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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 

 

№ 37 

от редовно заседание, състояло се на 06.11.2018 г. 

 

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

председател. 

 

ОТСЪСТВА: Бетина Жотева. 

 

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

Съставил протокола – Светлана Николова. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.Доклад на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» за осъществени дейности 

по проверка на документите, предоставени от предприятията в изпълнение на разпоредбите 

на чл. 125в – т.1 и т.2 на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ);  

Вносител: Виржиния Савова. 

Докладват: Св. Георгиев, Р. Ефтимова, М. Георгиева. 

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

а) заявления от «БЕРКК-М» ЕООД и «Метрорадио» ЕООД за прехвърляне на 

индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № ЛРР-01-1-067-01-02; 

б) влeзли в сила решения на СЕМ № РД-05-182/2016 г. и № РД-05-87/2017 г. за 

класиране на кандидатите в конкурсите за гр. Обзор и гр. Троян. 

Вносител: Виржиния Савова. 

Докладва: Ем. Станева, Райна Радоева. 

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

а) становище от ПРОФОН по сигнал срещу «ММ НЮ МЕДИА ГРУП» ООД; 

б) писмо от КРС, изпратено до Министерство на културата, с предложения за промени 

в ЗРТ. 

Вносител: Борислав Шабански. 

Докладва: Емилия Станева. 

4. Доклади на Дирекция «Обща администрация»: 

а) Проект на Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на 

декларациите и установяване на конфликт на интереси; 

б) предложение за обявяване конкурс за длъжност «старши инспектор» в Дирекция 

«Специализирана администрация – НЛРПР».   

Вносител: Борислав Шабански. 

Докладват: Ем. Станева, Ива Георгиева. 

 

Разни. 

- Отчет на С. Владимирова и Ив. Атанасов за командировката до Скопие във връзка с 

XIV световна среща на българските медии, 24-28.10.2018 г.; 
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- Определяне комисия за проверка редовността на документите на кандидатите за 

обявените конкурси за радиодейност в градовете Созопол, Свиленград и Бобошево. 

 

Информации: 

- Доклад от В. Савова и З. Гюрова за осъществено наблюдение на програми на 

доставчици на медийни услуги, отразили изказването на вицепремиера Валери 

Симеонов за майките на деца с увреждания. 

- Справка за договорите за услуги на СЕМ, изтичащи до края на 2018 г. 

- Молба от генералния директор на БНТ за отмяна на командировка в САЩ. 

- Молба от генералния директор на БНТ за командировка в Женева, 05-08.12.2018 г.           

- Молба от генералния директор на БНР за отпуска – 2 дни, 05-06. 11.2018 г. 

- Молба от генералния директор на БНР за командировка в Женева, 6 -7.12.2018 г. 

- Доклад от М. Колева по повод масов сигнал (копие до СЕМ, приносителят не се е 

легитимирал),  срещу съдържанието на програма Нова телевизия. 

 

София Владимирова откри заседанието и подложи на гласуване дневния ред. 

 

Решение: 

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

 

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

осъществени дейности по проверка на документите, предоставени от предприятията в 

изпълнение на разпоредбите на чл. 125в – т.1 и т.2 на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ);  

Старши инспектор Светослав Георгиев представи доклада. (Приложение т.1) 

 

Ивелина Димитрова: Очакваме само писмата по-късно. 

София Владимирова предложи да се изготви кратко резюме на доклада с резултатите от 

извършената работа, което да бъде публикувано на страницата на СЕМ.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Приема доклада. Да се изготви резюме с резултатите от 

извършеното наблюдение, което да се публикува на сайта на СЕМ.  

 

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

по: 

а) заявления от «БЕРКК-М» ЕООД и «Метрорадио» ЕООД за прехвърляне на 

индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № ЛРР-01-1-067-01-02; 

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

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за: І. ПРЕХВЪРЛЯ Индивидуална лицензия за доставяне 

на радиоуслуга № ЛРР-01-1-067-01-02 от „БЕРКК-М” ЕООД, ЕИК 201673069 на 

„МЕТРОРАДИО”  ЕООД, ЕИК 121887866. 

Прекратява действието на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № ЛРР-01-

1-067-01-02 по отношение на „БЕРКК-М” ЕООД.  

Изменя наименованието на програмата от „БЕРКК-М“ на „БГ РАДИО”.  

