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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 

 

№ 40 

от редовно заседание, състояло се на 20.11.2018 г. 

 

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

Владимирова – председател. 

 

Присъстват от КРС по т. Първа: Никола Колев – зам.-председател на КРС, Андреана 

Атанасова – член на КРС и доц.д-р Ирина Романска– член на КРС.  

 

 

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

Съставил протокола – Светлана Николова. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.Теглене на жребии за определяне на експертни комисии за провеждане на конкурсите за 

радиодейност в градовете Созопол, Свиленград и Бобошево. 

 

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

а) заявления от «Болкан мюзик» ЕООД за регистрация на аудио-визуална услуга 

(«Balkan music/Балкан мюзик») по реда на чл. 125а, ал. 1 на Закона за радиото и 

телевизията; 

б) искане от ЕТ «Стел - 66 - Стела Димитрова» за прекратяване на индивидуална 

лицензия за доставяне на аудио-визуална медийна услуга № ЛРР-01-3-015-01 и за 

заличаване на регистрация за доставяне на аудио-визуална медийна услуга 

(Удостоверение № ЛРР-02-4-041-01). 

Вносител: Виржиния  Савова. 

Докладват: Емилия Станева, Райна Радоева. 

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

наказателни производства - АУАН № НД-01-42/2018 г. и АУАН № НД-01-45/2018 г.  

Вносител: Виржиния Савова. 

Докладва: Емилия Станева. 

4. Доклади на Дирекция «Обща администрация» за: 

а) обявяване на обществена поръчка за абонаментно обслужване на ИСМ; 

б) предложения за купуване на техника и за абонаментна услуга, необходими за 

дейността на СЕМ. 

Вносител: Борислав Шабански. 

Докладва: Златка Параскова, Евгени Димитров. 

5. Международна дейност. 

а) Доклад на Бетина Жотева-член на СЕМ, за пленарното заседание на групата на 

европейските медийни регулатори (ЕРГА) - 06.11.2018 г. Брюксел; 
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б) Доклад на Мария Белчева за международна конференция на тема: „Речта на 

омразата в медиите: ролята на регулаторните органи и съдебната система” - 06-

07.11.2018 г. Загреб, Хърватия. 

Вносител: Бетина Жотева. 

Докладва: Мария Белчева. 

 

Разни 

 

Информации: 

- Доклад от ст. инспектор Вл. Георгиев за осъществен мониторинг на предаването «На 

Кафе», включено в съдържанието на програма «Нова телевизия» на 14.11.2018 г.; 

- Проект на писмо от ст. инспектор Ирена Христова във връзка с писмо МТСП с 

приложен проект на Национална стратегия за насърчаване равнопоставеността на 

жените и мъжете 2016-2020 и предложения за конкретни дейности в рамките на 

компетентността на СЕМ.; 

- Доклад за резултатите от проведен конкурс за юрист в СЕМ. 

 

София Владимирова откри заседанието, в дневния ред на което т. Първа ще бъде теглене на 

жребии за определяне на експертни комисии за провеждане на конкурси за радиодейност, а в 

т. Информации ще предостави на вниманието на членовете три заповеди. Като последна 

точка в дневния ред, предложи да се включи доклада на Техническата комисия, на която 

председател е г-н Иво Атанасов. Подложи на гласуване дневния ред. 

 

Решение: 

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

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Теглене на жребии за определяне на експертни комисии за 

провеждане на конкурсите за радиодейност в градовете Созопол, Свиленград и Бобошево. 

  

В две отделни кутии, една за членовете на СЕМ и една за членовете на КРС, бяха 

поставени бюлетини с имената на всеки от членовете. 

Розита Еленова – член на СЕМ, изтегли имената на представителите в експертните 

комисии от квотата на СЕМ. 

  Андреана Атанасова – член на КРС, изтегли имената на представителите в 

експертните комисии от квотата на КРС. 

