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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 

 

№ 23 

 

от редовно заседание, състояло се на 17.07.2018 г. 

 

 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева, Ивелина Димитрова, 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 

мониторинг на отразяването на Българското председателство на Съвета на ЕС в 

програми на доставчици на медийни услуги. 
Вносител: Виржиния Савова. 

Докладва: Зорница Гюрова. 
 

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

а) влезли в сила Решения на СЕМ № РД-05-169/02.11.2016 г. и № РД-05-

17/14.02.2017 г. за класиране на кандидатите в конкурси за 

радиодейност в гр. Априлци и гр. Велинград; 

б) уведомителни писма от Фондация «Радио Нова Европа» и «Балкан 

Вижън Дистрибюшън» ООД; 

в) заявления от «Радиокомпания Си Джей» ООД, «БЕРКК-М» ЕООД, 

Фондация «Радио Нова Европа» и БНР, постъпили в КРС на основание 

чл. 30, т. 12 от ЗЕС и във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 18 на ЗРТ. 
Вносител: Виржиния Савова. 

Докладват: Ем. Станева, Р. Радоева.  

 

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

административно-наказателни производства АУАН № НД-01-26 и АУАН № НД-

01-30/2018 г. 
Вносител: Виржиния Савова. 

Докладва: Дор. Петрова. 

 

Разни. 
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Информации: 

- Осъществено наблюдение на предаването «Преди обед», включено в 

съдържанието на БТВ на 27.06.2018 г. (по сигнал на г-жа В. Ванчева) – Доклад на 

ст. инспектор К. Колев. 

- Осъществено наблюдение на БНТ1 на 05.07.2018 г. (по сигнал на г-н Д. Хаджиев) 

– Доклад на ст. инспектор Юлия Кецкарова. 

- Обобщение на позициите на ФИЛМАУТОР, БАККО и МК за преговорите между 

тях – Доклад на главен експерт Диляна Кирковска. 

- Покана от Организационния комитет на Mediamixx за участие на Фестивала (20-

22 септември 2018 г., Солун). 

- Решение № 258/05.07.2018 г. на КРС  - за провеждане на обществени консултации 

на проект на позиция на КРС относно издаване на разрешения за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за наземно 

цифрово радиоразпръскване (T-DAB+). 

Активни линкове към решението: 

• http://www.crc.bg/files/_bg/Prilojenie_kum_R258_-

_Poziciq_CRC_razresheniq_T-DAB_11072018.pdf;  

•     http://www.crc.bg/section.php?id=2526&lang=bg 

 

София Владимирова откри заседанието, като предложи в т. Разни да бъде включено 

гласуване на отпуск на председателя на СЕМ, както и използва възможността да 

помоли за по-голяма експедитивност и лаконичност по време на заседанието. Не бяха 

направени други предложения или допълнения и се премина към гласуване на така 

предложения дневен ред. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: приема дневния ред. 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклад на Дирекция «Специализирана администрация – 

НЛРПР» за осъществен мониторинг на отразяването на Българското председателство 

на Съвета на ЕС в програми на доставчици на медийни услуги. 

Старши инспектор Зорница Гюрова представи доклада (Приложение т. 1). 

 

София Владимирова благодари както на г-жа Гюрова, така и на „Специализирана 

администрация” за усилията да подготвят този доклад, и даде думата за коментари по 

него. 

Иво Атанасов: Да започна ли аз? Добре, благодаря Ви. Преди да кажа няколко думи по 

доклада, искам да припомня, че днес започва обратното броене за мен. Преди 5 години, 

на тази дата, Парламентът ме избра за член на Съвета за електронни медии, което 

означава, че оттук нататък остава 1 година и с всеки изминал ден дните ми тук ще 

намаляват. Надявам се да ги прекараме заедно в една колегиална атмосфера. Оценявам 

труда на всички, които са изготвили доклада, и на г-жа Гюрова, която го представи 

пред нас. Ние, разбира се, сме го прочели. За мен най-интересно, най-интересната част 

на този доклад, е вторият абзац на страница втора. А именно, че прегледът на 

чуждестранните медии показва съвсем други акценти при представянето на България 

начело на Европейския съюз от това, което се е представяло в нашата страна от нашите 

