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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 

 

№ 27 

от редовно заседание, състояло се на 14.08.2018 г. 

 

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева, Иво Атанасов, Ивелина Димитрова, София Владимирова 

– председател. 

 

ОТСЪСТВА: Розита Еленова. 

 

Начало на заседанието 11.00 часа, водено от София Владимирова  –  председател на СЕМ. 

Съставил протокола – Светлана Николова. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» по жалба на Н. Колев 

за излъчени кадри в предаването «На кафе», включено в съдържанието на програма «Нова 

телевизия» на 11.07.2018 г., в които жалбоподателят е заснет. 

Вносител: Виржиния Савова, Борислав Шабански. 

Докладват:  Д. Петрова, Н. Власковска, Ем. Станева, Д. Кирковска. 

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

а) проект на конкурсни книжа за обявените от Съвета за електронни медии (СЕМ) 

конкурси за радиодейност в градовете Созопол, Свиленград и Бобошево;  

б) заявление от «Радио Веселина» ЕАД и «Радио Експрес» АД за прехвърляне на 

индивидуална лицензия № 1-008-01-14 за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. 

Кърджали; 

в) заявление от  «Радио Експрес» АД за изменение на индивидуална лицензия № 1-

008-01-14 за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Кърджали; 

г) заявления от «Българска Радиокомпания» ЕООД, «Оберон Радио Макс» ЕООД и 

«Радио Веселина» ЕАД, 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. 

д) уведомително писмо от «Българска Радиокомпания» ЕООД за промени във 

вписаните в ПР на СЕМ обстоятелства. 

Вносител: Емилия Станева. 

Докладва: Р. Радоева.  

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

наказателни производства АУАН № НД-01-10, № НД-01-18, № НД-01-25, № НД-01-27, № 

НД-01-35 и № НД-01-36/2018 г. 

Вносител: Борислав Шабански. 

Докладват: Ем. Станева, Д. Петрова. 

4. Доклад на Дирекция «Обща администрация» за договор за охрана на сграда и прилежащ 

терен на адрес гр. София, бул. «Шипченски проход» 69. 

Вносител: Сп. Янева. 

Докладва: Зл. Параскова. 
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Разни.  

   

Информации: 

- Доклад от главен инспектор Зорница Гюрова за установено несъответствие между 

предоставяното за разпространение съдържание на програма БНТ1 и параметрите на 

издадената лицензия за времето 30.07-12.08.2018 г.(към файла е прикачено и Писмо 

на БНТ по този повод).   

- Обръщение от Николай Колев-Босия. 

- Писмо ПРОФОН за среща. 

- Писмо за среща-преглед на ОССЕ 

 

София Владимирова откри заседанието и даде думата на съветниците за предложения за  

допълнения или изменения по дневния ред. Г-жа Владимирова ще направи допълнения в т. 

Информации. Подложи на гласуване дневния ред. 

 

Решение: 

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

 

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

по жалба на Н. Колев за излъчени кадри в предаването «На кафе», включено в 

съдържанието на програма «Нова телевизия» на 11.07.2018 г., в които жалбоподателят е 

заснет. 

 

София Владимирова се обърна към съветниците и поясни, че има допълнения към 

доклада, който на предходното заседание е отложен за разглеждане и даде думата на Д. 

Кирковска. 

 

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

Ивелина Димитрова: Понеже на предишното заседание с г-жа Владимирова отсъствахме, 

върху какво се обединиха вашите мнения? Имало е разминаване? Отложили сте го за 

разглеждане.  

Бетина Жотева отговори, че докладът е бил отложен, тъй като присъстващите съветници 

на заседанието са били само трима и са взели решение да се отложи с цел да бъде разгледан 

в по-пълен състав на Съвета.  

Ивелина Димитрова: Т.е. не са били коренно противоположни мненията за действията на 

СЕМ? 

Бетина Жотева отговори, че не са били противоположни. 

