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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 

 

№ 29 

от редовно заседание, състояло се на 04.09.2018 г. 

 

ПРИСЪСТВАТ: Ивелина Димитрова, Иво Атанасов, Розита Еленова, София Владимирова 

– председател на СЕМ 

 

ОТСЪСТВА: Бетина Жотева. 

 

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: 

а) заявление от Българската национална телевизия за изменение на Индивидуална 

лицензия № ЛРР-01-3-005-04 и на Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-014-02, 

свързано с наименованието на доставяната аудио-визуална услуга;   

б) заявление от «Дарик радио» АД, постъпило 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: Емилия Станева.   

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

наказателни производства АУАН № НД-01-17, № НД-01-37, № НД-01-39 и № НД-01-

41/2018 г. 

Вносител: Виржиния Савова. 

Докладва: Доротея Петрова. 

3. Доклад на Дирекция «Обща администрация» за изменение на Правилника за 

устройството и дейността на Съвета за електронни медии и администрацията към него. 

Вносител: Борислав Шабански. 

Докладва: Зл. Параскова. 

 

Разни: 

 

- Отчет за програмната дейност, технологичното обновление и финансово състояние 

на Българската национална телевизия за времето март-август 2018 г.  

 

Информации: 

- Осъществено наблюдение на отразяването на катастрофата край гр. Своге в 

програми на ДМУ (продължение) - доклад от Зорница Гюрова-гл. експерт,  Ирена 

Христова-старши експерт и Виржиния Савова-директор СА. 
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- Информация от главен експерт Диляна Кирковска за документи и становища по 

повод ежегодната среща-преглед на Организацията за сигурност и сътрудничество в 

Европа по темата за човешкото измерение и права, Варшава, септември 2018 г.; 

- Среща на Подгрупа 3 на ЕРГА в Брюксел; 

- Молба за отпуск на генералния директор на БНТ; 

- Относно командировката на генералния директор на БНТ в Калифорнийския 

университет в Лос Анжелис; 

- Програма на международния медиен фестивал Mediamixx 2018 г.; 

- Следващо заседание на СЕМ. 

 

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

допълнения по дневния ред. 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:  

а) заявление от Българската национална телевизия за изменение на Индивидуална 

лицензия № ЛРР-01-3-005-04 и на Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-014-02, 

свързано с наименованието на доставяната аудио-визуална услуга;  

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

 

София Владимирова се обърна към съветниците за коментари от тяхна страна, като им 

напомни, че това е  част от програмата за управление на генералния директор на БНТ – г-н 

Каменаров.  

Иво Атанасов: Изразявам надежда, че за зрителите единната визия няма да бъде 

единствения фактор за еднозначната разпознаваемост на тази телевизия. Ще гласувам „за”. 

София Владимирова се присъединява към това мнение. 

Ивелина Димитрова: Аз също подкрепям искането. Обновяването на визията е важна част 

от цялостния стремеж към подобряване и осъвременяване.   

Розита Еленова: Намирам връзка с писмо от генералния директор на БНР, който благодари 

и аз без ирония  заявявам, че се трогвам. Съжалявам, че само министър-председателят 

действа отрезвяващо на г-н Велев. Да се комуникира с регулатора са нормалните 

отношения на обществена медия. Искрено вярвам, че това е посока на  промяна от г-н 

Велев. Правя препратка, защото  направих предложение във връзка с неизпълнението на 

лицензията на БНТ, за среща, а тя се бави. Да не стане както с общественото радио - 

забавихме се да реагираме на проблемите с творческите състави и Радиохора и после СЕМ 

тича след вятъра. То   имаше и в предишен доклад неяснота каква е реакцията на 

обществената медия при актуална ситуация. Аз ще гласувам  разбира се тази промяна, но 

твърдя, че има нужда от срещи. 

София Владимирова доколкото е видяла в протокола, тъй като на това заседание  била в 

платен отпуск, това, което съветниците са коментирали е тази среща да се състои през м. 

септември. Националната телевизия вече е представила отчета си и ако съветниците са 

съгласни може да се използва като повод отчетът на БНТ, за който СЕМ трябва насрочи 

изслушване. Той да бъде част от темите, които регулаторът ще постави наред с 

повдигнатите от г-жа Еленова въпроси. Г-жа Владимирова също  е говорила за тях по време 

на заседанието, когато е докладвано неизпълнението на лицензията на Националната 

телевизия.  