медии. Това показва, че или на единадесетата година от членството ни в Европейския 

съюз нашите медии все още нямат европейски поглед към събитията, или, че те имат 

европейски поглед към събитията, но не са достатъчно обективни, за да го приложат в 

http://www.crc.bg/files/_bg/Prilojenie_kum_R258_-_Poziciq_CRC_razresheniq_T-DAB_11072018.pdf
http://www.crc.bg/files/_bg/Prilojenie_kum_R258_-_Poziciq_CRC_razresheniq_T-DAB_11072018.pdf
http://www.crc.bg/section.php?id=2526&lang=bg
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медийното съдържание, а по някакъв субективен подход са отразявали 

Председателството. Или, че Председателството не е било достатъчно успешно, за да 

подобри образа на България, след като европейските медии са продължили през 

всичките 6 месеца да се занимават с теми като корупция, медийна свобода, правосъдие 

и сигурност, жизнен стандарт, граничен контрол и т.н. Но, тъй като третият въпрос 

изглежда политически, аз няма да го коментирам тук. Иначе приемам доклада, съгласен 

съм с изводите, ще го гласувам. Това е накратко, в духа на лаконичността, към която ни 

призовахте в началото на заседанието. Благодаря! 

Розита Еленова: Уважение към екипа, който е работил и благодаря за доклада. 

София Владимирова благодари на г-жа Еленова и използва възможността да се 

обърне към съветниците да не се чувстват притиснати от времето, след което даде 

думата за коментар на г-жа Димитрова.   

Ивелина Димитрова: Това, което ми направи впечатление, наистина докладът е много 

изчерпателен. За това, че в хода на отразяването се е появил видимо един дефицит в 

БНТ – програмният дефицит на специализирани предавания в областта на икономиката, 

международните отношения, екологията. И мисля, че в тази посока има какво да се 

помисли и БНТ да върви в тази посока, а точно такъв тип предавания биха позволили в 

тези 6 месеца, които изминаха, да се коментират по-задълбочено такъв тип теми.           

По-пространно за зрителите, въобще за обществото, в детайли, в дълбочина, теми, 

касаещи въобще членството ни в Европа, основните проблеми. 

Бетина Жотева поздрави екипа за много добрия и изчерпателен доклад и добави, че по 

отношение на отразяването, няма никакви забележки. По-скоро, това, което й е 

направило впечатление в началото, още преди началото на Председателството – около 

месец преди това, е, че медиите са били нагнетени с мнения какво трябва да направи 

Българското председателство, като са изредени редица въпроси, които „би трябвало да 

се използват от него” за тази цел. Г-жа Жотева отбеляза, че счита такива изказвания за, 

меко казано, некомпетентни, защото Председателството е ротационно, рутинно и 

досега държави-членки не са го използвали за вътрешнополитически нужди. По този 

повод тя поздрави организиралите председателството за това, че са се придържали към 

европейския календар, поради което сега изглежда едва ли не, че то не е било успешно, 

защото е било натоварено от самото начало със свръхочаквания, което не е нормално. 

Що се отнася до работата на колегите и на експертите в СЕМ, г-жа Жотева я определи 

като отлична, за което ги поздрави, като използва възможността да отправи и една 

препоръка - сега, когато е изтекло Председателството, да не забравят, че е имало 

такова, че продължаваме да сме страна-членка и продължаваме да следваме 

европейския календар, което е много важно.  

София Владимирова благодари и допълни към казаното дотук, че лично за нея е 

изключително позитивна констатацията на експертите на Съвета, че не се открива реч 

на омразата, защото това е бил един доста динамичен за медиите период. 

Розита Еленова: В личен план ще апострофирам г-жа Жотева. Казахте, че в самото 

начало и след това е било отчетено като неуспешно председателството, не, то беше 

отчетено като успешно дори от по-негативно настроените, така че аз няма да се съглася 

с тази Ваша мисъл. Но не ни е работа, да коментираме международни отношения. Ние 

тълкуваме Закона за радиото и телевизията, коментираме една тема, един добър доклад, 

който приемаме сега. Благодаря. 