Иво Атанасов: Каквото имах да кажа, го казах миналия път. Сега мога да добавя, че ако 

това беше акт за установяване на административно нарушение, щях да гласувам „за” да се 

превърне в наказателно постановление. Но това е доклад, който ми дава възможност в най-

добрия случай да го подкрепя, тъй като някои неща са описани точно, да речем – повечето 

неща. Същевременно продължавам да смятам, че има нарушение, тъй като тъкмо личният 

живот на  професора е засегнат, защото е показан първо в сексуален аспект и това е повече 

от ясно. Сексуалният аспект неминуемо деформира и семейния аспект на личния живот. 

Ако се е осъществила връзката, сигурно можеше да има проблеми и в здравен аспект, 

съдейки по някои неща. Но това е мое мнение, няма как да задължа никого да се съобрази с 

него, защото актосъставителите са независими от нас, петимата членове на СЕМ. Един 

детайл във втория абзац ми прави впечатление, че адреналинката Ваня била спечелила 

делото срещу „похотливия професор”. Не знам кое дело е спечелила. Професорът завежда 

срещу нея дело за набедяване  и го губи. А не че адреналинката е завела дело и го печели. 
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Така се създава впечатление, че тя едва ли не е победител от ситуацията и че правото е на 

нейна страна. Не! Не е на нейна страна правото, тъй като след като е сезирана Софийска 

районна прокуратура, тя е отказала да образува досъдебно производство. Т.е., 

прокуратурата е преценила, че няма извършено престъпление. Така че правото в случая, 

колкото и житейски да изглежда невярно и колкото и да не искам да влизам в ролята на 

адвокат, правото е на страната на професора. И затова Нова телевизия въобще не е права да 

показва този сюжет две години по-късно отново и да създава проблеми. И то в собствено 

предаване, а не във външна продукция. Ще гласувам „за” доклада. 

Бетина Жотева също  подкрепя доклада.  

София Владимирова предложи, ако съветниците подкрепят изложеното в докладите на г-

жа Кирковска и г-жа Станева да се предприемат административно-наказателни действия, 

както и да бъде сезирана Етичната комисия, да  гласуват. 

Ивелина Димитрова За това последващо излъчване на част от кадрите, без връзка с 

журналистическото разследване? 

София Владимирова поясни, че става въпрос само за предаването „На кафе”, както и да се 

изпрати отговор на г-н Колев, който неколкократно е писал на СЕМ. Подложи на гласуване 

докладите. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Приема докладите. Да се предприемат предложените 

административно-наказателни действия. Да бъде сезирана Етичната комисия към НСЖЕ. 

Да бъде изпратен отговор на Николай Колев. 

 

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

по: 

а) проект на конкурсни книжа за обявените от Съвета за електронни медии (СЕМ) 

конкурси за радиодейност в градовете Созопол, Свиленград и Бобошево;  

Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада. (Приложение т.2а) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Утвърждава конкурсните книжа за обявените 

неприсъствени конкурса за издаване на лицензии за доставяне на радиоуслуги на 

територията на градовете Созопол, Свиленград и Бобошево. 

 

б) заявление от «Радио Веселина» ЕАД и «Радио Експрес» АД за прехвърляне на 

индивидуална лицензия № 1-008-01-14 за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. 

Кърджали; 

в) заявление от «Радио Експрес» АД за изменение на индивидуална лицензия  

 № 1-008-01-14 за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Кърджали; 

Главен юрисконсулт Емилия Станева представи докладите. (Приложение т.2б,в) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”:  

І. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-008-01-14 от „Радио 

Веселина“ ЕАД, на „Радио Експрес“ АД. 

Прекратява действието на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-008-01-

14 по отношение на „Радио Веселина“ ЕАД.  