Розита Еленова: Месец септември е в момента, при добра организация можеше вече да 

има среща. 
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София Владимирова попита г-жа Еленова, тя иска да има две срещи? 

Розита Еленова: Не, аз не искам нищо. Казвам, че за мен този тайминг не е най-добрият, 

защото срещата я заявихме месец юли. 

София Владимирова уточни, че е останала с впечатление, че в края на месец юли срещата 

е планирана за месец септември.  

Розита Еленова: Да и ще стане месец октомври. 

София Владимирова, когато  попитала на заседанието дали е необходимо да се направи 

такава среща преди отчета, повечето от съветниците били на мнение, че тя трябва да бъде 

едновременно с отчета на БНТ.  

Иво Атанасов: Трябва да съобразим, че  генералният директор излиза в отпуск през 

септември.  

София Владимирова  в тази връзка предлага да се коментира за следващата седмица.  

Розита Еленова: Генералният директор  е натоварен човек и  не трябва винаги срещите да 

се обвързват и с неговото присъствие. На г-н Велев така отлагахме отчета. Ако има наболял 

въпрос, може да сме експедитивни.  Това е моята теза. Аз предлагам, болшинството решава. 

София Владимирова предлага следващата седмица БНТ да бъдат поканени на отчет, като 

бъдат  коментирани и повдигнатите въпроси. На 13 септември СЕМ има среща с ПРОФОН. 

В тази връзка предлага, заседанието тази седмица да се проведе на 13 септември, като първа 

точка в дневния ред да бъде срещата с ПРОФОН. 

Розита Еленова: Т.е. следващото заседание да мине на 13 септември? 

София Владимирова потвърди, че такова е нейното предложение. 

Ивелина Димитрова: Аз съм съгласна.  

Розита Еленова: Също.  

София Владимирова предложи  БНТ да бъдат поканени за Отчета на 12 септември (сряда), 

за да няма две срещи  в един и същ ден. 

Ивелина Димитрова: Дали ще бъдат готови с докладите по Отчета от нашата 

специализирана администрация, за да имаме всички анализи? 

София Владимирова предполага, че няма да има пречка за изготвяне на докладите до 

сряда. Предложи да се подготви писмо с покана до БНТ за представяне на Отчета на 

националната телевизия, на 12 септември (сряда) от 11.00 часа. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”:  

Изменя общите и специални условия на Индивидуална лицензия № ЛРР-01-3-005-04, 

издадена на Българската национална телевизия, като навсякъде наименованието на 

доставяната аудио-визуална услуга се променя от „БНТ HD” на „БНТ 3”. 

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

Българската национална телевизия дължи заплащане на такса в размер на 150 (сто и 

петдесет) лв.  

Възлага на длъжностни лица от СЕМ да впишат промените в раздел Първи на 

Публичния регистър. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”:  

 

Изменя Удостоверение ЛРР-02-4-014-02, издадено на Българската национална 

телевизия за доставяне на аудио-визуална медийна услуга с наименование „BNT WORLD/ 

БНТ УЪРЛД”, разпространявана чрез кабелни и спътникови електронни съобщителни 

мрежи на територията на Р България, както следва: 

Наименованието на програмата се променя от „BNT WORLD/ БНТ УЪРЛД” на „BNT 4”. 
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На основание чл. 10 от ТТРТД,  БНТ дължи заплащане на такса в размер на 150 (сто 

и петдесет) лв.    

 Възлага на длъжностни лица от СЕМ да впишат промените в раздел Първи на 

Публичния регистър. 

 

б) заявление от «Дарик радио» АД, постъпило 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 доклада. (Приложение т. 1б) 

 

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 № 00760/21.07.2008 г. за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно 

аналогово радиоразпръскване на територията на Република България, издадено на „Дарик 

радио” АД, а именно:  

В Приложение 1 „Технически параметри на електронната съобщителна мрежа“ 

изменя ред 8 и ред 28, съгласно приложението неразделна част от настоящото решение. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.  

 

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

по административно-наказателни производства:  

 

а) АУАН № НД-01-17/2018 г. 

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

 

Решение:  

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

имуществена санкция за нарушение на чл. 13, ал.3, във връзка с чл. 14, ал.4 от ЗРТ. 