 

Решение:  

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

 



  

 

4 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – 

НЛРПР» по: 

 

а) влезли в сила Решения на СЕМ № РД-05-169/02.11.2016 г. и № РД-05-17/14.02.2017 

г. за класиране на кандидатите в конкурси за радиодейност в гр. Априлци и гр. 

Велинград; 

Главен юрисконсулт Доротея Петрова представи доклада (Приложение т. 2а). 

 

-  по Решение на СЕМ № РД-05-169/02.11.2016 г. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: издава индивидуална лицензия на 

„РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД за доставяне на радиопрограма с 

наименование ЕНДЖОЙ/N-JOY на територията на град Априлци, област Ловеч, 

честота 107.8 MHz. 

Срок на лицензията: 15 години, считано от 17.07.2018 г. 

Начална дата на разпространение: 17.07.2018 г. 

 

- по Решение на№ РД-05-17/14.02.2017 г. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: 

издава индивидуална лицензия на „ФОКУС-НУНТИ” ООД за доставяне на 

радиопрограма с наименование РАДИО ФОКУС на територията на град Велинград, 

област Пазарджик, честота 101.2 MHz. 

ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да доставя радиоуслугата, включвайки в 

съдържанието на програмата под формата на прозорец с продължителност 8 часа (от 

10.00 до 18.00), следните програмни елементи с регионална насоченост: 

-Предавания с информационна насоченост – не по-малко от 25 на сто от дневното 

програмно време 

-Предавания с образователна насоченост – не по-малко от 5 на сто от седмичното 

програмно време 

Предавания с развлекателна насоченост – не по-малко от 10 на сто от седмичното 

програмно време. 

Срок на лицензията: 15 години, считано от 17.07.2018 г. 

Начална дата на разпространение: 17.07.2018 г. 

 

б) уведомителни писма от Фондация «Радио Нова Европа» и «Балкан Вижън 

Дистрибюшън» ООД; 

Главен юрисконсулт Доротея Петрова представи доклада (Приложение т. 2б). 

 

 

- от Фондация «Радио Нова Европа» 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: Вписва в Раздел трети на Публичния регистър 

промяна в органите на управление и адреса за кореспонденция на Фондация „Радио 

Нова Европа” 

 

 

-от «Балкан Вижън Дистрибюшън» ООД 
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Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: І. ВПИСВА в Раздел четвърти на Публичния регистър 

„Балкан Вижън Дистрибюшън” ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга 

Плати, за да гледаш (pay- per- view): 

Идентификационни данни за лицето: 

Наименование:                                                       „Балкан Вижън Дистрибюшън” ЕООД 

Седалище и адрес на управление:                        гр. София, р-н Възраждане, ул. Димитър 

                                                                                  Петков 107, вх. А, ет. 1, ап. 1 

Представляващ:                                                       Илийчо Алеков – управител 

E-mail:                                                                       betafilm@abv.bg 

Телефон:                                                                   02/8220503 

ІІ. БАЛКАН ВИЖЪН ДИСТРИБЮШЪН ООД следва да осигури на страницата си в 

интернет лесен, директен и постоянен достъп на погребителите 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. 

 

в) заявления от «Радиокомпания Си Джей» ООД, «БЕРКК-М» ЕООД, Фондация 

«Радио Нова Европа» и БНР, постъпили в КРС на основание чл. 30, т. 12 от ЗЕС и във 

връзка с чл. 32, ал. 1, т. 18 на ЗРТ. 

Главен юрисконсулт Доротея Петрова представи доклада (Приложение т. 2в). 

 

София Владимирова: Ако няма пречка, да ги гласувам „ан блок”. 

Борислав Шабански: Едно по едно трябва. 

София Владимирова: Едно по едно ли трябва? Добре, гласуваме ги едно по едно. 

 

-по заявление от «Радиокомпания Си Джей» ООД 

Решение:  

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

Закона за електронните съобщения, да измени разрешения 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, издадени на “Радиокомпания 

Си.Джей” ООД, както следва: 

1. В Разрешение № 00121/10.04.2008 г.: 

1.1 Изменя букви „а”, „б”, „в”,  „е”, „ж”, „з”, „и”, „к” и „л” от Приложение 1 

„Технически параметри на електронната съобщителна мрежа”, съгласно 

Приложение А, неразделна част от настоящото решение. 