 

Изменя наименованието на програмата от „РАДИО ВЕСЕЛИНА“ на „РАДИО THE 

VOICE”. 
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Изменя профила на програмата от общ (политематичен) на специализиран програмен 

профил, насочен към аудитория до 30 г. 

Определя формат на радиоуслугата – CHR.  

Изменя програмните характеристики по т.  5 от лицензията, както следва:  

5.1. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да доставя радиоуслугата, включвайки в 

съдържанието на програмата, съобразно нейната специализация по т. 3.3 и т. 3.4 следните 

програмни елементи: 

5.1.1. Предавания с информационна насоченост – не по-малко от 4 на сто от дневното 

програмно време. 

5.1.2. Предавания с образователна насоченост – не по-малко от 2 на сто от седмичното 

програмно време. 

 

Издава на „Радио Експрес“ АД Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1- 

007-01-06 с наименование „РАДИО THE VOICE” на територията на град Кърджалия, 

честота 107.5 MHz. Срокът на лицензията е 25 г., считано от 26.07.2001 г.  

 

ІІ. Не възразява Комисията за регулиране на съобщенията за предприемане на действия за 

прехвърляне на Разрешение № 00329-05/21.05.2012 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. Кърджали от Радио Веселина  ЕАД на Радио Експрес АД.  

 

IІІ. За извършеното прехвърляне и изменение в т. І на настоящето решение и на основание 

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

на такса в размер на общо 2 150 лв. (две хиляди сто и петдесет лева) – 2 000 лв. (две хиляди 

лева) за прехвърлянето и изменението на лицензията и 150 лв. (сто и петдесет лева) за 

изменение на наименованието на програмата.  

 

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

Заверен препис от решението да бъде изпратен на Комисията за регулиране на 

съобщенията. 

 

г) заявления от «Българска Радиокомпания» ЕООД, «Оберон Радио Макс» ЕООД и 

«Радио Веселина» ЕАД, 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. 

Главен юрисконсулт Емилия Станева представи докладите. (Приложение т.2г) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Не възразява Комисията за регулиране на 

съобщенията, при спазване разпоредбите на Закона за електронните съобщения, да измени 

Разрешение № 01530/16.07.2009 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. Плевен, издадено на „Българска Радиокомпания” 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 начини на заплащане на таксите“. 

 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.  
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Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Не възразява Комисията за регулиране на 

съобщенията, при спазване разпоредбите на Закона за електронните съобщения, да измени 

Разрешение № 01408-005/01.12.2016 г. за ползване на индивидуално определен ограничен 

ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез 

електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване на територията на 

гр. Самоков, издадено на „Оберон Радио Макс” ЕООД, а именно:  

1. Изменя букви „е“ и „ж“ от Приложение 1 „Технически параметри на електронната 

съобщителна мрежа”, съгласно приложението неразделна част от настоящото решение.  

2. Изменя Приложение 2 „Размер, срокове и начини на заплащане на таксите“. 

 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Не възразява Комисията за регулиране на 

съобщенията, при спазване разпоредбите на Закона за електронните съобщения, да измени 

Разрешение № 02101/11.02.2016 г. за ползване на индивидуално определен ограничен 

ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез 

електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване на територията на 

гр. Момчилград, издадено на „Радио Веселина” ЕАД, а именно:  

1. Изменя т. 1 от Приложение 1 „Технически параметри на електронната съобщителна 

мрежа”, съгласно приложението неразделна част от настоящото решение.  

 „1.Разрешението дава право за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър, с честота на носещия сигнал на звука: 97.1  MHz.” 

2. Изменя букви „е“ и „ж“ от Приложение 1 „Технически параметри на електронната 

съобщителна мрежа”, съгласно приложението неразделна част от настоящото решение.  

3. Изменя Приложение 2 „Размер, срокове и начини на заплащане на таксите“. 

 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.  

 

д) уведомително писмо от «Българска Радиокомпания» ЕООД за промени във 

вписаните в ПР на СЕМ обстоятелства. 

