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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 

 

№ 26 

от редовно заседание, състояло се на 31.07.2018 г. 

 

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева, Иво Атанасов,  Розита Еленова. 

 

ОТСЪСТВАТ: Ивелина Димитрова и София Владимирова – председател на СЕМ. 

 

Начало на заседанието 11.00 часа, водено от Бетина Жотева  – за председател на СЕМ. 

Съставил протокола – Светлана Николова. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» за: 

а) осъществено наблюдение на програма «БНТ2» на Българската национална теле-

визия (БНТ) за спазване на условието по т. 5.1.1. на индивидуалната лицензия и за 

представен от БНТ отчет за изпълнение на жанровите характеристики на програмите 

«БНТ1», «БНТ2», «БНТ HD» и «БНТ Свят» за времето 01.01-30.06.2018 г.; 

б) осъществено наблюдение на предаванията «ЕвроДикоф», включени в 

съдържанието на програма «ТВ Евроком» на 10 и 13. 07. 2018 г.; 

в) осъществено наблюдение на предаването «На кафе», включено в съдържанието на 

програма «Нова телевизия» на 11.07.2018 г. (по жалба на г-н Н. Колев). 

Вносител: Виржиния Савова. 

Докладват: З. Гюрова, Т. Тодорова, Д. Петрова, Н. Власковска. 

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

а) влязло в сила Решение РД-05-172/2016 г. за класиране на кандидатите в конкурс за 

радиодейност за гр. Горна Оряховица;  

б) уведомително писмо от «Оберон Радио Макс» ЕООД; 

в) заявления от «Радио 1» ЕООД, постъпили в Комисията за регулиране на 

съобщенията на основание чл. 30, т. 12 от Закона за електронните съобщения и във връзка с 

чл. 32, ал. 1, т. 18 на Закона за радиото и телевизията. 

Вносител: Виржиния Савова. 

Докладва: Р. Радоева.  

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

наказателни производства АУАН № НД-01-18/2018 г.  и АУАН № НД-01-33/2018 г. 

Вносител: Виржиния Савова. 

Докладва: Д. Петрова. 

4. Доклад на Дирекция «Обща администрация» за издаване на Актове за установяване на 

публични държавни вземания. 

Вносител: Сп. Янева. 

Докладва: Н. Кардашева. 

 

Разни.      
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Информации: 

- Доклад от старши инспектор Юлия Кецкарова за осъществено наблюдение на 

предаването «12+4», включено в съдържанието на програма Хоризонт на БНР на 

25.07.2018 г. с акцент «използване на нецензурни думи» (по сигнал на г-жа Розита 

Еленова).  

- Молба от генералния директор на БНТ за платен годишен отпуск в размер на 8 

работни дни, считано от 03.08 до 14.08.2018 г. 

- Молба от генералния директор на БНТ за командировка в Калифорнийския 

университет, Лос Анжелис - обучение на Европейския съюз за радио и телевизия, 

31.08-08.09.2018 г. 

- Молба от генералния директор на БНР за командировка в Калифорнийския 

университет, Лос Анжелис - обучение на Европейския съюз за радио и телевизия, 

31.08-09.09.2018 г. 

- Писмо от Деница Даковска, относно отстраняването на диригента на Детския хор на 

БНР. 
 

Бетина Жотева откри заседанието и уведоми съветниците, че г-жа Ивелина Димитрова 

отсъства, тъй като е в болнични и няма възможност да вземе участие в днешното заседание. 

Тъй като г-жа София Владимирова е в платен отпуск, членовете, които присъстват на 

заседанието са само трима и ако гласовете при вземане на решения са по-малко от три, то 

съответният материал ще бъде отложен за разглеждане на следващо заседание на СЕМ.   

Иво Атанасов: По-скоро не се приема, но при взаимна воля можем да го оставим за 

разглеждане следващия път. 

Бетина Жотева  изрази съгласие и подложи на гласуване дневния ред. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за: Приема дневния ред. 

 

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

по: 

а) осъществено наблюдение на програма «БНТ2» на Българската национална теле-

визия (БНТ) за спазване на условието по т. 5.1.1. на индивидуалната лицензия и за 

представен от БНТ отчет за изпълнение на жанровите характеристики на програмите 

«БНТ1», «БНТ2», «БНТ HD» и «БНТ Свят» за времето 01.01-30.06.2018 г.; 

Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада. (Приложение 1а) 

 

Бетина Жотева благодари на г-жа Станева за доклада. Доколкото разбира, г-жа Гюрова е 

предложила диалог с телевизията, относно възможността за провеждане на процедура по 

изменение на лицензията на „БНТ2”, както и  писмено да бъдат  уведомени за изводите от 

доклада. Обърна се към съветниците за предложения и мнения. 

