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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 

 

№ 38 

 

от извънредно заседание, състояло се на 08.11.2018 г. 

 

 

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

Владимирова – председател. 

 

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

Съставил протокола – Светлана Николова. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.Доклад на Техническата комисия за проверка редовността на документите на кандидатите в 

конкурсите за радиодейност, обявени с решения на СЕМ № РД-05-40; РД 05-41 и РД-

42/10.07.2018 г. 

Докладва: Председателят на комисията. 

 

 

София Владимирова откри заседанието и подложи на гласуване дневния ред. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за: Приема дневния ред. 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклад на Техническата комисия за проверка редовността на 

документите на кандидатите в конкурсите за радиодейност, обявени с решения на СЕМ № 

РД-05-40; РД 05-41 и РД-42/10.07.2018 г. (Приложение т.1) 

 

 

София Владимирова даде думата на председателя на комисията – г-н Иво Атанасов. 

 

Иво Атанасов: Колеги, имате протокола от заседанието на комисията, но за протокола, 

който се води от заседанието на СЕМ, трябва да огласим някои неща от наблюденията и 

проверките, които уважаемата комисия извърши. Ще започна град по град и след това по 

честоти. 

 

 

I. ГРАД СОЗОПОЛ 
 

Честота 99.4 MHz, профил: общ (политематичен) 

Заявление за участие са подали трима кандидати. 
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1.1.„ФОКУС-НУНТИ” ООД. 

Констатирани пропуски и недостатъци: 

- Заявлението не е подписано. 

- Приложеното Удостоверение за актуално състояние на търговското дружество е с 

дата, по-ранна от един месец преди датата на подаване на заявлението. 

 

По първия недостатък, предложението е СЕМ да реши, на основание чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, 

да даде на кандидата 7-дневен срок за отстраняване на констатирания недостатък по първа 

точка. По отношение втория недостатък, вярно е, че чл. 116б, т.1 във връзка с чл. 111, ал. 1, 

т.2 от ЗРТ изисква кандидатите да представят такъв документ, който да е издаден не по-рано 

от един месец преди датата на подаване на заявлението. Предлагаме СЕМ служебно да се 

снабди с него от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел 

(ТРРЮЛНЦ), с оглед на разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за търговския регистър и 

регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ), която забранява на 

публичните органи да изискват доказването на обстоятелствата, вписани в Търговския 

регистър (ТР). Преди малко г-жа Станева ми напомни, че в нашия правилник за 

организиране на конкурсите сме я предвидили тази възможност - ние по служебен път да 

получаваме тази информация. Т.е. да искаме само да бъде подписано заявлението от „Фокус-

Нунти” ООД в указания от нас срок. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: На основание чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, да се даде 7-дневен срок 

на „Фокус-Нунти” ООД за отстраняване на констатираните недостатъци. 

 

1.2. „РУССКОЕ РАДИО” ЕООД. 

 

Констатирани пропуски и недостатъци: 

- Не е представено доказателство за платена такса за закупуване на конкурсните книжа. 

- Приложение № 10, съдържащо информация за регистрирания капитал на 

дружеството, не е попълнено. 

 

Предлагам, СЕМ да вземе решение по Приложение № 10. По отношение на това, че не е 

дал доказателства за платена такса, а тя е платена тук при нас, предлагаме по служебен път 

да получим тази информация. Това го има в Правилника за организиране на конкурсите, т.е. 

информация, която да се изиска по служебен път да не се изисква от кандидата.   

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: На основание чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, да се даде 7-дневен срок 

на „Русское радио” ООД за отстраняване на констатираните недостатъци. 

 

1.3. „БТВ МЕДИЯ ГРУП” ЕАД с програма „бТВ РАДИО/bTV RADIO” е представил всички 

изискуеми документи. 

 

 

II. ГРАД СВИЛЕНГРАД 

 

Честота 97.6 MHZ, профил: специализиран – за аудитория от 20 г. до 45 г. 
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1.1. „АГЕНЦИЯ ВИТОША” ЕООД:  
Кандидатът е представил всички изискуеми документи. 

 

1.2. „ОБЕРОН РАДИО МАКС” ЕООД с програма „РАДИО ФМ +/RADIO FM +”: 

 

Констатиран пропуск: 

- Не е представена програмна схема в графичен вид по дни и часове. 
 