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

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Да се отрази в Публичния регистър на СЕМ промяна в 

органите на управление на „Българска радиокомпания” ЕООД. 

 

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

административно-наказателни производства: 

 

а) АУАН № НД-01-10/2018 г.;   

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

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Да се прекрати административно-наказателното 

производство. 

 

б) АУАН № НД-01-18/2018 г.;  

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

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Случаят да бъде приет за маловажен. Да се продължи 

наблюдението на програма „Евроком“. 

 

в) АУАН № НД-01-25/2018 г.;  

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

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Да се прекрати административно-наказателното 

производство. 

 

г) АУАН № НД-01-27/2018 г. ;  

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

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Да се прекрати административно-наказателното 

производство. 

 

д) АУАН № НД-01-35; 

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

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Възлага на председателя на СЕМ да издаде 

наказателно постановление на Българска национална телевизия за нарушение на 

разпоредбата на чл. 55, ал. 3 от Закона за здравето.   

 

е) АУАН № НД-01-36/2018 г. ;   

Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада (Приложение 3д) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Възлага на председателя на СЕМ да издаде 

наказателно постановление на „Евроком – Национална кабелна телевизия“ ООД за 

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

определен към минимума. 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИ: Доклад на Дирекция «Обща администрация» за договор за охрана 

на сграда и прилежащ терен на адрес гр. София, бул. «Шипченски проход» 69. 

Старши юрисконсулт Златка Параскова представи доклада. (Приложение т.4) 

 

София Владимирова отправи молба, максимално повече фирми да бъдат насърчени за 

участие, за да може да има избор. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Одобрява споразумение за съвместно възлагане на 

обществена поръчка за организиране и осъществяване на невъоръжена денонощна 

физическа охрана на административна сграда и прилежащ терен на адрес гр. София, бул. 

„Шипченски проход” № 69. Да се предприемат действия за подписването му от 

заинтересованите институции. 
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ПО ТОЧКА ИНФОРМАЦИИ:  

 

- Доклад от главен инспектор Зорница Гюрова за установено несъответствие между 

предоставяното за разпространение съдържание на програма БНТ1 и параметрите на 

издадената лицензия за времето 30.07-12.08.2018 г.(към файла е прикачено и Писмо 

на БНТ по този повод).   

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

 

Иво Атанасов: И сега? 

Ивелина Димитрова: Повторенията всъщност не влизат в тези проценти, които изисква 

лицензията, нали така беше? 

София Владимирова: Не, няма повторения на публицистика. 

Иво Атанасов: В началото, първата седмица май е имало.  

Ивелина Димитрова: Сега продължават да вървят „Малки истории” като повторения в 

петък  от 14.00 часа, което си е публицистично предаване. 

Зорница Гюрова: Актуални предавания, които да са свързани с информационния поток на 

живо – няма. През нощта има повторения.  

Ивелина Димитрова: Актуално-публицистични всъщност няма? Да. Има само повторения 

на някои публицистични. 

Зорница Гюрова: Да, има повторения, даже в тези пет етапа, които се посочват в писмото, 

от 4 юни поетапно отпадат, във връзка със световното, след това пак се връщат на екран, 

после започва изборно да се излъчват някакви епизоди, докато сега, в момента, вече 

избраните епизоди почти ги няма.  

Ивелина Димитрова: Предаванията „ Бразди” вървят, „България от край до край”, “Вяра и 

общество”, но това не влиза , така ли? 

София Владимирова се обърна към съветниците, тъй като те на миналото заседание са 

коментирали предложение за среща с ръководството на БНТ, предлага във връзка с този 

доклад, СЕМ да подготви писмо до националната телевизия, в което да бъде написано, че 

Съветът е установил такова несъответствие, както и техния ангажимент да си спазват 

лицензията. И това е един от въпросите, които ще бъдат поставени на предстоящата с тях 

среща. 