Размерът на санкцията да бъде определен над предвидения в закона минимум. 

 

б) АУАН № НД-01-37/2018 г. 

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

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Приема случая за маловажен по смисъла на чл. 28, 

б.“а“ от ЗАНН. Възлага на председателя на СЕМ да предупреди БНТ, че при повторно 

нарушение на чл. 80, ал. 1 от ЗРТ, ще бъде наложена санкция. 

 

в) АУАН № НД-01-39/2018 г. 

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

 

Решение: 

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

имуществени санкции за нарушение на чл. 9, ал.1 от ЗРТ. Размерът им да бъде определен 

към предвидения в закона минимум. 

 

г) АУАН № НД-01-41/2018 г. 

Главен юрисконсулт Доротея Петрова  представи доклада. (Приложение т.2г) 
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Решение: 

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

имуществена санкция за нарушение на чл. 55, ал. 3 от Закона за здравето. 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклад на Дирекция «Обща администрация» за изменение на 

Правилника за устройството и дейността на Съвета за електронни медии и 

администрацията към него. 

Старши юрисконсулт Златка Параскова представи доклада. (Приложение т. 3) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Отменя чл. 4, ал. 2 от Правилника за устройството и 

дейността на Съвета за електронни медии и администрацията към него. 

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ: 

 

1. Отчет за програмната, технологична и финансова дейност на Българската 

национална телевизия за периода 01.03.2018 – 31.08.2018 г. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Да бъде поканен г-н Константин Каменаров - 

генерален директор на БНТ, да представи на 12.09.2018 г., 11.00 ч., Отчет за програмната, 

технологична и финансова дейност на Българската национална телевизия за периода 

01.03.2018 – 31.08.2018 г. 

 

 

ИНФОРМАЦИИ: 

 

- Осъществено наблюдение на отразяването на катастрофата край гр. Своге в 

програми на ДМУ (продължение) - доклад от Зорница Гюрова-гл. експерт,  Ирена 

Христова-старши експерт и Виржиния Савова-директор СА. (Приложение т. Инф.1) 

 

София Владимирова разбира от предложеното разширено наблюдение на катастрофата 

край град Своге, че няма промяна в позициите на експертите от специализираната 

администрация, т.е. няма нарушения на ЗРТ. Обърна се към членовете на СЕМ с въпроса, 

дали има нужда да се коментира докладът.  

Розита Еленова: Слава Богу, има добра дума за БНТ за разлика от миналия път.  

София Владимирова благодари на експертите за доклада и го подложи на гласуване.  

 

Решение: 

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

 

- Информация от главен експерт Диляна Кирковска за документи и становища по 

повод ежегодната среща-преглед на Организацията за сигурност и сътрудничество в 

Европа по темата за човешкото измерение и права, Варшава, септември 2018 г. 

Главен експерт Диляна Кирковска представи информацията. (Приложение т. Инф.2) 

 

София Владимирова напомни на съветниците, че г-жа Кирковска ще представлява СЕМ 

на срещата във Варшава, като след завръщането си ще представи доклад. Благодари за 

предоставената информация и допълни, че през последните години СЕМ взема участие в 

тези срещи и това е важно за Съвета.  
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Ивелина Димитрова: Темата е изключително важна и динамична.  

Розита Еленова: Важно е да сме осведомени. Защото България, както каза г-жа Кирковска, 

не е спомената, но ние знаем, че м. октомври миналата година заместник министър-

председателят заплаши журналисти в ефир.  

София Владимирова  затова е преценила, че е важно да се включи СЕМ и този път в 

българската делегация, независимо, че няма пряка релация със ЗРТ. 

Розита Еленова: И да има обратна връзка, за  да имаме адекватни становища. 

София Владимирова напомни, че г-жа Кирковска ще изготви доклад от срещата. 

Ивелина Димитрова:  Предлагам докладът след това да се публикува на сайта на СЕМ, за 

да са достъпни за всички промените, които се обсъждат и приемат. Може би е добре да се 

изпратят и до големите медии като заключение.  

  

СЕМ приема за информация 

 

- Среща на Подгрупа 3 на ЕРГА в Брюксел. (Приложение т. Инф.3) 

 

София Владимирова във връзка със срещата на Подгрупа 3 на ЕРГА, която касае 

промяната на Директивата, предлага следващата седмица в Брюксел за вземане на участие в 

заседанието, да бъде командирована Мария Белчева за един ден. Освен транспортни други 

разноски няма, тъй като те се поемат от Комисията.   

