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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 

 

№ 33 

 

от редовно заседание, състояло се на 02.10.2018 г. 

 

 

 

ПРИСЪСТВАТ:  Бетина Жотева, Ивелина Димитрова, Иво Атанасов, Розита Еленова 

  

ОТСЪСТВА: София Владимирова-Председател на СЕМ 

 

Начало на заседанието 11:00 ч., водено от Иво Атанасов – за председател на СЕМ. 

Съставил протокола: Ирена Грънчарова 

 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

а) по заявление от «Българска свободна медия» ЕООД за регистрация 

на аудио-визуална услуга («Българска свободна телевизия - 

БСТВ») по реда на чл. 125а, ал. 1 на Закона за радиото и 

телевизията(ЗРТ); 

б) за влезли в сила решения на Съвета за електронни медии(СЕМ) № 

РД-05-186/2016 г. и № РД-05-14/2017 г. 

в) за резултатите от осъществен надзор за спазване разпоредбите на 

чл. 75, ал. 10 на ЗРТ (измерване силата на звука на търговски 

съобщения в тв програми) за времето януари-септември 2018 г. 
Вносител: Виржиния Савова. 

Докладват: Райна Радоева, Емилия Станева, Ал. Цолов. 

 

2. Доклад на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» по 

административно-наказателно производство АУАН № НД-01-40/15.08.2018 г. 
Вносител: Виржиния Савова. 

Докладва: Емилия Станева. 

 

3. Доклади на Дирекция «Обща администрация»: 

а) за издаване на Актове за установяване на публични държавни 

вземания; 

 б) по заявление от г-н И. Леков по реда на ЗДОИ; 

 в) предложение за трансформиране на свободна длъжност в 

Дирекция  «Специализирана администрация – НЛРПР». 
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Иво Атанасов –  откри заседанието и поиска  съгласието на  членовете на СЕМ с така 

предложения дневен ред . Премина се към гласуване на дневния ред. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за” : Приема дневния ред./Бетина Жотева отсъства/ 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклади на Дирекция „Специализирана администрация – 

НЛРПР”: 

                     а) по заявление от „Българска свободна медия” ЕООД за регистрация на 

аудио-визуална услуга („Българска свободна телевизия – БСТВ”) по реда на чл. 125а, 

ал. 1 на Закона за радиото и телевизията(ЗРТ); 

 

Иво Атанасов: По първа точка , докладите на Специализирана администрация. БСТВ.  

Директор на Дирекция Специализирана администрация Виржиния Савова 

представи  доклада. /Приложение т. 1а/ 

Иво Атанасов: Уважаеми колеги, това е стандартна процедура в такива случаи, когато 

липсва някой документ. Нашите експерти предлагат да приемем решението, в което да 

дадем 7 дневен срок на дружеството кандидат да ни представи този документ. А 

именно да удостовери размера на задължението си към НАП. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4(четири) гласа „за”: Да се даде 7 дневен срок на дружеството кандидат 

да отстрани констатираните непълноти, а именно да удостовери размера на 

задължението си към НАП. 

 

б) за влезли в сила решения на Съвета за електронни медии(СЕМ) 

№ РД-05-186/2016 г. и № РД-05-14/2017 г. 

Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада /Приложение т.1б/ 

 

Иво Атанасов:Благодаря г-жо Станева. Колеги, това е една добра за нас новина, в този 

смисъл, че съдът е потвърдил нашия избор на двата конкурса, а именно в Ихтиман и в 

Ловеч. Отхвърлил е жалбите, така че нашето задължение в случая е да гласуваме двете 

решения, едно по едно. 

 

 Решение: 

СЕМ реши с 4(четири) гласа „за”: Да се издаде лицензия на „РАДИОКОМПАНИЯ 

СИ ДЖЕЙ” ООД за доставяне на радиопрограма „ЕНДЖОЙ /N-JOY” на територията на 

гр.Ихтиман,област Софийска, с честота 87.5 MHz.  

СЕМ реши с 4(четири) гласа „за”: Да се издаде лицензия  на „ФОКУС-НУНТИ” ООД 

за доставяне на радиопрограма „РАДИО ФОКУС” на територията на гр. Ловеч, с 

честота 101.2 MHz. 

  

Иво Атанасов: Да се уведомят победителите да плащат таксата и да започват да 

работят. 

 

в) за резултатите от осъществен надзор за спазване разпоредбите на  

чл. 75, ал. 10 на ЗРТ (измерване силата на звука на търговски съобщения в тв програми) 

за времето януари-септември 2018 г. 
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Старши инспектор Александър Цолов представи доклада. /Приложение т.1в/ 

Иво Атанасов: Ако няма други желаещи, аз бих попитал това,  което е констатирано за 

„БТВ Медиа груп”, ако го имаме по дата, по час, не може ли да приложим 

санкционната дейност, вместо просто да ги уведомяваме ако има достатъчно 

аргументи?  

Александър Цолов: Не са търговски съобщения, това са просто кашове, които 

обозначават с логото на програмата - начало и край на рекламен блок, както и часа с 

прогноза за времето, просто не са търговски съобщения. 

Иво Атанасов: Да, да ясно е. 

Александър Цолов: Това, което е написано, разполагаме със записите и протоколите, 

разбира се. 

Иво Атанасов: В закона е написано за звука на рекламата, значи във всички други 

случаи може да надвишава… 

Ивелина Димитрова: Добре е да им обърнем внимание, да им изпратим писмо. 