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

2. В Разрешение № 00120/10.04.2008 г. 

2.1 Изменя букви „а”, „б”, „в”,  „е”, „ж”, „з”, „и”, „к” и „л” от Приложение 1 

„Технически параметри на електронната съобщителна мрежа”, съгласно 

Приложение Б, неразделна част от настоящото решение. 

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

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията. 

 

-по заявление от «БЕРКК-М» ЕООД 

mailto:betafilm@abv.bg
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Решение:  

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

Закона за електронните съобщения, да измени Разрешение № 02001/02.12.2014 г. за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за 

наземно аналогово радиоразпръскване на територията на гр. Берковица, издадено на 

“БЕРКК-М” ЕООД, а именно: 

1.Изменя букви „а”, „б”, „в”,  „е”, „ж”, „з”, „и”, и „к” от Приложение 1 

„Технически параметри на електронната съобщителна мрежа”, съгласно 

приложението, неразделна част от настоящото решение. 

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

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията. 

 

-по заявление от Фондация «Радио Нова Европа» 

Решение:  

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

Закона за електронните съобщения, да измени Разрешение № 01713/19.05.2011 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. Разград, издадено на 

Фондация „Радио Нова Европа”, а именно: 

1.Изменя букви „а”, „б”, „в”,  „е”, „ж”, „з”, „и”, и „к” от Приложение 1 

„Технически параметри на електронната съобщителна мрежа”, съгласно 

приложението, неразделна част от настоящото решение. 

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

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията. 

 

-по заявление от БНР 

Решение:  

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

Закона за електронните, съобщения да измени Разрешение № 00761/21.07.2008 г. за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за 

наземно аналогово радиоразпръскване на радиосигнали, издадено на БНР, както следва: 

В Таблица 1 „Технически параметри на електронните съобщителни мрежи от обхвата 

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

параметри на електронната съобщителна мрежа” се изменя ред № 114, съгласно 

приложението, неразделна част от настоящото решение. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията. 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА:  Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – 

НЛРПР» по административно-наказателни производства АУАН № НД-01-26 и АУАН 

№ НД-01-30/2018 г. 

Главен юрисконсулт Доротея Петрова представи доклада (Приложение т. 3). 

 

-АУАН № НД-01-26/2018 г. 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за” и 1 (един) „въздържал се” /Розита Еленова/: 

Възлага на председателя на СЕМ да издаде наказателно постановление на „БГ Сат” АД 
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за нарушение на изискванията на чл. 125а, ал. 1 от ЗРТ. Размерът на санкцията да бъде 

определен към минимума. 

 

- АУАН № НД-01-30/2018 г. 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за” и 2 (два) „въздържал се” /Ивелина Димитрова и 

Иво Атанасов/: Възлага на председателя на СЕМ да издаде наказателно постановление 

на „Евроком – Национална Кабелна Телевизия”ООД за нарушение на изискванията на 

чл. 12, ал. 1 от ЗРТ. Размерът на санкцията да бъде определен към минимума. 

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ:   
 

София Владимирова помоли съветниците да й гласуват платен годишен отпуск в 

размер на 8 работни дни, считано от 23 юли до 1 август включително, като за 

посочения период ще бъде замествана от г-жа Бетина Жотева.  

 

Решение:  
СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: София Владимирова – председател на СЕМ, да ползва 8 /осем/ 

дни платен годишен отпуск, считано от 23.07.2018 г. до 01.08.2018 г., включително, като бъде 

замествана от Бетина Жотева – член на СЕМ. 

 

ПО Т. ИНФОРМАЦИИ: 

 

-Осъществено наблюдение на предаването «Преди обед», включено в съдържанието на 

БТВ на 27.06.2018 г. (по сигнал на г-жа В. Ванчева) – доклад на ст. инспектор К. Колев. 