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

„5.1.1 Предавания с информационна насоченост – не по-малко от 2 на сто от дневното 

програмно време. 

5.1.2. Предавания с образователна насоченост – не по-малко от 1 на сто от седмичното 

програмно време. 
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5.1.3. Предавания с културна насоченост – не по-малко от 3 на сто от седмичното програмно 

време. 

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

програмно време.“  

Изменя т. 6.1 от лицензията, която добива следната редакция:  

„ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да доставя следните допълнителни услуги:  

6.1.1. Радио онлайн. 

6.1.2. Уеб кастинг. 

6.1.3. RDS. 

6.1.4. Интернет страница на радиото. 

6.1.5. You Tube. 

6.1.6. Apple приложение. 

6.1.7. Facebook / Twitter.   

 

ИЗДАВА на „МЕТРОРАДИО”  ЕООД, Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга 

№ 1-009-01-24 с наименование „БГ Радио” на територията на град Берковица, честота 102.7 

MHz.  Срокът на лицензията е 15 г., считано от 16.09.2014 г.  

 

ІІ. На основание чл. 106, ал. 3 от Закона за радиото и телевизията да бъде уведомена 

Комисията за регулиране на съобщенията за предприемане на действия за прехвърляне на 

Разрешение № 02001/02.12.2014 г. за ползване на индивидуално определен ограничен 

ресурс- радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване от „БЕРКК-М” ЕООД на 

„МЕТРОРАДИО”  ЕООД.  

 

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.  

 

IV. На основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от ЗРТ, във връзка с чл. 30, т. 12 от ЗЕС, не възразява 

Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване разпоредбите на Закона за 

електронните съобщения, да измени RDS кода на програмата в разрешението 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 Берковица, честота 102.7 MHz, както следва: 8380. 

 

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

След влизане в сила на решението, заверен препис от същото да бъде изпратен на Комисията 

за регулиране на съобщенията. 

 

б) влeзли в сила решения на СЕМ № РД-05-182/2016 г. и № РД-05-87/2017 г. за 

класиране на кандидатите в конкурсите за гр. Обзор и гр. Троян. 

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

 

- решение на СЕМ № РД-05-182/2016 г.; 

 

 

 

 



4 

 

Решение: 

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

СИ.ДЖЕЙ” ООД за доставяне на радиопрограма с наименование ЕНДЖОЙ/N-JOY на 

територията на гр. Обзор, област Бургас, честота 107.9  MHz.  

Срок на лицензията: 15 години, считано от 06.11.2018 г.  

Начална дата на разпространение: 06.11.2018 г. 

 

- решение на СЕМ № РД-05-87/2017 г. 

 

Решение: 

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

ДЖЕЙ” ООД за доставяне на радиопрограма с наименование ЕНДЖОЙ/N-JOY на 

територията на гр. Троян, честота 103.4  MHz.  

Срок на лицензията: 15 години, считано от 06.11.2018 г.  

Начална дата на разпространение: 06.11.2018 г. 

 

Иво Атанасов: Да вметна, че за Троян едва ли ще бъде спазена началната дата, но да не 

издребняваме за някой ден повече или по-малко. 

 

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

а) становище от ПРОФОН по сигнал срещу «ММ НЮ МЕДИА ГРУП» ООД; 

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

 

София Владимирова уточни, че от ПРОФОН  са споменали за нормативния дефицит. Даде 

думата на съветниците за коментари. 

Иво Атанасов: В кой закон са уредени авторските права за излъчване на съдържание по 

способа IPTV? Очевидно не в ЗРТ. 

Емилия Станева: По закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). 

Иво Атанасов: Не е в ЗРТ, т.е. е извън сферата на надзор, който ние осъществяваме, така че 

подкрепям извода на г-жа Станева, че не можем да вземем отношение по този казус. 

Ивелина Димитрова: Аз също подкрепям становището на експертите и съответно и нашата 

позиция. 

Розита Еленова: Аз лично съм обезпокоена и смятам, че проблем има. Сигурно има и 

някакъв вид законов дефицит, който ние установяваме. Но, това е животът. Той 

непрекъснато ни предлага предизвикателства, за които ние трябва да мислим как да се 

справим. Предвиждам някакъв вид епидемия, ако не се реагира на така създалата се 

ситуация, за която ПРОФОН ни сигнализира, защитавайки своите интереси и авторските 

права. Ние трябва да подкрепим този род защита. Обезпокоена съм от така създалата се 

ситуация и смятам, че Съветът би могъл да предприеме някакви мерки в рамките на среща с 

ОКУП-ите, с БАККО, защо не и с други структури, които са ангажирани с авторските права. 