Това е нашето предложение, като за целия период, в който имаше наблюдение повечето 

програми спазват стриктно изискването. 

Иво Атанасов: В такъв случай уведомителното писмо е нормалната реакция при тези 

данни. Имате ли нещо против графика за следващия период, нещо да се добави или да 

се извади? Прави впечатление, че повече провинциални медии са включени в него.  

Александър Цолов: Така ще бъде занапред, това е нашето предложение. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4(четири) гласа „за”: Да се изпрати уведомително писмо до „БТВ Медиа 

груп” ЕАД за извършения надзор и констатираните резултати. Наблюдението да 

продължи по график за надзор. 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклад на дирекция „Специализирана  администрация- НЛРПР” 

по административно- наказателно производство: 

- АУАН № НД-01-40/15.08.2018г. 

Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада. /Приложение т.2/ 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4(четири) гласа „за”: Възлага на Председателя на СЕМ да издаде 

наказателно постановление на нарушение на изискванията по чл.13 т.3. Размерът на 

санкцията да бъде определен над минимума. 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклади на Дирекция «Обща администрация»: 

 

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

Старши счетоводител Незабравка Кардашева представи доклада. /Приложение 

т.3а/ 

Иво Атанасов : Направи уточнение на сумата. 

Розита Еленова : Колеги, да обърна внимание, че най-голямата сума се дължи от 

Розенфелд. Бъркам ли, почти 30 хиляди лева? Виждам, че  са платили все пак една от 

таксите, около 660. 

Иво Атанасов : Тук отново се сблъскваме с феномена неполучен, недоставен, нещо, 

което е извън нашите възможности, ние сме коментирали много пъти, включително и 

като връчваме актовете чрез общините, фактически се получава едно саботиране на 

фиска,  на пълненето на държавната хазна с глобите, които сме наложили на 

различните оператори, но ние не можем да намерим изход от тази ситуация. 
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Законодателят е крайно време да помисли как да направи така, че парите да не изтичат 

в канализацията, а да постъпват  в държавната хазна. Сега трябва да гласуваме това 

проекторешение за издаване на актове за установяване на публични държавни вземания 

на посочените доставчици на медийни услуги.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири ) гласа „за”: Да бъдат издадени актове за публични  държавни 

вземания на посочените в доклада   доставчици на медийни услуги. 

 

б)по заявление от г-н И.Лехов по реда на ЗДОИ; 

Старши юрисконсулт Златка Параскова представи доклада./Приложение т. 3б/ 

Иво Атанасов : Ясно, не можем според закона да предоставим копие от лицензиите, 

защото доставчиците не дават съгласие, но цялата останала информация трябва и сме 

длъжни да дадем.  

Ивелина Димитрова: И ще я предоставим. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4(четири) гласа „за”: Предоставя на заявителя И.Лехов  частичен достъп 

до исканата информация. 

 

в) предложение за трансформиране на свободна длъжност в Дирекция 

„Специализирана администрация – НЛРПР”. 

Иво Атанасов : И остана това преобразуване, за което говорихме миналия път, на 

свободната длъжност „старши юрисконсулт” в „юрисконсулт”. Вносител г-н 

Шабански. 

Главен секретар Борислав Шабански представи доклада./Приложение т.3в/ 

Ивелина Димитрова: Аз съм съгласна, нямам възражения. 

Розита Еленова: Аз ще обоснова гласуването си – въздържал се. Не защото съм 

„против”, „за” съм. Аз самата алармирах , че СЕМ е в криза от страна на кадри.Така че 

защо точно в този момент, а не малко по-рано не се е направило това 

преструктуриране? За мен е неясно. От години знаем, че юридическия екип е с 

натоварен график.  Но това е ангажимент на съветниците! Така обосновавам 

гласуването си „въздържал се”. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за” и 1 (един) „въздържал се” /Розита Еленова/: 

Трансформира длъжността „старши  юрисконсулт” в дирекция „Специализирана  

администрация”  в „юрисконсулт”. Да се обяви конкурс за длъжността. 

 

Иво Атанасов закри заседанието. 

 

Материали, приложени към Протокол № 33  

1. Дневен ред. 

2. Доклад от Р.Радоева, изх. № НД-04-30-07-114/28.09.2018 г.;  

3. Доклад от Е. Станева, изх. № НД-04-30-07-115/28.09.2018 г.;   

4. Доклад от В.Савова, изх. № НД-05-94-00-3/28.09.2018 г.; 

5. Доклад от Е. Станева, изх. № РД-21-04-04-7/28.09.2018 г.;  

6. Доклад от Н.Кардашева,изх. № БФ- 22-30-06-117/28.09.2018г.; 

7. Доклад от З. Параскова, изх. № ПД-09-23-00-9/28.09.2018 г.; 

8. Доклад от Б. Шабански, изх. № РД- 08-30-03-4/28.09.2018 г.; 
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Бетина Жотева 

 

 

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

 

Ивелина Димитрова 

    

…………………. 

 

 

Иво Атанасов 

 

 

……….…………. 

 

 

Розита Еленова 

 

 

………………… 

за Председател на 

СЕМ 

 

 

София Владимирова    

 

 

 

   

 

 

 

отсъства……… 

 

 

     

 

Старши специалист:    

Ирена Грънчарова 

 

 

………………….. 

  

 