 

В резултат на жребия, определеният състав на експертните комисии е следният: 

 

Експертна комисия, която да извърши проверка на подадените документи от 

кандидатите за лицензия  в обявените конкурси за осъществяване на радиодейност чрез 

използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово 

радиоразпръскване за територията на град Созопол, честота 99.4 MHz и град Бобошево, 

честота 106.2 MHz, e в състав: 

 

 Председател: 

 Ивелина Димитрова – член на СЕМ 

 Заместник-председател: 

 Константин Тилев – член на КРС 

 Членове: 

1. Розита Еленова – член на СЕМ 

2. Иво Атанасов – член на СЕМ 
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3. Никола Колев – зам.-председател на КРС 

Резервни членове: 

1. София Владимирова – председател на СЕМ 

2. Андреана Атанасова – член на КРС 

 

Експертна  комисия, която да извърши проверка на подадените документи от 

кандидатите за лицензия  в  обявения конкурс за осъществяване на радиодейност чрез 

използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово 

радиоразпръскване, за територията на град Свиленград, честота 97.6 MHz,  в състав: 

 

 Председател: 

 Розита Еленова – член на СЕМ 

 Заместник – председател: 

 Константин Тилев – член на КРС 

 Членове: 

1. Бетина Жотева – член на СЕМ 

2. Иво Атанасов – член на СЕМ 

3. доц.д-р Ирина Романска – член на КРС 

Резервни членове: 

1. София Владимирова – председател на СЕМ 

2. Андреана Атанасова – член на КРС 

 

Председателят на СЕМ следва да издаде заповеди, които да съдържат състава на 

съответната комисия, срока на нейната работа и мястото на провеждане на заседанията.  

 

 

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

а) заявления от «Болкан мюзик» ЕООД за регистрация на аудио-визуална услуга 

(«Balkan music/Балкан мюзик») по реда на чл. 125а, ал. 1 на Закона за радиото и 

телевизията; 

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада (Приложение 2а) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: 

І. ДА РЕГИСТРИРА като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен 

оператор) „Болкан мюзик” ЕООД.  

II. ДА ВПИШЕ в Първи раздел на Публичния регистър: 

1. Телевизионна програма с: 

Наименование/ търговска марка:   „Balkan music/Балкан мюзик”; 

Способ на разпространение:   чрез кабелни електронни съобщителни мрежи; 

Териториален обхват:    регионално за областите Благоевград и Кюстендил; 

Програмен профил:    специализиран (музикален); 

Продължителност на програмата:   24 часа;  

Начална дата на разпространение:  един месец след регистрацията. 

2. Данни, касаещи оператора: 

Наименование:    „Болкан мюзик” ЕООД; 

Седалище и адрес на управление:   гр. Благоевград, пл. Георги Измирлиев № 17 Органи                              

на управление; 

Управител и едноличен собственик  

на капитала:          Деянчо Гьоргиев;  

Вид оператор:      търговски. 
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ІІI. „Болкан мюзик” ЕООД се задължава да създава телевизионна програма „Balkan 

music/Балкан мюзик” при спазване на общите изисквания на чл.125а, ал. 1 от Закона за 

радиото и телевизията, а именно:  

1. Спазване на принципите по чл. 10 от ЗРТ; 

2. Зачитане на човешкото достойнство; 

3. Осигуряване на определеното съотношение в рамките на годишното програмно 

време, предназначено за европейска продукция, както и за произведения, създадени от 

независими продуценти; 

4. Закрила на децата; 

5. Спазване на авторските и сродните права съгласно действащото законодателство; 

6. Предоставяне на информация на Съвета за електронни медии. 

ІV. „Болкан мюзик” ЕООД следва да заплати, съгласно чл. 9, т.2 от Тарифа за таксите 

за радио- и телевизионна дейност, първоначална такса за извършване на регистрация в 

размер на 2250 лв. (две хиляди двеста и петдесет лева). 

Регистрационната такса се заплаща по банков път или в касата на СЕМ на адрес: град София, 

бул. ”Шипченски проход” № 69 в седемдневен срок от влизане в сила на решението. 

V. „На Болкан мюзик” ЕООД да се ИЗДАДЕ удостоверение за регистрация за 

осъществяване на телевизионна дейност – създаване на програмата по т. IІ. 1, в седемдневен 

срок от влизане в сила на решението и след заплащане на първоначалната регистрационна 

такса. 

VІ. „Болкан мюзик” ЕООД следва да осигури на страницата си в интернет лесен, 

директен и постоянен достъп на потребителите на услугата най-малко до следните актуални 

данни: 

- името на доставчика на медийната услуга, седалище и адрес на управление, адрес на 

електронната му поща и страницата му в интернет, телефон за контакти; 

- данни за Съвета за електронни медии, седалище и адрес на управление, адрес на 

електронната му поща и страницата му в интернет, телефон за контакти. 

 

б) искане от ЕТ «Стел - 66 - Стела Димитрова» за прекратяване на индивидуална 

лицензия за доставяне на аудио-визуална медийна услуга № ЛРР-01-3-015-01 и за 

заличаване на регистрация за доставяне на аудио-визуална медийна услуга 

(Удостоверение № ЛРР-02-4-041-01). 