Така че изразявам своето безпокойство, виждам проблем в това съдържание, което се 

излъчва  и може би този проблем е наш. Казах го и на срещата с ПРОФОН. Притеснена съм, 

че креативно решение, което е пред медия, която е била регулирана от СЕМ, сега намира 

своята вратичка - как да бъде излъчвана без да има регулация.  

София Владимирова благодари и добави, че за пореден път това, че авторските права не се 

съблюдават от един орган, е проблем. Това е уредено в ЗАПСП, липсва правна база в ЗРТ, 

така че споделя мнението, изразено от юристите на СЕМ и предлага да се изпрати писмо, с 

което да се отговори на ПРОФОН в духа на изложеното от г-жа Станева. 
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Решение: 

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

отговор на ПРОФОН, съгласно изразеното от експертите на СЕМ становище. 

 

б) писмо от КРС, изпратено до Министерство на културата, с предложения за промени 

в ЗРТ. 

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

 

София Владимирова сподели по повод писмото от КРС, че за нея случващото се е доста 

неприятно. Няма никакво съмнение, че тук е станала (надява се), грешка, защото СЕМ не е 

изразявал своето съгласие за тази промяна. Многократно и идентично Съветът е давал 

отговори на кандидатите, които са искали цифрови лицензии за радио. Разбирането на СЕМ е  

споделяно (съветниците знаят разглеждани са писма от Комисията), че това трябва да е  

държавна политика. Това, което г-жа Владимирова предлага е да се изпрати писмо до 

Министерство на културата, където да се изясни този въпрос. По другите текстове СЕМ е 

изразил писмено съгласие, но не и по включването на тази промяна. 

Иво Атанасов: Този проект е опит да се вкара в закона цифровото радио, но „през 

прозореца”. Нямам нищо против цифровото радио, но нека да влезе оттам, откъдето се влиза 

– „през вратата”. Т.е. първо чрез ясен проект и второ – обсъждане поне със заинтересованите 

страни, ако не в по-широк състав, и едва тогава да стане законодателен факт, ако 

Парламентът прецени това. В случая, като че ли има нарушаване на тази последователност и 

още повече - това, което не е приятно за нас, че има изменения и позиции, които ние не сме 

изразили досега по никакъв начин. Така че, аз съм съгласен да изясним своето виждане по 

въпроса с писмо до Министерство на културата. Не знам дали да не се изясни по някакъв 

начин и с Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), колкото и тя да няма титулярен 

председател. 

София Владимирова предложи писмото да бъде с копие до КРС, за да е коректно от страна 

на СЕМ. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Да се изпрати писмо до Министерство на културата с 

копие до Комисия за регулиране на съобщенията за изясняване на възникналия казус. 

 

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

а) Проект на Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на 

декларациите и установяване на конфликт на интереси; 

Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада. (Приложение т.4а) 

 

София Владимирова предложи на съветниците, ако са съгласни с така предложените 

Правила,  да гласуват, а на следващото заседание на СЕМ да се приемат предложения за 

състав на комисията, съгласно Наредба на Министерски съвет.  

Иво Атанасов: Много сложна дейност. Не знам как ще установяваме несъответствията 

между декларираното и фактическото състояние, тъй като има такива случаи, в които трябва 

да се установи несъответствие или противоречие. Ще имаме ли достъп до банковата 

информация? Естествено, че не. До регистри на движима и недвижима собственост? Не знам, 

но няма как да не го направим, тъй като това е законово изискване.  

София Владимирова отговори, че ще се търси експертна помощ от Комисията. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Приема Вътрешни правила за организацията и реда за 

извършване на проверка на декларациите и установяване на конфликт на интереси. 
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На следващо заседание на СЕМ да бъде предложен състав на комисия, съгласно Наредба на 

Министерски съвет за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и 

установяване конфликт на интереси.   

 

б) предложение за обявяване конкурс за длъжност «старши инспектор» в Дирекция 

«Специализирана администрация – НЛРПР».   

 

София Владимирова предложи да се обяви конкурс за длъжността „старши инспектор” в 

Специализираната администрация на СЕМ.  