Иво Атанасов: Аз приемам доклада, но с някои бележки. Първата е свързана с това, че 

седмицата, през която сме наблюдавали „БНТ 2”, не е типична по отношение на 

регионалните новини, защото тогава не се е излъчвало предаването „Добро утро с БНТ”, 

където присъстват регионалните новини. Така че не можем да направим някакви сериозни 

изводи относно обема регионални новини в „БНТ2”. Вероятно в останалите седмици, по-

точно във всички други, обемът, който е предвиден в лицензията, се достига. Но ние можем 

да гадаем, не можем да докажем това. Ако толкова ни интересува този въпрос, а той е 

важен, още повече, че беше поставен на дневен ред във връзка с промяната в „БНТ2”, с 

превръщането му в културно-образователен канал и с опасенията, че регионалните новини 

ще бъдат свити, та след като този въпрос е важен, може би трябва да направим друго 

наблюдение в някоя седмица,  която е по-характерна, а не която е изключение. Иначе, 
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виждаме, че почти на половината са регионалните новини от това, което е предвидено в 

лицензията, даже събота и неделя 2% вместо 12%. Не ми се смята колко е.  

По отношение на „БНТ1”, трябва най-после да се разберем да ни предоставят 

данните така, както е записано в лицензията – на дневна база, а не на седмична или на 

месечна. Да ги предупредим, че ние всъщност нямаме нужната информация, която сме 

поискали, тъй като те ни дават на месечна база, а не на дневна. Или да направим паралелно 

изследване на тяхното за даден период и да засечем данните, да видим дали това, което ни 

предоставят, макар и по друг начин изчислено,  съвпада с това, което ние бихме изчислили 

по начина, предвиден в лицензията. И тук, по отношение на това предложение за 

разговаряне с БНТ да си променят лицензията, като че ли не съм много съгласен, защото 

когато някой не изпълнява нещо, трябва да бъде предупреден и евентуално  санкциониран, 

а не по наша инициатива да му променяме лицензията. Като ги глобим един-два пъти, може 

би те сами ще проявят желание да си променят условията в лицензията. Може би забавят 

това евентуално предполагаемо свое действие и във връзка, доколкото си спомням, с 

предстоящите през есента нови програмни схеми и прерастването на единия канал в 

културно-образователен. Това е, което на този етап имам да кажа. Да, виждаме, че много от 

показателите не се достигат, включително детските и младежките. Това е от доста време, от 

много отчети е. Значи има някакъв постоянен дефицит в БНТ по отношение на това 

съдържание. Благодаря ви. 

Розита Еленова:  Аз съм притеснена от данните в доклада. Доколкото си спомням, 

обществената телевизия е глобявана за неизпълнение на лицензия в частта „Детски 

предавания” … 

Емилия Станева: Да, издадено е наказателно постановление и то беше потвърдено.  

Розита Еленова: Притеснителното тук е, че в предишния управителен състав ние имахме 

недостиг в процентите само при детските предавания. Сега тук виждаме, че почти нямаме 

част от програмата, в която те да се достигат. Да, има дни, има седмици, в които има 

превишаване, но аз не мога да допусна, че екипът  не знае, че лицензията е на дневна 

база. Учудвам се от данните, които получаваме. Доклада харесвам много, особено в частта, 

в която ние подпомагаме възможността да бъде преизчислена малко по-точно лицензията в 

полза на обществената медия. И съм убедена, че тези съвети трябва да  бъдат чути, трябва 

да бъдат взети под внимание и затова отивам малко по-далеч и предлагам да се направи 

среща. Това е моето предложение.  

Бетина Жотева също благодари за доклада, който е направен много добре и всичко в него 

е ясно. Би искала да бъде изпратено писмо до БНТ за това, което съветниците са говорили, 

какво представлява докладът на експертите, да им се каже, че трябва да изпращат данните в 

Съвета на дневна база, както  и, че Съветът би искал да разговаря с тях след влизане на 

новата програмна схема от есента, може и месец след това. Освен това, специализираната 

администрация да направи паралелен мониторинг, ако съветниците са съгласни.  

Розита Еленова: Виждам, че не сме в разногласие и правя предложение за среща с 

мениджмънта на обществената телевизия, като поводът е констатациите в този доклад и 

необходимостта от съвети и  препоръки, които са в тяхна полза.   

Бетина Жотева изрази съгласие с направеното предложение. Предложи членовете първо 

да гласуват изпращане на уведомително писмо и след това покана за среща, за да могат 

БНТ да бъдат подготвени с позицията на СЕМ. 

Розита Еленова: Може и така да бъде организирано.  

Бетина Жотева попита съветниците дали са съгласни с предложението. 

Розита Еленова: Писмо с констатациите и покана за среща.  
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Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: Приема доклада. Да се изпрати писмо до БНТ с 

констатациите от доклада. Да се изпрати покана до БНТ за среща на ръководството на БНТ 

и СЕМ.                                                                                              

 

б) осъществено наблюдение на предаванията «ЕвроДикоф», включени в 

съдържанието на програма «ТВ Евроком» на 10 и 13. 07. 2018 г.; (Приложение 1б) 

 

Бетина Жотева попита съветниците дали са гледали предаването и дали са съгласни с 

доклада. Тя е съгласна с констатациите в него.  