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

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”:  

I. ПРЕКРАТЯВА Индивидуална лицензия № ЛРР–01–3–015–01 за доставяне на аудио-

визуална медийна услуга с наименование “ЕН ЕР ДЖИ ВИЖЪН“ (NRG VISION), издадена 

на ЕТ „Стел - 66 - Стела Димитрова”,  считано от 03.12.2018 г. 

II. ЗАЛИЧАВА регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга с 

наименование “ЕН ЕР ДЖИ ВИЖЪН“ (NRG VISION) на ЕТ Стел - 66 - Стела Димитрова, 

ЕИК 125046647, считано от 03.12.2018 г. 

III. ЗАЛИЧАВА от раздел Първи и Трети на Публичния регистър на СЕМ данните за 

доставчика и аудио-визуалната медийна услуга. 

 

в) Информация за вписани в Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с 

нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ), промени в представляващите „Би Ай Телевизия“ 

ЕООД; 

Старши инспектор Райна Радоева: Бих искала да ви информирам, че при извършена 

проверка е установено, че в ТРРЮЛНЦ са заличени управителите на „Би Ай Телевизия” 
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ЕООД и това обстоятелство следва да се отрази в раздел Първи на Публичния регистър на 

СЕМ промяната.  

Розита Еленова: Какво означава това?  

Райна Радоева: Означава, че  „Би Ай Телевизия” се представлява от едноличния собственик, 

с който кореспондираме.  

Розита Еленова: Който се казва?  

Райна Радоева: Едноличният собственик е „Интерактив ТВ Системс България” АД, а негов 

представляващ е Мирослав Янев.  

Розита Еленова: Т.е. всички напускат кораба. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: Заличава управителите на „Би Ай Телевизия“ ЕООД от 

раздел Първи на Публичния регистър на СЕМ. 

 

София Владимирова предложи, ако съветниците не възразяват, г-н Атанасов – председател 

на Техническата комисия за извършване на проверка на документацията на кандидатите, 

участващи в обявените конкурси за радиодейност, да докладва за резултатите от проведеното 

заседание на Комисията на  19 ноември т.г. 

 

г) Доклад на техническата комисия за конкурсите за радиодейност за отстранени 

пропуски от кандидатите. 
 

Иво Атанасов-председател на Техническата комисия: Уважаеми колеги, както си 

спомняте, на предишното ни заседание при първия доклад на Техническата комисия, 

представихме пред вас няколко кандидати за свободни честоти за Созопол, Свиленград и 

Бобошево, които имаха пропуски и недостатъци в своите документи. Съгласно изискванията 

на ЗРТ, СЕМ даде 7-дневен срок за отстраняването им. Всички кандидати с констатирани 

пропуски и недостатъци, представиха документите си  много по-рано от едноседмичния 

срок.  

 

І. Град Созопол, честота 99.4 MHz, профил: общ (политематичен) 

1.1. „ФОКУС – НУНТИ” ООД е приложило подписано Заявление за участие. 

Кандидатът е изпълнил указанията на СЕМ. 

1.2. „РУССКОЕ РАДИО” ЕООД е приложило попълнено Приложение № 10, 

съдържащо информация за регистрирания капитал. 

Кандидатът е изпълнил указанията на СЕМ.    

 

ІІ. Град Свиленград, честота 97.6 MHz,  профил: специализиран – за аудитория от 20 г. до 45 

г.  

1.1. „ОБЕРОН РАДИО МАКС” ЕООД е приложило програмна схема в графичен вид по дни 

и часове. 

Кандидатът е изпълнил указанията на СЕМ.  

1.2. „РУССКОЕ РАДИО” ЕООД е приложило Приложение № 10, съдържащо информация за 

регистрирания капитал.   

Кандидатът е изпълнил указанията на СЕМ.  

 

ІІІ. Град Бобошево, честота 106.2 MHz, профил: специализиран – за аудитория до 30 г. 

1.1. „РУССКОЕ РАДИО” ЕООД е приложило Приложение № 10, съдържащо информация за 

регистрирания капитал.   

Кандидатът е изпълнил указанията на СЕМ. 
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1.2. „РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ” ЕООД е приложило програмен профил. 

Кандидатът е изпълнил указанията на СЕМ. 

Всички кандидати, които имаха пропуски и недостатъци вече са изрядни и предлагам 

да гласуваме този протокол, след което, ако желаете, ще ви съобщя всички кандидати по 

градове.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: Приема доклада на техническата комисия. 