 

Решение: 

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

конкурс за длъжността „старши инспектор” в дирекция „Специализирана администрация-

НЛРПР”. 

 

Разни. 

 

- Отчет на София Владимирова и Иво Атанасов за командировката до Скопие във 

връзка с XIV световна среща на българските медии, 24-28.10.2018 г.; 

 

София Владимирова, тъй като съветниците са запознати с отчета за командировката в 

Скопие, тя ще допълни с информация за  срещата,  проведена с Македонския регулатор. 

Както съветниците вече знаят от приложения доклад, обсъдена е  възможността да се 

поднови Споразумението между техните оператори и БНТ, за излъчване на „БНТ Свят” на 

територията на Македония. Обърна се към съветниците дали имат въпроси към отчета.  

Иво Атанасов: Почти всички бяхме миналата година в Кишинев, знаем какво става на тези 

срещи.  Една част от темите е свързана с работата на българоезичните медии в чужбина, 

умишлено не съм ги споменал в доклада, тъй като те не се отнасят пряко към нашата дейност 

като регулатор. Но имаше силно настояване за държавна помощ за българоезичните медии, 

тъй като някои от тях едва съществуват. Имаше много остри недоволства към Държавната 

агенция за българите в чужбина, например от Чикаго и Торонто. Беше цитирана програмата 

на управляващата коалиция в частта й за българите в чужбина, а като се върнахме, 

председателят на тази Агенция се оказа в ареста. Но това е една случайност, да речем. Част 

от темите е свързана пряко с нашата работа, това са панелите, като „Журналистиката срещу  

пропагандата”, „Медиите като посредник между обществото и политиците”, „Медии,  

образование, памет”. Това се случва и в други досегашни срещи (тази е 14-а) и  е обяснимо 

защо представители на нашия регулатор е добре да отиват там, тъй като се получава един 

вид дискусия по вътрешни проблеми, само че в някоя страна и някой град извън България. 

Имахме и среща - поредна - с македонския регулатор. Колегите определено имат добро 

отношение към нас. Това го почувствах и миналата година, когато с Мария Стоянова бяхме 

на 20-годишнатата от създаването на техния регулатор. От всички страни, които участваха в 

тържествената конференция, само ние бяхме поканени на двустранна среща. Това топло 

отношение почувствахме с г-жа Владимирова и сега. Един от въпросите беше за договора от 

2015 г., който не се спазва. В Македония почти не се излъчват, не се включват в пакетите на 

техните кабелни доставчици не само обществената БНТ, но въобще  български програми. В 

хотела, в който бяхме, единствено се приемаше „Фен ТВ” и „Балканика ТВ”, т.е.  двете 

телевизия на Виктор Касъмов, свързани с фолк. И нищо друго от нашата страна. 

Същевременно имаше сръбски, хърватски, босненски, албански радиа и телевизии, само не и 

българска телевизия. И беше добре, че се отзоваха на идеята ни с г-жа Владимирова, да си 

помислим,  да си дадем един месец срок, в който да поговорим с нашите кабелни оператори 
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и нашите разпространители дали биха излъчвали програмата на Македонската обществена 

телевизия, а пък колегите от Скопие да подготвят почвата за техните оператори, които да 

разпространяват БНТ. Преди да настъпи предизборната ситуация в България, знаете, че 

догодина има два вида избори, бихме могли да се постараем да постигнем напредък в това 

отношение, още повече, че това е много важно за една страна, която тепърва ще бъде в 

Европейския съюз (ЕС) и визията за нейното бъдеще в момента, като изключим местните 

медии, се коментира главно от сръбски телевизии и радиа. Още нещо, което не го описахме в 

отчета, Македонският регулатор може да кандидатства по проекти от 

предприсъединителните фондове на ЕС, докато  ние като независим регулатор не можем да 

кандидатстваме по такива проекти. Но бихме могли, ако имаме интерес, ако преценим 

(предполагам, че те няма да имат нищо против), да се включим в някой общ проект, на база 

на финансирането, което те ще получат, да можем да направим нещо, което би ни било 

интересно и за двата регулатори. Изпратихме ви по имейлите резултатите от едно 

изследване, което е направено от Съвета на Европа, за медийната ситуация в Македония, 

най-вече по техни въпроси, свързани с онлайн медиите. Това е накратко, което мога да 

добавя. 

Розита Еленова: Кога е изпратен? 