Иво Атанасов: Съгласен съм. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Приема доклада. Да бъде изпратено писмо до 

Българската национална телевизия с обръщане на внимание за несъответствие, както и 

спазване на условията на лицензията за доставяне на аудио-визуална услуга БНТ1. 

 

- Обръщение от Николай Колев-Босия. (Приложение т. Инф.2) 

 

Решение:  

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

 

- Писмо ПРОФОН за среща. (Приложение т. Инф. 3) 

София Владимирова запозна членовете с текста на писмото на ПРОФОН за исканата от 

тях среща. Тези срещи  са стандартни,  обсъждат се едни и същи казуси, с които са 

ангажирани. От ПРОФОН предлагат срещата да е в периода от 10-ти до 14-ти септември 

при тях, но нейното предложение е,  срещата да бъде в СЕМ.  

Иво Атанасов: По-добре срещата да бъде тук. 
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София Владимирова предложи ПРОФОН да бъдат поканени на 13 септември. Ако 

съветниците са съгласни, срещата с ПРОФОН да бъде в СЕМ, на 13 септември (четвъртък) 

в 11.00 ч., да гласуват.  

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Да се изпрати писмо-покана до ПРОФОН за 

провеждане на среща на 13.09.2018 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на СЕМ. 

 

- Писмо за среща-преглед на ОССЕ. (Приложение т. Инф. 4) 

София Владимирова запозна членовете с пристигналото писмо за традиционната 

среща на ОССЕ. Нейното предложение е г-жа Диляна Кирковска да представлява СЕМ на 

тази среща. Помоли съветниците, ако не възразяват, да гласуват. След като г-жа Кирковска 

се свърже с МВнР, тя ще представи на Съвета каква ще е тяхната позиция, ще се обсъди и 

каква да бъде позицията на СЕМ, ако се наложи да вземат участие в срещата. За Mediamixx 

ще трябва да се вземе решение за начина на пътуване. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Командирова Диляна Кирковска – главен експерт в 

СЕМ, във Варшава за вземане на участие в годишната Среща-преглед на изпълнението на 

ангажиментите в областта на човешкото измерение на държавите-участнички в ОССЕ, за 

периода 10-12 септември 2018 г. включително. Всички разходи са за сметка на СЕМ. 

 

Бетина Жотева помоли, преди обсъждане на участието на съветниците в Mediamixx, би 

искала думата, за да запознае Съвета с решението на Съда на ЕС в Люксембург от 7 август 

т.г., което е съвършено ново. Би искала да го каже, тъй като в българските медии не е 

намерило място, с изключение на това, което г-н Шабански е разпратил от блога на Нели 

Огнянова. Иска да каже, че не става въпрос само за снимки, а се отнася до всякакво 

съдържание, което фактически означава, всеки един човек произвежда някаква новина, 

публикувайки в интернет някъде нещо. Който и да е след това, вземайки  това съдържание 

или снимка и публикува някъде другаде, без да поиска разрешение от автора, подлежи на 

съд. Трябва да се пита изрично дали статусите, снимките или каквото и да било друго, 

сложено веднъж в интернет, тъй като съдът го приема като авторско право и не може да 

бъде използвано без изричното съгласие на автора, може да бъде използвано. Изключение 

прави само активен линк към страницата на автора. Това вече не се брои нарушаване на 

закона. Ако се копира и поставя, и снимката, и думите, това вече може да отиде в съда за 

нарушение. Г-жа Жотева има цялото решение от две страници, което е свалила от сайта на 

Съда. В него много ясно е обяснено и е съвсем прясно. В България няма къде да се намери 

обяснено, защото на никого не е изгодно да обясни, че ако открадне снимка или статус от 

фейсбук, без съгласието на автора, това вече подлежи на съд.  Именно по тази причина е 

помолила Д. Ганев да направи превод на решението и раздаде на всички. Искала да 

уведоми съветниците, че на европейско ниво, този казус е решен.  