Документите на всички кандидати се допускат  до разглеждане от експертни комисии. 

 

ТОЧКА ТРЕТА: . Доклади на Дирекция СА по административнонаказателни производства 

АУАН № НД-01-42/2018 г. и АУАН № НД-01-45/2018 г. 

 

а) АУАН № НД-01-42/2018 г.;  

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

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: Възлага на председателя на СЕМ да издаде наказателно 

постановление на „Телевизия Европа ” АД за нарушения на изискванията на чл. 9, ал. 1 от 

ЗРТ. Размерът на санкцията да бъде определен към минимума. 

 

б) АУАН № НД-01-45/2018 г.  

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

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: Отлага доклада за разглеждане на следващото заседание на 

СЕМ. 

 

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

а) обявяване на обществена поръчка за абонаментно обслужване на ИСМ; 

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

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: Приема документация по процедура за възлагане на 

обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП. 

 

б) предложения за купуване на техника и за абонаментна услуга, необходими за 

дейността на СЕМ: 

Старши специалист Евгени Димитров представи доклада. (Приложение т.4б) 

 

- Предложение за купуване на работни станции, необходими за дейността на СЕМ; 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: Да бъдат закупени 10 работни станции от „ЕЛ ПИ ЕЙ 

АДВЪРТАЙЗИНГ” ЕООД, на обща стойност 13 900 лв. с ДДС. 

 

- Предложение за купуване на лаптопи, необходими за дейността на СЕМ; 

 

София Владимирова предложи да бъде закупен и 1 бр. таблет за г-жа Димитрова, тъй като 

тя все още не разполага с такъв. 
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Евгени Димитров: За него е подготвено и дадено за подпис искане, тъй като стойността му 

е под 1000 лв. и не се изисква решение на Съвета. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: 
Да бъдат закупени 5 бр. лаптопи от „ЖАР” ЕООД на обща стойност 6 828,90 лв. с ДДС и 1 

бр. таблет на стойност до 1000 лв. с ДДС. 

 

- Предложение за абонаментна услуга, необходима за дейността на СЕМ. 

 

София Владимирова предложи, ако съветниците са съгласни, да се гласува Предложение 1 

от предоставената от „А1 България” оферта, с оглед на това, че е с по-изгодни за дейността 

на Съвета, условия. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: Да се сключи договор за срок от 1 година с „А 1 България” 

ООД за предоставяне на мобилни телекомуникационни услуги, необходими за дейността на 

СЕМ, при условията на Предложение 1 от предоставената от оператора оферта. 

 

Бетина Жотева помоли да се отбележи, че е изключително недоволна от „А1”. Покритието 

им е ужасно, мрежата непрекъснато прекъсва и няма представа на какво се дължи този 

проблем. Не предлага да се взимат оферти от други доставчици, само заради изключително 

бавната процедура по прехвърляне от един оператор на друг. Това е и причината, поради 

която подкрепя сегашното предложение, но тъй като е сигурна, че „А1” няма да отстранят 

тези проблеми, следващата година нейното предложение ще бъде за друг доставчик. 

София Владимирова напомни на съветниците, че както всяка друга година, и тази, 

договорът ще бъде сключен за срок от 1 година. 

Бетина Жотева допълни, че според нея обслужването на „А1” е изключително лошо, като 

отново изказа своето мнение, че покритието е под всякаква критика  не само в страната, а за 

роуминга в чужбина не би искала да говори.  

Иво Атанасов: Лошото е, че и при другите оператори, състоянието не е по-добро.  

 

ПО ТОЧКА ПЕТА: Международна дейност. 

 

а) Доклад на Бетина Жотева-член на СЕМ, за пленарното заседание на групата на 

европейските медийни регулатори (ЕРГА) - 06.11.2018 г. Брюксел; (Приложение т.5а); 

Бетина Жотева,  съветниците са запознати с нейния доклад и ако имат допълнителни 

въпроси, тя ще отговори на тях. Помоли членовете да приемат предложението й, направено в 

доклада, а именно - когато новият Документ, който в момента е с работно заглавие 

„Документ на ЕРГА, с който групата допринася за успешното прилагане на ревизираната 

Директива за аудио-визуални медийни услуги (ДАВМУ)”, бъде приет от Брюксел и от 

всички страни членки, да се преведе в агенция за преводи, за да може да се предостави на 

работещите с новата Директива.  