София Владимирова отговори, че го е изпратила след миналото заседание на всички 

членове.  

Ивелина Димитрова: Да. 

Иво Атанасов: От миналата седмица. 

Розита Еленова: Аз нямам спомен, но ще проверя. Аз не съм получавала такъв, но може да 

греша.  

София Владимирова поясни, че всички членове са били адресати. 

Розита Еленова: Няма проблем. Ако наистина го нямам, ще помоля да ми го изпратите. 

Иво Атанасов: Да уточня. Имейлът е изпратен на 30 октомври до всички членове на СЕМ и 

до главния секретар – г-н Шабански. 

София Владимирова го е изпратила и на г-жа Белчева, за да го прегледа и резюмира.  

Розита Еленова: Изпратено е  и до мен, така ли? 

Иво Атанасов: Да, на 30 октомври. Току-що отворих имейла и Вие сте в адресатите. 

Розита Еленова: Пропуснала съм, извинявайте!  

 

СЕМ приема за информация. 
 

- Определяне комисия за проверка редовността на документите на кандидатите за 

обявените конкурси за радиодейност в градовете Созопол, Свиленград и Бобошево. 

 

София Владимирова поясни, че е необходимо да се определи състава на комисията по 

техническата проверка на радиоконкурсите за Созопол, Свиленград и Бобошево. Предложи 

двама от членовете по желание да влязат в състава й, останалите трима членове са 

обичайните представители от администрацията.  

Иво Атанасов: Аз мога да участвам. 

Ивелина Димитрова: Г-жо Еленова, имате ли желание? 

Розита Еленова: Не, благодаря. 

Ивелина Димитрова: Аз на по-късен етап може би бих могла да отговоря. 

София Владимирова уточни, че комисията е за техническа проверка на документацията. 

Предложи в състава й да влязат г-жа Ивелина Димитрова и г-н Иво Атанасов като 

председател. Добави, че е необходимо днес книжата да бъдат прегледани от комисията. Ако 

има недостатъци в документацията, предложи да се проведе заседание на СЕМ на 8 ноември 

т.г. (четвъртък) от 11.00 ч. за вземане на решение и изпращане писма на кандидатите, на 

които да бъде даден  едноседмичен срок за тяхното отстраняване. 
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Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Определя техническа комисия в състав: Иво Атанасов – 

председател,  Ивелина Димитрова - зам.-председател и членове: Емилия Станева (СА 

НЛРПР), Доротея Петрова (СА-НЛРПР), Райна Радоева (СА-НЛРПР).  

 

Информации: 

 

- Доклад от В. Савова и З. Гюрова за осъществено наблюдение на програми на 

доставчици на медийни услуги, отразили изказването на вицепремиера Валери 

Симеонов за майките на деца с увреждания. 

Директор дирекция „Специализирана администрация” Виржиния Савова представи 

доклада. (Приложение т. Инф.1) 

 

Иво Атанасов: Няма да коментирам доклада, само ще изразя учудване, че с изключение на 

телевизия СКАТ, всички останали телевизии забелязват думите на г-н Валери Симеонов едва 

след като „Господари на ефира” ги дават. „От сън дълбок се събуди” ли, не знам какво да 

кажа, но за мен това е странно.  

Розита Еленова: Аз миналия път се изказах, цитирайки Конституцията, Закона за защита от 

дискриминацията, Закона за радиото и телевизията, определението на Съвета на Европа… 

Така че моето изказване беше направено. Благодаря за доклада. 

Ивелина Димитрова: Комисията за защита от дискриминация не се е произнасяла, нито 

самосезирала? Поне аз не съм чула. Докладът е обективен, медиите няма как да не отразят 

един такъв тип изказване и то на вицепремиер. По отношение на изказването виждаме, че 

той понесе своите негативи. Приемам доклада. 

 

Решение: 

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

 

- Справка за договорите за услуги на СЕМ, изтичащи до края на 2018 г. 

Началник отдел „Бюджет и финанси” Спаска Янева представи доклада. (Приложение т. 

Инф. 2) 

София Владимирова предложи, СЕМ да вземе две решения – едното за започване на 

процедура за Информационната система за мониторинг, която се прави всяка година и е 

особено важна за Съвета. Второто решение да бъде за подновяване на договорите, които са 

под праговете на ЗОП, а където се налагат корекции, ще бъдат докладвани на заседание на 

СЕМ. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Да се стартира процедура по ЗОП за услугата за 

абонаментно техническо обслужване на Информационната система за мониторинг. 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: За договорите, които са под праговете на ЗОП да се 

предприемат действия за удължаване на срока им с 1 година, при същите или близки 

условия. 