Предлагаме, СЕМ да вземе решение, с което на основание чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, да се даде 

на кандидата 7-дневен срок за отстраняване на констатирания пропуск. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за: На основание чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, да се даде 7-дневен срок 

на „Оберон Радио Макс” ООД за отстраняване на констатираните недостатъци. 

 

1.3. „РУССКОЕ РАДИО” ЕООД: 

 

Констатирани пропуски и недостатъци: 

- Не е представено доказателство за платена такса за закупуване на конкурсните книжа. 

- Приложение № 10, съдържащо информация за регистрирания капитал на 

дружеството, не е попълнено. 

 

Предлагаме, СЕМ да вземе решение, с което на основание чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, да се даде 

на кандидата 7-дневен срок за отстраняване на констатирания недостатък по втората точка. 

По отношение на липсата на представено доказателство за заплащане на конкурсните 

книжа, независимо, че чл. 116б, т. 5 от ЗРТ изисква този документ да бъде представен от 

кандидата, предлагаме същият да бъде приложен служебно от СЕМ, доколкото всички 

промени в законодателството в последните години целят намаляването на 

административната тежест върху граждани и ЮЛ, а тази информация безспорно е известна и 

налична в СЕМ. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: На основание чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, да се даде 7-дневен срок 

на „Русское радио” ООД за отстраняване на констатираните недостатъци. 

 

1.4. „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД с програма „ЕНДЖОЙ/N-JOY”: 

 

Кандидатът е представил всички изискуеми документи. 

 

1.5. „Р-22” ЕООД с програма „Радио Енерджи”: 

 

Кандидатът е представил всички изискуеми документи.  

 

 

ІІІ. ГРАД БОБОШЕВО 

 

Честота 106.2 MHz, профил: специализиран – за аудитория до 30 г. 

 

1.1.  „РТЕ НЕТ” ООД, програма „АВТОРАДИО”. 

 

Кандидатът е представил всички изискуеми документи. 
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1.2. „РУССКОЕ РАДИО” ЕООД , програма „РУСКО РАДИО”. 

Констатирани пропуски и недостатъци: 

- Не е представено доказателство за платена такса за закупуване на конкурсните 

книжа. 

- Приложение № 10, съдържащо информация за регистрирания капитал на 

дружеството, не е попълнено. 

Предлагаме, СЕМ да вземе решение, с което на основание чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, да се 

даде на кандидата 7-дневен срок за отстраняване на констатирания недостатък по втората 

точка. 

По отношение на липсата на представено доказателство за заплащане на конкурсните 

книжа, независимо, че чл. 116б, т. 5 от ЗРТ изисква този документ да бъде представен от 

кандидата, предлагаме същият да бъде приложен служебно от СЕМ, доколкото всички 

промени в законодателството в последните години целят намаляването на 

административната тежест върху граждани и ЮЛ, а тази информация безспорно е известна и 

налична в СЕМ. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: На основание чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, да се даде 7-дневен срок 

на „Русское радио” ООД за отстраняване на констатираните недостатъци. 

 

1.3.  „РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ” ЕООД , програма „РАДИО СИТИ”. 

 

Констатиран пропуск: 

 

- Липсва програмен профил. 

 

Предлагаме, СЕМ да вземе решение, с което на основание чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, да се 

даде на кандидата 7-дневен срок за отстраняване на констатирания пропуск. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: На основание чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, да се даде 7-дневен срок 

на „Радио и телевизия Сити” ООД за отстраняване на констатираните недостатъци. 

 

Иво Атанасов: Накрая бих искал да изразя благодарност към членовете на Комисията за 

тяхното усърдие.  

 

 

 

София Владимирова закри заседанието. 

 

 
  

 

Материали, приложени към Протокол № 37: 

1. Дневен ред; 
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2. Протокол от заседание на Техническа комисия, Изх. № ЛРР-10-029-25/07.11.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бетина Жотева 

 

 

………………….. 

 

Ивелина Димитрова 

    

…………………. 

 

 

Иво Атанасов 

 

 

……….…………. 

 

 

Розита Еленова 

 

 

..………………… 

 

 

 

София Владимирова 

Председател на СЕМ 

   

 

 

………………..… 

 

 

     

 

 

 

Старши специалист:   ………………….. 

Светлана Николова 