Иво Атанасов: Но линкове може, нали? Например, ако искам да кача във фейсбук нечия  

хубава снимка и публикувам линка, а не самата снимка? 

Бетина Жотева отговори на г-н Атанасов, че тогава може, защото където е линкът, това е 

вече авторството.  

Иво Атанасов: Чрез линка да отидат да я видят там, където е оригиналът. 

Бетина Жотева каза, че това е точно така, но не може с копиране и поставяне. Всичко това 

се прави именно в защита на авторските права на всеки един, защото се води, че снимката 

направена някъде от някого е авторска снимка и този закон я пази.  

Иво Атанасов: Някой ти взима снимката и си прави фалшив профил, дори и започва да 

пише от твое име… 
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Бетина Жотева уточни, че точно за това става дума и вече не може. В решението пише 

„всички потребители”, като се има предвид, че големите медии са потребители, отделните 

хора също и всички, които взимат нещо чуждо са потребители. 

 

- Във връзка с участието на членовете на СЕМ в международния медиен фестивал 

Mediamixx 2018 г. 

 

София Владиимрова предложи на съветниците да пътуват с два автомобила – единият ще 

бъде собственият на г-жа Жотева, а другият ще е служебен с шофьор. Предложи 

подробностите да се уточнят, когато и г-жа Еленова е на разположение.  

Ивелина Димитрова: Аз съм „за”. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Командирова София Владимирова – председател на 

СЕМ, Бетина Жотева – член на СЕМ, Иво Атанасов - член на СЕМ, Ивелина Димитрова - 

член на СЕМ, Розита Еленова – член на СЕМ и шофьор-изпълнител, до Солун за периода 

20-22 септември 2018 г. включително. Транспортът ще бъде осъществен с два автомобила – 

един служебен на СЕМ и личния автомобил на г-жа Бетина Жотева. Всички разходи са за 

сметка на СЕМ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

София Владимирова закри заседанието. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Материали, приложени към Протокол № 27: 

 1. Дневен ред; 

 2. Доклад от Н. Влаховска, Д. Петрова, Изх. № НД-05-94-00-257/27.07.2018 г. 

 3. Доклад от Д. Кирковска, Ем. Станева, Изх. № НД-05-94-00-257/08.08.2018 г.; 

 4. Доклад от Р. Радоева, Изх. № НД-04-30-07-98/10.08.2018 г.;  

 5. Доклад от Д.Петрова, Изх. № НД-05-94-00-332(17)/09.08.2018 г.; 

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

 7. Доклад от Ем. Станева, Д.Петрова, Изх. №НД-02-19-00-37/10.08.2018 г.; 

 8. Доклад от Ем. Станева, Изх. №НД-02-18-00-15/09.08.2018 г.; 

 9. Доклад от Ем. Станева, Изх. №НД-02-19-00-58/09.08.2018 г.; 

10. Доклад от Зл. Параскова, Изх. № РД-23-22-00-2/09.08.2018 г.; 

11. Доклад от З. Гюрова, Изх. № НД-04-30-07-96/09.08.2018 г. 

12.  Обръщение от Н. Колев-Босия, Вх. № НД-05-94-00-276/09.08.2018 г.; 
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13. Писмо от ПРОФОН, Вх. № РД-23-21-00-62/09.08.2018 г. 

14. Писмо от ОССЕ, Вх. № РД-21-04-02-7/09.08.2018 г.; 

 

 

 

 

 

 

 

Бетина Жотева 

 

 

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

 

Ивелина Димитрова 

    

…………………. 

 

 

Иво Атанасов 

 

 

……….…………. 

 

 

Розита Еленова 

 

 

отсъства 

 

 

 

София Владимирова 

Председател на СЕМ 

   

 

 

………………..… 

 

 

     

 

 

 

 
Старши специалист:   ………………….. 

Светлана Николова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