Розита Еленова: Да! Темата се разисква в няколко предавания . Ще се съобразя с 

констатацията на старши инспектор Т. Тодорова за неустановяване на нарушения на 

разпоредби на ЗРТ, но ще изкажа своето категорично мнение. Да, разбира се, министър-

председателят, всички политици и бизнесмени са хора с обществена значимост и работата 

на журналиста, в случая г-н Диков, и на журналистиката въобще, е да следи и коментира 

техните действия. Но в предаването се преминава границата на добрия тон. Не намирам за 

уместни коментари толкова навътре в личния живот, относно жени, връзки, деца, 

съобщаване на години на децата, пола на детето, жената, която е коментирана, през цялото 

време получава за мен необоснователни подигравки от рода на „Мис гащи” и още подобни, 

които водещият не пресече. Това е моето мнение, а искрено се радвам, че няма повод за акт, 

слава Богу, но – границите са преминати, което докладът не отчита. 

Бетина Жотева е напълно съгласна, това е стилът на Сашо Диков и той не го е променил в 

нито една от телевизиите, където е бил. Допуска, че няма и да го промени. Наистина е 

важно, че не се нарушава ЗРТ, предлага по-строго внимание да се обърне на предаването и 

от новия сезон да има хора, които да го наблюдават.  

Татяна Тодорова: Постоянно наблюдаваме и дори и сега в момента, във ваканционен 

режим, са обект на наблюдение с извънредни броеве. 

Розита Еленова: Аз имам предложение за писмо до доставчика.  Вие, г-жо Жотева, казахте 

– това е стилът на Сашо Диков, аз също харесвам стила му. Но тук говорим за друго - за 

преминаване  не само на границите на добрия тон, те са преминати, но навлизане в лично 

пространство. Вярвам, че има нужда от нашите писма. Средата може да бъде култивирана. 

Не дисциплинирана, в смисъл на някакво наказание, а когато се обърне внимание, могат да 

бъдат променени тези модели за добро.   

Бетина Жотева попита г-н Атанасов дали е съгласен за изпращане на писмо. 

Иво Атанасов: Добре. Нека да изпратим писмо. Не ми се коментира, защото бих могъл да 

направя коментар за съдържанието, но ние нямаме право да го коментираме. Това са едни 

безполезни предавания, в които…, да речем, в това конкретно беше изчистено името на 

премиера, замърсено незнайно от кого, но тази къща съществува, тази млада дама, която 

живее в къщата, няма как да я е придобила. Проблемът остава. Една истинска 

журналистика би дала все пак как са изкарани парите за купуване на тази къща и един 

премиер би съдействал за това, бидейки начело на държавата 10 години. Но виждаме, че 

журналистиката стига до някъде, може би целта беше да се изчисти името на премиера 

Борисов, в което не виждам нещо укоримо, но това не е достатъчно по отношение на обекта 

на две предавания, а може би и повече. Т.е. една журналистика, която имитира някакви 

разследващи функции, но те стигат донякъде и нататък вече нещата спират. Може би 

единственото добро е това, че няма данни за нарушаване на ЗРТ, но така, както се върви, 

може би  в някое от предаванията ще се намерят такива данни.  

Бетина Жотева се обърна към г-н Атанасов, ако правилно е разбрала, неговото 

предложение е, СЕМ да  обърне внимание на телевизията, че са на границата на личното 

пространство.   

Иво Атанасов: Да.  
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Бетина Жотева също е за това. Подложи на гласуване доклада. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: Приема доклада. Да се изпрати писмо до „Евроком - 

Национална Кабелна Телевизия ООД“ с обръщане на внимание за спазване на 

професионално-етичните норми на журналистическата дейност в предаването „Евро 

Дикоф”. 

 

в) осъществено наблюдение на предаването «На кафе», включено в съдържанието на 

програма «Нова телевизия» на 11.07.2018 г. (по жалба на г-н Н. Колев).  

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

 

Иво Атанасов: Имам ли думата? 

Бетина Жотева даде думата на г-н Атанасов. Самата тя  няма да коментира. 

Розита Еленова: Можем да го видим.   

Бетина Жотева продължава да не разбира как някой може да бъде сниман по хавлия без 

неговото съгласие…  

Борислав Шабански: Сега ще видите. 

Бетина Жотева добави, освен  ако не е на плажа… 

Борислав Шабански: Ей сега ще видите как. 

(видео) 

Иво Атанасов: Ако г-жа Еленова ми позволи, да кажа няколко думи. 

Розита Еленова: Разбира се. 

Иво Атанасов: За мен нещата стоят така. Представя се Боби Ваклинов в предаването на 

Гала. Добре. Представят се няколко обекта, които са взети от неговото предаване – добре. 