 

- Молба от генералния директор на БНТ за отмяна на командировка в САЩ. 

(Приложение т. Инф.3) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Отменя командировка на Константин Каменаров – 

генерален директор на БНТ, в Ню Йорк. 
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- Молба от генералния директор на БНТ за командировка в Женева, 05-08.12.2018 г. 

(Приложение т. Инф.4) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”:    Командирова Константин Каменаров – генерален 

директор на БНТ, в Женева за участие  в 81-вата Генерална асамблея на ЕБУ, за периода 6-7 

декември 2018 г.     

  

- Молба от генералния директор на БНР за отпуска – 2 дни, 05-06. 11.2018 г. 

(Приложение т. Инф.5) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”:    Разрешава на Александър Р. Велев – генерален 

директор на БНР платен отпуск в размер на 2 (два) дни за 2018 г., считано от 5 ноември до  6 

ноември 2018 г. вкл. 

 

- Молба от генералния директор на БНР за командировка в Женева, 6 -7.12.2018 г. 

(Приложение т. Инф.6) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”:    Командирова Александър Велев – генерален директор 

на БНР, в Женева за участие  в 81-вата Генерална асамблея на ЕБУ, за периода 6-7 декември 

2018 г. 

 

- Доклад от М. Колева по повод масов сигнал (копие до СЕМ, приносителят не се е 

легитимирал),  срещу съдържанието на програма Нова телевизия. 

Директор дирекция „Специализирана администрация” Виржиния Савова представи 

доклада. (Приложение т. Инф.7) 

 

София Владимирова предложи, СЕМ да реагира идентично към всички граждани, подали 

сигналите и добави, че както членовете знаят,  Съветът вече има практика с подобен род 

сигнали. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”:    Да бъде изпратен идентичен отговор до всички 

граждани, подали сигнали, като в зависимост от тяхната реакция, впоследствие отново бъде 

сезирана прокуратурата. 

 

 

София Владимирова закри заседанието. 

 

 
  

 

Материали, приложени към Протокол № 37: 

1. Дневен ред; 

2. Доклад от М. Георгиева, Р. Ефтимова, Св. Георгиев , Изх. № ЛРР-13-34-00-

304/29.10.2018 г. 

3. Доклад от  Ем. Станева, Изх. № ЛРР-05-20-00-53/02.11.2018 г. 
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4. Доклад от Ем. Станева, Изх. № ЛРР-05-20-00-54/02.11.2018 г. 

5. Доклад от Ем. Станева, Изх. № НД-06-21-00-18/02.11.2018 г. 

6. Доклад от Ем. Станева, Изх. № ЛРР-12-10-00-30(17)/02.11.2018 г.  

7. Доклад от Зл. Параскова, Изх. № АСД-09-30-08-58/26.10.2018 г. 

8. Доклад от Б. Шабански, Изх. № РД-08-30-03-7/01.11.2018 г. 

9. Отчет от С. Владимирова и Ив. Атанасов, Вх. № РД-23-06-00-107/05.11.2018 г. 

10. Доклад от В. Савова, Изх. № НД-03-19-00-94/02.11.2018 г. 

11. Доклад от Сп. Янева, Изх. № АСД-09-30-08-59/ 

12. Писмо от К. Каменаров, Вх. № РД-22-18-00-16/31.10.2018 г. 

13. Молба от К.Каменаров, Вх. № РД-22-18-00-16/31.10.2018 г. 

14. Молба от Ал. Велев, Вх. № РД-22-17-00-22/02.11,2018 

15. Молба от Ал. Велев, Вх. № РД-22-17-00-23/02.11.2018 г. 

16. Доклад от М. Колева, Изх. № НД-05-94-00-328/05.11.2018 г. 

 

 

 

 

Бетина Жотева 

 

 

       отсъства 

 

Ивелина Димитрова 

    

…………………. 

 

 

Иво Атанасов 

 

 

……….…………. 

 

 

Розита Еленова 

 

 

..………………… 

 

 

 

София Владимирова 

Председател на СЕМ 

   

 

 

………………..… 

 

 

     

 

 

 

Старши специалист:   ………………….. 

Светлана Николова 


