителския интерес – имат едно 

предаване за музика, което привлича част от аудиторията, но част от резервите на БНТ 

са именно за младите зрители. Защото възрастното поколение, което е свикнало да 

гледа Канал 1, си отива, но трябва някак си да се привличат зрители от младежката 

аудитория. Това важи, и за партиите, и за телевизиите.   

София Владимирова: За всички. Г-жо Жотева? 

Бетина Жотева отбеляза, че счита данните за БНТ HD за доста изненадващи, като се 

има предвид, че излъчват основно спорт, и изрази недоумение как точно се получават. 
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София Владимирова: Тогава нека направим един мониторинг за това, за което говори 

г-н Атанасов. Вие, г-н Атанасов, говорите за БНТ 1, за новините с регионална 

насоченост, нали така? 

Иво Атанасов: Да. Те сами го признават. Не знам ние с мониторинга какво да 

докажем. Те признават, че аудиторията е по-малка. 

София Владимирова: Те са за 2017 г. 

Иво Атанасов: Извинявам се. За сега да видим дали има подобрение.  

Борислав Шабански: Мониторинг трябва да направим за 2018 год. на БНТ 2, където 

има регионални предавания. 

София Владимирова: Където го има регионалния характер.  

Бетина Жотева използва възможността да отбележи, че е имало обществена полемика 

по този въпрос. 

София Владимирова: Да гласуваме мониторинг на регионалните новини.  

Бетина Жотева изрази своето съгласие.  

Иво Атанасов: По-скоро като процент, не като част от общите новини. 

София Владимирова: Да бъде с една седмица назад.  

Иво Атанасов: Ама то не е влязло в сила още. От есента ще влязат в тази схема.  

Борислав Шабански: Условията си стоят, те не се изменят, лицензията  стои.  

София Владимирова: А Вашето предложение, г-жо Савова, какво е – да има ли 

мониторинг или да няма? 

Вержиния Савова: Да има мониторинг на БНТ 2, с регионалните новини. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: Приема доклада за информация. Да се извърши 

мониторинг на БНТ 2 (една седмица назад), като се постави акцент върху новините с 

регионална насоченост. 

 

-Писмо от Робърт Фехнер до bTV Media Group, с копие до СЕМ, относно нарушение на 

авторски права.  

Старши инспектор Мария Белчева запозна съветниците с текста на писмото. 

(Приложение Инф.2) 

 

София Владимирова: Колеги, аз само Ви информирам. Ние нищо не можем да 

направим, освен, че е за Ваша информация, че е пристигнало писмо с копие до Съвета.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: Приема за информация. 

 

София Владимирова: Освен това бих искала да Ви информирам, че съм провела 

разговор с генералния директор на БНР по отношение на неговия отчет и той пое 

ангажимент, че другата седмица ще го входира.  

Борислав Шабански: Срокът му е 29 май. 

Иво Атанасов: Зает е човекът. 

София Владимирова: Отчетният период е до 29 май. Няма как да входира отчета на 29 

май.  

Борислав Шабански: На 1-ви, 2-ри, 3-ти или 4-ти юни… 

София Владимирова: Е как се обобщава този отчет така? Аз изпълних своя 

ангажимент да му се обадя и да го попитам кога да очакваме неговия отчет. Той пое 

ангажимент за другата седмица, а кога ще назначим изслушването на отчета е наш 

ангажимент да преценим. 
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София Владимирова закри заседанието. 

 

 

Материали, приложени към Протокол № 19 

1. Дневен ред. 

2. Доклад от В.Савова, изх. № НД-04-30-07-67/12.06.2018 г.; 

3. Доклад от Ем. Станева, изх. № НД-04-30-07-66/12.06.2018 г.; 

4. Доклад от Д. Петрова, изх. № ЛРР-13-34-02-243/17/08.06.2018 г.; 

5. Доклад от Д. Петрова, изх. № НД-06-21-00-2/08.06.2018 г.; 

6. Доклад от Д. Петрова, изх. № НД-02-19-00-32/08.06.2018 г.; 

7. Докладна от М. Белчева, изх. № МД-08-30-11-19/12.06.2018 г.; 

8. Докладна от М. Белчева, изх. № МД-08-30-11-9/13.06.2018 г.; 

9. Проект на становище, изх. № РД-21-01-00-8/13.06.2018 г.; 

10. Доклад от З. Гюрова, изх. № РД-22-18-00-11/12.06.2018 г.; 

11. Писмо от Р. Фехнер, вх. № МД-09-30-11-20/13.06.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

Бетина Жотева 

 

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

 

Иво Атанасов 

    

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

 

Розита Еленова 

 

…………………. 

 

София Владимирова 

Председател на СЕМ 

 
 

………………….. 

 

Старши специалист: 

Мария Гинина 

   
 

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

 

 

     

 

 
 

 

 