Но единият от тези обекти, именно случаят с проф. Колев, е от преди 2 години и по повод 

на първото излъчване в „Господари на ефира” преди 2 години е сезирана Софийската 

районна прокуратура, която обаче е отказала да образува досъдебно производство. С това 

случаят е приключен, така да се каже, в полза на професора. Добре. След 2 години се 

изважда наново този обект и тук аз смятам, че редакторите на предаването не са си 

свършили работата, защото те би трябвало да знаят, че този случай е завършил в полза на 

професора и няма защо отново да подлагат на изпитание и себе си, и зрителите, и нас, дали 

е нарушен Законът, или не е нарушен. Струва ми се, че един такъв приключен случай, ако 

няма нови данни, не би трябвало да се включи в съдържанието на това предаване. Още 

повече, че тук става дума вече за собствено предаване на Нова телевизия, а не за външна 

продукция, каквато е „Господари на ефира”. И тук отговорността се носи от Нова 

телевизия. Що се отнася до това, дали е засегнат личният живот на господина, аз смятам, че 

поне в два аспекта е засегнат. Единият е семейният, тъй като такава сцена не може да се 

посрещне с радост в семейството. Другата е сексуалният аспект, а не знаем, може би и в 

здравен аспект също да е засегнат личният му живот. Но, доколкото виждам, това, за което 

върви подготовката, не е стигнало до своя финал, така че здравния аспект го изключвам. Но 

има два момента от трите, които са посочени в дефиницията на „личен живот”, два момента 

ги намирам тук, показани, което означава, че не са в унисон със Закона. Затова, тъй като 

имаме пред себе си доклад, а не нещо друго, съм съгласен с констатацията накрая, с 

предложението да бъде изпратено писмо до „Нова Броудкастинг Груп” АД, в което да се 

уведоми доставчикът не за продължаващите оплаквания, а за това, че наистина, как да 

кажа, без нови доказателства се повтаря един стар случай, който е приключил. Това е, което 

имам да кажа. 

Бетина Жотева благодари и даде думата на г-жа Еленова. 

Розита Еленова: Вижте, ние не сме адвокати на г-н Колев. Ако той реши, ще сезира отново 

Прокуратурата. Да, една собствена продукция, каквато е предаването, би могла да бъде по-
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прецизна и намирам за уместно изпращането на писмо, така, както е предложено от нашите 

експерти. 

Бетина Жотева благодари  и изрази съгласие  с предложението за изпращане на писмо. 

Иво Атанасов: Дали да не го отложим за разглеждане в по-пълен състав на Съвета този 

въпрос? 

Розита Еленова: Това е становището на СЕМ - че може да изпратим писмо с този текст. … 

Г-н Атанасов също иска да добави още нещо? Може да стане по-пълно. 

Иво Атанасов: Най-малкото съм адвокат на този професор, но наистина смятам, че в 

противоречие със закона, в случая се навлиза в личния му живот. Това го смятам, 

независимо за кого става дума. В случая, за един професор и една адреналинка. И тъй като 

аз не мога да пиша актове, но не мога пък и да приема едно писмо, безобидно, до  Нова 

телевизия, че продължавал да ни пише г-н Колев. Какво казваме на Нова по този начин? 

Нищо не й казваме. По-скоро да й кажем да внимава, когато подбира обектите за дадено 

предаване, да види каква е тяхната история, дали са приключили, дали не, дали все още са 

валидни. Това не е направено по отношение на този обект. Затова не мога да се съглася с 

такова безобидно писмо. 

Розита Еленова: Може да го оставим за по-пълен състав, да се съберат повече мнения, да 

се обобщят. 

Бетина Жотева изрази съгласие, че това е възможно. Нейното мнение е, че тук 

категорично не се нарушава законът, ако правилно е разбрала от доклада. 

Емилия Станева: Да, така са преценили експертите. 

Бетина Жотева предложи на съветниците, ако са съгласни, докладът да бъде отложен за 

разглеждане от по-пълен състав. Тя винаги е казвала, че се доверява на преценката на 

експертите на СЕМ, собствена юридическа няма и след като експертите казват, че няма 

нарушение на Закона, единственото, което остава на СЕМ да направи е, да им напише. 

Друго не може, защото становище, какво значи становище? Лично кой го иска това 

становище?  

Борислав Шабански: Той го иска, професорът. 

Бетина Жотева попита съветниците за тяхното мнение, дали да се отложи доклада. 

Иво Атанасов: Отлагаме го, да. 

Розита Еленова: Вие, г-жо Жотева, решавате. 

Бетина Жотева уточни, че тя е „за” неговото отлагане, за разглеждане при по-пълен състав 

на СЕМ. 

Розита Еленова: Вие го решавате. 

Бетина Жотева потвърди, че тя е „за” да бъде обсъден на следващо заседание. 

Иво Атанасов: Да, за отлагане за друго заседание. Да, и аз съм за друго заседание. 

 

 

Решение:  

Поради липса на мнозинство за вземане на решение, отлага разглеждането на доклада за 

следващо заседание на СЕМ. 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклади на Дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР” 

по:  

 

а) влязло в сила Решение РД-05-172/2016 г. за класиране на кандидатите в конкурс за 

радиодейност за гр. Горна Оряховица 

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

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”:  Да се издаде лицензия на „РЕЗОНАНС” ЕООД за 

доставяне на радиопрограма с наименование  РАДИО РЕЗОНАНС на територията на град 

Горна Оряховица, честота 88.9 MHz. Срок на лицензията: 15 години, считано от 31.07.2018 

г. Начална дата на разпространение: 31.07.2018 г. 