Ивелина Димитрова: Аз подкрепям предложението, тези срещи са на ниво работни групи 

и експерти, такава е практиката.  

Розита Еленова: Аз ще подкрепя, но да кажа.  

София Владимирова попита за ЕРГА ли? 

Розита Еленова: Щом г-жа Владимирова така е преценила, разбира се. 

София Владимирова уточни, че съветниците могат да дадат и други предложения. 

Запазеният билет е един и е без име. Всички участници в групата отиват за един ден, т.е. не 

се налага нощувка, така че ако някой друг има желание да участва, няма никакъв проблем.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Командирова Мария Белчева – старши експерт в СЕМ, 

в Брюксел за вземане на участие в третата работна среща на Подгрупа 3 на Групата на 

европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ЕРГА), на 13 септември 2018г. 

Европейската Комисия ще възстанови пътните разходи, а дневните и медицинската 

застраховка са за сметка на СЕМ.  

 

- Молба за отпуск на генералния директор на БНТ. (Приложение т. Инф.4) 

София Владимирова информира съветниците за постъпилата молба от генералния 

директор на БНТ за платен отпуск. 

 

СЕМ приема за информация. 

 

- Относно командировката на генералния директор на БНТ в Калифорнийския 

университет в Лос Анжелис. (Приложение т. Инф.5) 

 

СЕМ приема за информация. 

 

- Програма на международния медиен фестивал Mediamixx 2018 г.(Приложение т. 

Инф.6) 
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София Владимирова информира съветниците, че от пристигналата програма на фестивала   

е установила, че до края на деня - 22 септември  има събития, поради което си е позволила 

да запази още една нощувка. В протокола не са гласувани нощувките, т.е. те са три - от 20 

до 23 септември т.г. Няма пречки те да бъдат гласувани на заседание през следващата 

седмица, когато г-жа Жотева се върне от отпуск.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Всички членовете на СЕМ - от 20.09. до 23.09.2018 г., 

да вземат участие в международния медиен фестивал Mediamixx 2018 г. 

 

- Следващо заседание на СЕМ. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Следващото заседание на СЕМ да бъде проведено на 

13.09.2018, 11.00 ч., с първа точка от дневния ред -  среща с ПРОФОН. 

 

София Владимирова предложи на членовете на СЕМ закриване на заседанието. 

Розита Еленова: Г-жо Владимирова, бих искала да има яснота, дори да не е в момента. 

Някои писма  получаваме на имейли, някои на хартиен носител.  Кое е на имейл, кое не? 

Трябва ли да внимавам или мога да се доверя? 

София Владимирова отговори, че няма пречка всичко да се получава на имейлите. 

Розита Еленова: Добре. Но това  е постоянно разминаване. А аз се интересувам. Имаше 

напоследък две покани от Парламента, те по принцип са адресирани до председателя. Те - 

дават ли се на съветниците?  Те да откликват ли на тези покани? 

София Владимирова отговори, че поканите винаги са давани на съветниците.  

Розита Еленова: На едната такава покана, вие казахте: „Аз няма да отида, затова идете 

Вие”. На другата подобна покана  г-н Атанасов каза: „Искам да отида”, а и всички искахме 

и тогава това не мина през председателя, а пък беше пак по същия начин адресирано. Бих 

искала да има яснота от Вас, когато се получи покана до председателя дава ли се на 

съветниците и тя до всички ли е? Може и следващия път да ми отговорите, но има едни 

процедури, които за мен не са ясни. Ето сега за заседанието сме получили и на имейл, и 

хартиен носител. Дали това, че ми прилича на хаос, не е хаос? Втора точка е поканите и 

адресата им. 

София Владимирова отговори, че редът в Съвета винаги е бил такъв, и в първия  мандат, и 

в този също.  

Розита Еленова: Как е бил редът? 

София Владимирова уточни, че е организирано по този начин – някои неща  са 

пристигали на хартия, други на имейл, но така или иначе все повече неща се пращат само 

на имейл.  

Розита Еленова: Някакъв вид ред да има! Какво  лошо виждате в това? 

София Владимирова отговори, че досега не е възниквал този въпрос. 