Директор дирекция „Специализирана администрация” Виржиния Савова  

представи доклада. (Приложение т. Инф. 1) 

 

София Владимирова даде думата на съветниците за коментари по доклада, като 

отбеляза, че той, както и следващият доклад в дневния ред,  е по-скоро за информация.  

Розита Еленова: Анализът на медийната среда трябва да се прави внимателно, аз си 

спомням, че ние санкционирахме единия от големите доставчици във връзка с чай за 

марихуана, когато водещата и нейна гостенка… 

София Владимирова отбеляза, че става въпрос за кокаин. 

Розита Еленова: Сигурна ли сте? Да, разбира се. Но марихуаната присъства в нашия 

живот, дори е легализирана в много държави, в други е легализирана за медицински 

цели, при тежките заболявания. Това е тренд, който расте, и се пораждат теми за 

обсъждане. Нюансът е в това да няма пропаганда, да няма засилване на интереса. 

Иво Атанасов: И аз смятам, че макар и да е забранена марихуаната, не може да не се 

коментират такива теми, още повече, че в редица страни е легализирана или изобщо,  

или за медицински цели. Така, както примерно Конституцията не позволява 

еднополови бракове, но тази тема се коментира и дори първата двойка, която проби 

нашата Конституция беше поканена едва ли не във всички сутрешни блокове да казва 

как е заобиколила Конституцията. Друг е въпросът, дали самият водещ трябва да вземе 

позиция или просто да бъде медиатор, да бъде организатор на дискусия, а не да налага 

своето мнение като заключение от разговора, който се е състоял. Тук виждам, че 

„агитира за легализиране на канабиса” - това е написано на страница първа в 

предпоследния абзац. Това малко ме смущава, но все пак, без да съм чул записа, не 

мога да твърдя, че има нарушение. Водещият би трябвало не да наложи своята позиция, 

а да се чуят различните позиции в едно предаване, без да налага накрая собственото 

мнение. 
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София Владимирова уточни, че те по-скоро са двама водещи, които спорят -  единият 

подкрепя, другият е против, т.е. представени са различни гледни точки.  

Розита Еленова: Да, поддържат различни гледни точки, професионално е направено.  

Ивелина Димитрова: Аз също приемам техния доклад и щом експертите смятат, че 

няма повод за санкция, за нарушение… 

Бетина Жотева отбеляза, че също приема доклада. 

Виржиния Савова: Г-жо председател, ако позволите. Исках да кажа за този доклад, че 

за по-голяма обективност е гледан от трима човека. 

Ивелина Димитрова: За „Преди обед”? 

Виржиния Савова: Не за „Преди обед”, а за БНТ. 

София Владимирова уточни, че става въпрос за доклада на г-жа Кецкарова. 

 

Решение:  

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

 

-Осъществено наблюдение на БНТ1 на 05.07.2018 г. (по сигнал на г-н Д. Хаджиев)  

Старши инспектор Юлия Кецкарова представи доклада. (Приложение т. Инф. 2) 

 

София Владимирова се обърна към докладващия за уточнение дали позицията е, че 

при БНТ няма констатирано нарушение. 

Юлия Кецкарова: Да. 

София Владимирова предложи на съветниците да изгледат видеоматериала (видео), 

като след проследяването му отбеляза, че не вижда някакъв проблем. 

Иво Атанасов: Аз ще се въздържа по доклада, защото, ако прилагаме един и същи 

аршин, тук също имаме минути наред говорене на различни езици без да се превежда. 

Съзнавам, че е нелепо, но сме започнали по този път. Ако решим да го променим в 

един момент, дайте да се уточним, да излезем с някаква позиция или становище, но ако 

няма оттук нататък да има такъв ключов момент, смятам, че в духа на досегашните ни 

действия и досегашните ни решения, ако това беше акт, аз щях да призная, че има 

нарушение и да гласувам за маловажен случай, тъй като се случва за пръв път на БНТ.  