 

б) уведомително писмо от „Оберон Радио Макс” ЕООД 

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

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: Да се отрази в раздел III на Публичния регистър на СЕМ 

промяна на органите на управление на „Радио Оберон Радио Макс” ЕООД. 

 

в) заявления от „Радио 1” ЕООД, постъпили в Комисията за регулиране на 

съобщенията на основание чл. 30, т. 12 от Закона за електронните съобщения и във връзка с 

чл. 32, ал. 1, т. 18 на Закона за радиото и телевизията 

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

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”:   
Не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване 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, 

издадени на Радио 1 ООД, както следва:  

 

1. Изменя разрешение № 00543/17.06.2008 г. за гр.Пловдив, както следва: 

1.Навсякъде в текста на разрешението се изменя правно-организационната форма на 

дружеството от Радио 1 ООД на Радио 1 ЕООД.   

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

 

2. Изменя разрешение № 00544/17.06.2008 г. за гр. Варна, както следва: 

1.Навсякъде в текста на разрешението се изменя правно-организационната форма на 

дружеството от Радио 1 ООД на Радио 1 ЕООД  

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

 

3. Изменя разрешение № 00545/17.06.2008 г. за гр. Велико Търново, както следва: 

1.Навсякъде в текста на разрешението се изменя правно-организационната форма на 

дружеството от Радио 1 ООД на Радио 1 ЕООД  

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

 

4. Изменя разрешение № 00546/17.06.2008 г. за гр. Русе, както следва: 

1.Навсякъде в текста на разрешението се изменя правно-организационната форма на 

дружеството от Радио 1 ООД на Радио 1 ЕООД  

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

 

5. Изменя разрешение № 00547/17.06.2008г. за гр. Стара Загора, както следва: 

1.Навсякъде в текста на разрешението се изменя правно-организационната форма на 

дружеството от Радио 1 ООД на Радио 1 ЕООД. 

2. Изменя Приложение 2 “Размер, срокове и начин на заплащане на таксите.”  
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6. Изменя разрешение № 00552/17.06.2008 г. за гр. Габрово, както следва: 

1. Навсякъде в текста на разрешението се изменя правно-организационната форма на 

дружеството от Радио 1 ООД на Радио 1 ЕООД 

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

 

7. Изменя разрешение № 00557-03/27.09.2010 г. за гр. Кърджали, както следва: 

1. Навсякъде в текста на разрешението се изменя правно-организационната форма на 

дружеството от Радио 1 ООД на Радио 1 ЕООД 

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

 

8. Изменя разрешение № 00558-04/27.09.2010 г. за гр. Смолян, както следва: 

1. Навсякъде в текста на разрешението се изменя правно-организационната форма на 

дружеството от Радио 1 ООД на Радио 1 ЕООД 

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

 

9. Изменя разрешение № 00563-02/09.09.2010 г. за к.к Боровец, както следва: 

1. Навсякъде в текста на разрешението се изменя правно-организационната форма на 

дружеството от Радио 1 ООД на Радио 1 ЕООД 

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

 

10. Изменя разрешение № 01359/20.02.2009 г. за гр. Велинград, както следва: 

1.Навсякъде в текста на разрешението се изменя правно-организационната форма на 

дружеството от Радио 1 ООД на Радио 1 ЕООД 

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

 

11. Изменя разрешение № 01539/16.07.2009 г. за гр. София, както следва: 

1.Навсякъде в текста на разрешението се изменя правно-организационната форма на 

дружеството от Радио 1 ООД на Радио 1 ЕООД 

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

 

12. Изменя разрешение № 01545-03/27.09.2010 г. за гр. Кюстендил, както следва: 

1.Навсякъде в текста на разрешението се изменя правно-организационната форма на 

дружеството от Радио 1 ООД на Радио 1 ЕООД 

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

 

13. Изменя разрешение № 01563-02/27.09.2010 г. за гр. Благоевград, както следва: 

1.Навсякъде в текста на разрешението се изменя правно-организационната форма на 

дружеството от Радио 1 ООД на Радио 1 ЕООД 

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

 

14. Изменя разрешение № 01630/14.07.2010 г. за гр. Гоце Делчев, както следва: 

1.Навсякъде в текста на разрешението се изменя правно-организационната форма на 

дружеството от Радио 1 ООД на Радио 1 ЕООД 

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

 

15. Изменя разрешение № 01701/29.04.2011г. за гр. Ботевград, както следва: 

1.Навсякъде в текста на разрешението се изменя правно-организационната форма на 

дружеството от Радио 1 ООД на Радио 1 ЕООД 

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

 

16. Изменя разрешение № 01729/21.07.2011 г. за гр. Пазарджик, както следва: 
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1.Навсякъде в текста на разрешението се изменя правно-организационната форма на 