Розита Еленова: Ето, аз повдигам тези въпроси.  

Иво Атанасов: Моето впечатление е, че всичко получаваме на имейл, а някои неща и на 

хартиен носител, които може би са по-важни, не знам. На имейл получаваме всичко. 

Розита Еленова: Значи така решаваме - всичко на имейл. 

София Владимирова допълни, че всичко се получава на имейл и няма спомен досега нещо 

да е получавано по различен начин. 

Иво Атанасов: Получаваме някои и на хартия. Ако позволите, по отношение на поканите 

от Парламента, аз в последния момент разбрах, че отпадна обсъждането на „Закона 

Пеевски”. В последния момент обърнах внимание, че наистина поканата е отправена към 

председателя на СЕМ, и си казах: „Като какъв  ще отида там на тази дискусия?”, но тя беше 
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отложена, т.е. ние трябва да поговорим с деловодството или с който трябва,  с  протокола в 

Парламента, когато искат да присъстват и други членове на СЕМ, поканата да бъде въобще 

към регулатора. Когато държат да бъде само председателят, и аз така го разбирам, след като 

е адресирано до председателя, това си е персонална покана в неговото служебно качество и 

друг не би могъл да отиде. 

София Владимирова уточни, че поканите идват по различен начин от деловодството на 

Парламента. 

Розита Еленова:   99.9 % от поканите идват само до председателя.  

Иво Атанасов: Да, това е проблем, който трябва да се уточни. 

София Владимирова допълни, че в същото време в Парламента очакват да видят всички 

членове на СЕМ.  

Розита Еленова: Всички покани са до председателя, ние трябва да имаме организация. Аз 

имам нужда от тая яснота, за да не попадам в конфузно положение.  

София Владимирова, лично нейното мнение е, че щом поканата е до председателя на 

СЕМ, тя важи и  до членовете на СЕМ, защото СЕМ е колегиален орган. Затова и всяка 

покана е изпращана и до останалите съветници.  

Розита Еленова: И трето… 

София Владимирова когато има срещи в Парламента се обръща към всички членове на 

СЕМ с питане кой ще ходи, като имената на всички членове  се подават. 

Розита Еленова: И третото, една експедитивност при предаването. Често, когато дойде 

писмо в петък с покана за вторник ние я получаваме във вторник. Отбелязвам тези три 

проблема, свързани с пощата и ако смятаме, че бихме могли да си подредим повече живота 

– добре, ако не – здраве да е! 

 

 

 

 

София Владимирова закри заседанието.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Материали, приложени към Протокол № 29: 

 1. Дневен ред; 

 2. Доклад от В. Савова, Изх. № НД-04-30-07-102/31.08.2018 г.; 

 3. Доклад от Д. Петрова, Изх. № НД-02-20-00-26/31.08.2018 г. 

 4. Доклад от Д. Петрова, Изх. № НД-02-18-00-19/22.08.2018 г. 

 5. Доклад от Ем. Станева, Изх. № НД-06-21-00-44/31.08.2018 г.  

 6. Доклад от Д. Петрова, Изх. № НД-08-18-00-21/31.08.2018 г. 

 7. Доклад от Зл. Параскова, Изх.№ АСД-09-30-08-42/31.08.2018 г. 

 8. Доклад от З. Гюрова, Ир. Христова, В.Савова, Изх. № НД-04-30-07-101/31.08.2018 г. 

 9. Доклад от Д. Кирковска, Изх. № РД-21-04-02-7/31.08.2018 г. 

10. Доклад от М. Белчева, Изх. № МД-08-20-11-31/03.09.2018 г. 

11. Молба от К.Каменаров-ген.директор на БНТ, Вх. № РД-22-18-00-24/03.09.2018 г. 
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12. Писмо от К.Каменаров-ген.директор на БНТ, Вх. № РД-22-18-00-16/03.09.2018 г. 

13. Програма-Mediamixx, Вх. № РД-23-21-00-16/31.08.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бетина Жотева 

 

     отсъства 

 

Ивелина Димитрова 

    

…………………… 

 

Иво Атанасов 

 

…………………. 

 

Розита Еленова  

 

……………………………. 
 

 

София Владимирова 

председател на СЕМ 

 

 

…………………. 

     

 

 

Старши специалист: 

Светлана Николова 

   

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

  

 