Розита Еленова: С колегите съм апелирала да имаме спокойствието при негативни 

реакции към работата ни. Намирам за нормално доставчик, който е бил глобен, да има 

недоволство. Преди няколко месеца говорихме за Генов, който също бе недоволен, така 

че ние трябва да имаме хладен ум и хладно сърце. В частта, в която е коментиран 

вътрешен проблем, това не намирам за нормално и не би трябва да го допускаме. Ако 

има вътрешен проблем, той си е вътрешен проблем. Как си представяте някой 

регулиран да коментира вътрешен проблем на който и да е регулатор? Би трябвало да 

сме категорични, че не може да се допуска вмешателство. Аз съм убедена,                        

г-жо Владимирова, че Вие ще го овладеете, както и относно писмото на г-жа Савова, 

което получихме, съм убедена, че Вие ще овладеете проблема… 

София Владимирова: вмъкна, че по този повод ще информира съветниците след края 

на заседанието.  

Розита Еленова: Иначе ми  беше интересно да видя видеото.  Нормално е да 

получаваме писма от доставчици.Може и нещо да не сме забелязали, но  случаят не е 

такъв.  

София Владимирова отбеляза, че смята, че СЕМ е регулатор, който не просто 

отговаря на всички сигнали, а отговаря и в, и в този смисъл няма основания за 

притеснение. Допълни, че това е видно както от отчета на Съвета за миналата година, 

така и от данните за тази година.  

Розита Еленова: Да, така е, някои неща са допустими, други не. 
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Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за” и 1 (един) въздържал се (Иво Атанасов): Приема 

доклада. 

 

-Обобщение на позициите на ФИЛМАУТОР, БАККО и МК за преговорите между тях. 

Главен експерт Диляна Кирковска представи доклада (Приложение т. Инф.3). 

 

Ивелина Димитрова: А по досегашната тарифа, старата, те заплащат ли? Има ли там 

проблеми? 

Диляна Кирковска: Да, има, защото броят на действащите предприятия е около 290-

300, но само 26 от тях, предимно малки мрежи и предприятия, заплащат, докато 

БАККО – това е представителната браншова организация на комуникационните 

предприятия, всъщност води тези преговори дълги години вече с ФИЛМАУТОР, 

защото те са представител на браншова организация и трябва да имат своята тежка 

дума при изготвяне на тази тарифа. 

Ивелина Димитрова: Някои не заплащат по утвърдените тарифи… Защото това 

призовава ФИЛМАУТОР. СЕМ всъщност – да вземе мерки, за да може поне по 

досегашните тарифи да се заплащат таксите. Не можем ли да направим нещо в тази 

посока? 

Розита Еленова: Можем. Аз продължавам да съм ентусиазирана. Въпреки доклада, 

имам надежда, че съвсем скоро ще има резултат – може да не е най-очакваният, но 

някъде ще има среща. Когато бях на една от последните работни групи – виждам воля в 

Министерство на културата. 

Диляна Кирковска: Промените в ЗАПСП ги задължават вече, в деветмесечен срок и 

после в тримесечен, и да утвърдят. 

Розита Еленова: И в г-жа Димитрова, като по-нова в казуса, виждам ентусиазъм и аз 

ще продължа така. 

Ивелина Димитрова: А тези тарифи няма ли да важат оттук нататък? От момента, в 

който са приети, нататък? А, ако до този момент, назад във времето, нещо не е платено? 

София Владимирова уточни, че всъщност това е проблемът, че винаги става въпрос за 

неплатеното дотук.  

Розита Еленова: Кога е следващият път, до когато ни призовават да изчакаме?  

Диляна Кирковска: До момента, в който ФИЛМАУТОР не представи ново 

предложение за тарифа, защото това се счита за начало на преговорите. 

Розита Еленова: Те са поели ангажимент за…? 

Диляна Кирковска: Те са вписали, че  в най-кратки срокове ще представят тарифа и 

ще ни информират. ФИЛМАУТОР да ги предостави на БАККО. Това вече ще е 

началото на преговорите.  

Розита Еленова: Значи септември, което е ОК. 

Диляна Кирковска: Може и до края на юли. Те са написали, че използват експерти, 

така че, може би и в по-кратки срокове. 

Ивелина Димитрова: Имат желание значи. 

Розита Еленова: Това виждам и аз и имам надежда. 

Диляна Кирковска: Има надежда. Въпросът е – поне година напред. 