дружеството от Радио 1 ООД на Радио 1 ЕООД 

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

 

17. Изменя разрешение № 01894/22.08.2013 г. за гр. Разлог, както следва: 

1.Навсякъде в текста на разрешението се изменя правно-организационната форма на 

дружеството от Радио 1 ООД на Радио 1 ЕООД 

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

 

18. Изменя разрешение № 01964/19.06.2014г. за гр. Севлиево, както следва: 

1.Навсякъде в текста на разрешението се изменя правно-организационната форма на 

дружеството от Радио 1 ООД на Радио 1 ЕООД 

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

 

19. Изменя разрешение № 01966/19.06.2014г. за гр. Разград, както следва: 

1. Навсякъде в текста на разрешението се изменя правно-организационната форма на 

дружеството от Радио 1 ООД на Радио 1 ЕООД 

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

 

20. Изменя разрешение № 01968/19.06.2014г. за гр. Балчик, както следва: 

1.Навсякъде в текста на разрешението се изменя правно-организационната форма на 

дружеството от Радио 1 ООД на Радио 1 ЕООД 

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

 

21. Изменя разрешение № 01985/11.09.2014г. за гр. Момчилград, както следва: 

1. Навсякъде в текста на разрешението се изменя правно-организационната форма на 

дружеството от Радио 1 ООД на Радио 1 ЕООД 

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

 

22. Изменя разрешение № 02040/01.06.2015г. за гр. Тервел, както следва: 

1. Навсякъде в текста на разрешението се изменя правно-организационната форма на 

дружеството от Радио 1 ООД на Радио 1 ЕООД 

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

 

23. Изменя разрешение № 02044/11.06.2015г. за гр. Асеновград, както следва: 

1. Навсякъде в текста на разрешението се изменя правно-организационната форма на 

дружеството от Радио 1 ООД на Радио 1 ЕООД 

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

 

24. Изменя разрешение № 02045/11.06.2015г. за гр. Мадан, както следва: 

1. Навсякъде в текста на разрешението се изменя правно-организационната форма на 

дружеството от Радио 1 ООД на Радио 1 ЕООД 

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

 

25. Изменя разрешение № 02104/11.02.2016г. за гр. Карнобат, както следва: 

1. Навсякъде в текста на разрешението се изменя правно-организационната форма на 

дружеството от Радио 1 ООД на Радио 1 ЕООД 

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

 

26. Изменя разрешение № 02171/16.02.2017г. за гр. Обзор, както следва: 
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 Навсякъде в текста на разрешението се изменя правно-организационната форма на 

дружеството от Радио 1 ООД на Радио 1 ЕООД 

 

27. Изменя разрешение № 02172/16.02.2017г. за гр. Ябланица, както следва: 

Навсякъде в текста на разрешението се изменя правно-организационната форма на 

дружеството от Радио 1 ООД на Радио 1 ЕООД 

 

28. Изменя разрешение № 02187/09.03.2017г. за гр. Априлци, както следва: 

Навсякъде в текста на разрешението се изменя правно-организационната форма на 

дружеството от Радио 1 ООД на Радио 1 ЕООД 

 

29. Изменя разрешение № 02188/09.03.2017г. за гр. Ихтиман, както следва: 

Навсякъде в текста на разрешението се изменя правно-организационната форма на 

дружеството от Радио 1 ООД на Радио 1 ЕООД 

 

30. Изменя разрешение № 02197/13.04.2017г. за гр. Горна Оряховица, както следва: 

Навсякъде в текста на разрешението се изменя правно-организационната форма на 

дружеството от Радио 1 ООД на Радио 1 ЕООД 

 

31. Изменя разрешение № 02204/18.05.2017г. за гр. Ловеч, както следва: 

Навсякъде в текста на разрешението се изменя правно-организационната форма на 

дружеството от Радио 1 ООД на Радио 1 ЕООД 

 

32. Изменя разрешение № 02207/18.05.2017г. за гр. Несебър, както следва: 

Навсякъде в текста на разрешението се изменя правно-организационната форма на 

дружеството от Радио 1 ООД на Радио 1 ЕООД 

 

32. Изменя разрешение № 02217/21.06.2017г. за гр. Елена, както следва: 

Навсякъде в текста на разрешението се изменя правно-организационната форма на 

дружеството от Радио 1 ООД на Радио 1 ЕООД 

 

34 Изменя разрешение № 02222/20.07.2017г. за гр. Златоград, както следва: 

Навсякъде в текста на разрешението се изменя правно-организационната форма на 

дружеството от Радио 1 ООД на Радио 1 ЕООД 

 

35. Изменя разрешение № 02234/21.09.2017г. за гр. Троян, както следва: 

Навсякъде в текста на разрешението се изменя правно-организационната форма на 

дружеството от Радио 1 ООД на Радио 1 ЕООД 

 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.  

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклади на Дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР” 

по:  

 

а) административно-наказателно производство АУАН № НД-01-18/2018 г. 

Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада. (Приложение т. 3а) 

 

Решение:  

Поради липса на мнозинство за вземане на решение, отлага разглеждането на доклада за 

следващо заседание на СЕМ. 
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б) административно-наказателно производство АУАН № НД-01-33/2018 г. 

Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада. (Приложение т. 3б) 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: Възлага на и.д председателя на СЕМ да издаде 

наказателно постановление на Българската национална телевизия за нарушение на 

изискванията на чл. 75, ал. 1 от ЗРТ. Размерът на санкцията да бъде определен към 

минимума. 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Доклад на дирекция „Обща администрация” 

 

а) за издаване на Актове за установяване на публични държавни вземания 

Старши счетоводител Незабравка Кардашева представи доклада (Приложение т. 4а) 

 

Розита Еленова: Мен много ме впечатлява присъствието на доставчици като: „Евроком”, 

ЕТ „НЕМ Генов”, „Бойкос”, Община Гоце Делчев… 

Незабравка Кардашева: За ЕТ „НЕМ Генов” има издадени два акта между 2015 и 2016 г. 

И двата са изпратени към ЧСИ. Има събираемост към момента. Не е висока, но плащат 

поетапно. 

Розита Еленова: Да, разбира се, това е „уважение” към Съвета, че се плаща поетапно чрез 

съдия-изпълнител… 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: Да бъдат издадени актове за установяване на публични 

държавни вземания на посочените в доклада доставчици на медийни услуги . 

 

ПО ТОЧКА ИНФОРМАЦИИ: 

 

Доклад от старши инспектор Юлия Кецкарова за осъществено наблюдение на 

предаването „12+4”, включено в съдържанието на програма „Хоризонт” на БНР на 

25.07.2018 г. с акцент „използване на нецензурни думи” (по сигнал на г-жа Розита Еленова) 

Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада (Приложение т. Инф.1) 

 

Бетина Жотева не е слушала предаването на г-н Волгин и  попита съветниците дали имат 

коментари. 

Иво Атанасов: И аз не съм. Приемам доклада. 

Бетина Жотева също приема доклада. 

Розита Еленова: Аз също благодаря за доклада, той беше по мой сигнал. Но мога да 

изпратя, ако се интересуват колегите и мониторинга – целият текст е публикуван в „Поглед 

БГ”. И не става въпрос за предаването на 25-ти, а става въпрос за предното предаване, не 

съм уточнявала дата.  

Бетина Жотева изрази съгласие с предложението на г-жа Еленова. 

Иво Атанасов: На коя дата е? 

Розита Еленова: Предното предаване, можеше да се погледне и предното предаване. Аз 

дата не съм фиксирала. 

Бетина Жотева помоли г-жа Еленова щом го има свалено предаването, да  го изпрати на 

съветниците.  

Розита Еленова: Да, разбира се. 

Бетина Жотева  благодари. 
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Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: Приема доклада. Да се извърши наблюдение на изданието 

„12 + 4”, излъчено на 24.07.2018 г. 

 

Бетина Жотева обърна внимание на съветниците, че в Информации следват молби от 

генералния директор на БНТ и от генералния директор на БНР за участие в обучение в Лос 

Анжелис, САЩ, както и молба за отпуск на генералния директор на БНТ. 

Иво Атанасов: В Калифорния. 

Бетина Жотева потвърди. 

Иво Атанасов: Малко се колебая за БНТ, защото в 6 реда е допуснал 3 правописни грешки, 

но като имам предвид, че става дума за лекар и какъв почерк имат лекарите, това е прогрес, 

така че съм съгласен. 

Бетина Жотева попита г-жа Еленова какво е нейното мнение, дали да бъдат изпратени 

генералните директори на обучението. 

Розита Еленова: Да, нека. 

 

- Молба от генералния директор на БНТ за платен годишен отпуск в размер на 8 

работни дни, считано от 03.08. до 14.08.23018 г. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: Разрешава 8 дни платен годишен отпуск на Константин 

Каменаров  – генерален директор на БНТ, считано от 03.08.2018 г. до 14.08.2018 г. 

включително. 

 

- Молба от генералния директор на БНТ за командировка в Калифорнийския 

университет, Лос Анжелис – обучение на Европейския съюз за радио и телевизия, 

31.08 – 08.09.2018 г. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: Командирова Константин Каменаров - генерален 

директор на БНТ, в САЩ, Лос Анжелис за периода 31.08. – 08.09. 2018 г.  за участие в 

обучение на Европейския съюз за радио и телевизия. 

 

- Молба от генералния директор на БНР за командировка в Калифорнийския 

университет, Лос Анжелис – обучение на Европейския съюз за радио и телевизия, 

31.08 – 08.09.2018 г. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: Командирова Александър Велев - генерален директор на 

БНР, в САЩ, Лос Анжелис за периода 31.08. – 08.09. 2018 г.  за участие в  обучение на 

Европейския съюз за радио и телевизия. 

 

- Писмо от Деница Даковска относно отстраняването на диригента на Детския хор на 

БНР. (Приложение Инф. 5) 

 

Бетина Жотева попита съветниците дали са се запознали с писмото, което е пристигнало 

вчера в СЕМ. 

Иво Атанасов: Не го прочетох. И какво става там? 

Емилия Станева: Това е майка на детенце, което пее в Детския хор. 

Иво Атанасов: Отстраняват диригента, така ли? 
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Емилия Станева: Да, диригентът г-жа Караманова, мисля, е била на граждански договор 

към Радиото и явно й е прекратен. Новият и старият диригент е трябвало известно време 

съвместно да ръководят хора, но БНР е преустановило отношенията си с г-жа Караманова. 

Майката изказва опасения, че това би се отразило върху качеството на Детския хор.  

Розита Еленова: Детският радиохор е безценно богатство. Безценно! Аз лично, и преди да 

работя в Съвета, съм ходила на концерти на радиохора, както и съм била по покана на 

националното радио. Една структура, толкова крехка и фина, точно защото се занимава с 

деца, които растат и трябва да има приемственост. Сега, и от обяснението на г-жа Станева, 

както и от писмото на майката, разбирам, че предстои годишнина, може би концерти, много 

изяви – 60-годишнината на Хора, и може би трябва да има приемственост.  Родителите явно 

имат своето основание. Но, тъй като г-н Велев си създаде имидж на човек, който уволнява 

рязко, безпрецедентно, включително да се стигне до възстановяване от Съда. За съжаление, 

той сам създаде този свой имидж.  Бих искала да получим неговото разяснение по темата, 

защото за мен животът на Детския радиохор не ми е безразличен. Страхувам се, че на 

отчета, преди седмица, той показа негативно отношение въобще към хората на културата, 

казвайки, че те не съществуват, че те не са в правния мир. Струва ми се, че единственият 

човек на културата, когото уважава, е Теодосий Спасов, но Теодосий Спасов е световна 

звезда и едва ли някой може да си позволи да не го цени. Това негово поведение още повече 

ме замисли тогава. Страхувам се, че започва  тенденция въобще на унищожаване на тези 

състави, които са наистина национално богатство. Бих искала да получа информация. 

Бетина Жотева предложи да се поискат от БНР подробности по казуса, защото в устен 

порядък е обяснено, че тя е в пенсия, просто освободена... има нова, избрана законно с 

конкурс, но молбата й е да се поиска отговор, така че Съветът да разполага с информация. 

Иво Атанасов: И в БНТ са пенсионирали Петя Тетевенска. Въобще, започнаха много стари 

на нашите началници да им изглеждат журналистите с име. Както и да е. Не е както и да е, 

но… 

Розита Еленова: Петя Тетевенска е пенсионирана? 

Иво Атанасов: Вчера е писала във Фейсбук, че репортажът за изложбата в Националната 

художествена галерия от колекцията на Боян Радев, е последният й обект за БНТ. И отдолу 

я питат защо, и тя казва: „Не ми е удобно да кажа, но ме пенсионираха”. 

 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: Да се изпрати писмо до генералния директор на БНР с 

искане за отговор с подробна информация по възникналия казус. 

 

Бетина Жотева закри заседанието. 

 

 

 

 

Материали, приложени към Протокол № 26 

 

1. Дневен ред. 

2. Доклад от З. Гюрова, изх. № НД-04-30-07-94/27.07.2018 г.; 

3. Доклад от Т. Тодорова, изх. № НД-04-30-07-86/20.07.2018 г.; 

4. Доклад от Н. Власковска и Д. Петрова, изх. № НД-05-94-00-257/27.07.2018 г.; 

5. Доклад от Р. Радоева, изх. № НД-04-30-07-91/27.07.2018 г.; 

6. Доклад от Д. Петрова, изх. № НД-02-20-00-17/26.07.2018 г.; 

7. Доклад от Д. Петрова, изх. № НД-02-18-00-13/26.07.2018 г.; 
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8. Доклад от Н. Кардашева, изх. № БФ-22-30-06-114/26.07.2018 г.; 

9. Доклад от Ю. Кецкарова, изх. № НД-04-30-07-92/27.07.18 г.; 

10. Молба за отпуск от ген. директор на БНТ с вх. № РД-22-18-00-17/26.07.2018 г.; 

11. Писмо от ген. директор на БНТ с вх. № РД-22-18-00-16/26.07.2018 г.; 

12. Писмо от ген. директор на БНР с вх. № РД-22-17-00-18/27.07.2018 г.; 

13. Писмо от Деница Даковска с вх. № НД-05-94-00-267/30.07.2018 г. 

 

 

 

Бетина Жотева 

За председател на 

СЕМ 

 

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

 

Ивелина Димитрова 

    

отсъства 

 

 

Иво Атанасов 

 

 

…………………. 

 

 

Розита Еленова 

 

 

…………………… 

 

 

 

София Владимирова 

Председател на СЕМ 

   

 

 

      отсъства 

 

 

     

 

 

 

 
Старши специалист:   ………………….. 

Светлана Николова 