Розита Еленова: Не знам, въпреки скептицизма, който витае, аз бях обнадеждена от 

срещата и искам да ви вдъхна оптимизъм. 

София Владимирова допълни, че засега ФИЛМАУТОР, които са инициирали това 

СЕМ да поиска становище и всъщност са настоявали за среща, вече, предвид това, че 
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пак са в преговори, не желаят такава. Във връзка с това, на този етап Съвета ще изчака 

информация за хода на преговорите. 

 

Решение:  

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

 

-Покана от Организационния комитет на Mediamixx за участие на Фестивала (20-22 

септември 2018 г., Солун). 

София Владимирова информира, че е получена покана за Mediamixx, от 20-ти до 22-

ри септември, като предложи всички съветници да вземат участие 

Иво Атанасов: Моят интерес през втората половина на годината е свързана със 

Световната среща на българските медии, която не знаем кога и къде ще бъде. Но тъй 

като на Mediamixx обикновено отиваме всички, редно е да ги уважим. 

София Владимирова потвърди, че ще отидат всички и уточни, че поканата е както до 

съветниците, така и до служители на СЕМ. В тази връзка, се обърна към г-н Шабански 

дали проявява интерес към участие в Mediamixx. 

Борислав Шабански: Не мога сега да реша. 

София Владимирова отбеляза, че не е задължително и съветниците да решават сега, 

след което се обърна към г-жа Жотева с въпрос дали би участвала. 

Бетина Жотева потвърди. 

Ивелина Димитрова: Аз също. Би ми било интересно. 

София Владимирова помоли да се направи едно предварително проучване, да се 

потърсят хотели, да се направят предварителни резервации. Уточни, че не е попитала         

г-жа Еленова за участие, тъй като тя предварително, още от самото начало, е заявила, 

че проявява интерес към Mediamixx и счита, че ако не проявява такъв, ще си каже.  

Розита Еленова: Да, и да знаем краен срок. 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: Да се проучи възможността за предварителна 

резервация за всички членове на СЕМ. 

 

-Решение № 258/05.07.2018 г. на КРС  - за провеждане на обществени консултации на 

проект на позиция на КРС относно издаване на разрешения за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за наземно 

цифрово радиоразпръскване (T-DAB+). 

София Владимирова информира, че КРС започват обществени консултации. Допълни, 

че има работна група, в която СЕМ е определил да участват г-жа Станева и г-н 

Шабански, но ако предстои събиране, ще замества г-жа Петрова. Г-жа Владимирова 

отбеляза, че това е въпрос, който, така или иначе, трябва да намери своето решение. В 

хода на дейността си, Съветът се сблъсква с искания за цифрово радио, а липсва 

нормативна база, което и КРС много коректно са описали в своето решение.  

 

Решение: СЕМ приема за информация. 

 

 

София Владимирова закри заседанието. 

 

 

Материали, приложени към Протокол № 23 

1. Дневен ред. 

2. Доклад от работна група, изх. № НД-04-30-07-11/13.07.2018 г.; 
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3. Доклад от Ем. Станева, изх. № НД-04-30-07-81/13.07.2018 г.; 

4. Доклад от Д. Петрова, изх. № НД-02-19-00-39/13.07.2018 г.; 

5. Доклад от Ем. Станева, изх. № НД-02-19-00-43/20.06.2018 г.; 

6. Доклад от К. Колев, изх. № НД-05-94-00-232/13.07.2018 г.; 

7. Доклад от Ю. Кецкарова, изх. № НД-06-19-00-51/13.07.2018 г.; 

8. Доклад от Д. Кирковска, изх. № НД-06-21-00-34/13.07.2018 г.; 

9. Писмо-покана от Орг. комитет на Mediamixx, вх. № РД-23-21-00-16/12.07.18 г.; 

 

 

 

Бетина Жотева 

 

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

 

Ивелина Димитрова 

    

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

 

 

Иво Атанасов 

 

 

………………….. 

 

 

Розита Еленова 

 
 

…………………… 

 

 

София Владимирова 

Председател на СЕМ 

   

 

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

 

 

     

 

 

 
Старши специалист:   ………………….. 

Мария Гинина 