София Владимирова е съгласна с предложението.  

Бетина Жотева уточни, че Документът е с дължина над 100 страници и СЕМ няма такъв 

ресурс, за да извърши неговия превод. 

София Владимирова помоли г-жа Жотева,  когато Документът се изготви, да организира 

неговия превод.  
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Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: Приема доклада. Да бъде преведен на български език 

окончателният вариант на Документа, изготвен от ЕРГА по прилагане на ревизираната 

ДАВМУ. 

 

б) Доклад на Мария Белчева за международна конференция на тема: „Речта на 

омразата в медиите: ролята на регулаторните органи и съдебната система” - 06-

07.11.2018 г. Загреб, Хърватия. 

Старши експерт Мария Белчева представи доклада. (Приложение т.5б) 

 

СЕМ приема за информация.  

 

Информации: 

- Доклад от ст. инспектор Вл. Георгиев за осъществен мониторинг на предаването «На 

Кафе», включено в съдържанието на програма «Нова телевизия» на 14.11.2018 г.; 

Директор на дирекция „Специализирана администрация” Виржиния Савова представи 

доклада. (Приложение т. Инф.1); 

Виржиния Савова: Междувременно пристигна писмо от Общинския съвет по наркотичните 

вещества-Благоевград, които се обръщат не само към нас, но и към Съюза на българските 

журналисти по повод на това предаване. Колегата е изготвил проект на писмо, в което 

твърди, че не е открил пряка или непряка реклама, тъй като не се споменава думата 

„марихуана”. 

 

Розита Еленова: От кого сме получили писмо? 

Виржиния Савова: От Общински съвет по наркотичните вещества – Благоевград. Има 

такива  към всеки общински съвет. 

Розита Еленова: На съветниците изпратено ли е това писмо? 

Борислав Шабански-главен секретар: Не, не съм го изпращал, защото съм го предал  за 

предприемане на действия от страна на мониторинга.  

Иво Атанасов: Изненада ме този доклад, защото не съм гледал материала и съставих своите 

впечатления от публикация в медиите. Стори ми се, че нещо страшно е станало, но така като 

чета… 

София Владимирова предложи, ако съветниците желаят, да се пусне материалът. Самата тя 

също не го е гледала.  

 

(видео материал от предаването „На кафе”) 

 

Ивелина Димитрова: Те не го казват директно. 

Иво Атанасов: В предаването тя казва: „Това е нещото”, но примерно ако кажем „това е 

бяло”, нали разбираме, че става дума за наркотик. Тук, може би положението е по-леко 

поради това, че „спейс кейк” не е популярно в България. Ако това се каже в Холандия, ще 

разберат, макар че там пък не е забранено.  

Розита Еленова: Има акт на Нова телевизия за едни чайове, нали? 

София Владимирова уточни, че е правен акт за една „кока”.  

Виржиния Савова: Само че те тогава говореха директно. 

Розита Еленова: А сега колко по-директно - „Ще си изкараш  цялото предаване”? След това 

колко е хубаво в Холандия с препратка от едното към другото. Разбира се, да се говори за 

държавата, Холандия е прекрасно място. Но асоциацията, която се прави… въпреки, че не се 

споменава думата „марихуана”, която  е забранена в България…… Чак да няма нарушение на 

ЗРТ? Не съм съгласна с този доклад. Трябва да се погледне по-задълбочено и да се направи 

анализ. 
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София Владимирова няма нищо против да се изготви един по-задълбочен доклад, предвид 

и доста сериозния обществен интерес, който предизвика предаването.  

Розита Еленова: И миналия път имаше широк обществен интерес. А предаването като че ли 

залита … не си дава сметка ли, че е обедно, семейно? Има някакъв вид плъзгане по 

забавното, без баланс с друга гледна точка. 

София Владимирова помоли да се разгледа този казус още веднъж, както и мониторингът 

да бъде по-активен в наблюденията, които предлага на Съвета, така че предложенията за 

мониторинг да не произтичат само от заседанията и от съветниците. Освен това, всички 

магазинни предавания да бъдат наблюдавани, за да се види каква е цялостната картина. 

Ивелина Димитрова: Особено теми, касаещи здравето, които са особено чувствителни за 

аудиторията. 

София Владимирова добави, че е необходимо  да се погледне не само темата за здравето, но  

също така и скритата реклама и продуктовото позициониране.  

   

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: Да се изготви нов по-задълбочен доклад, относно 

съответствие на излъченото съдържание с разпоредбите на действащото законодателство. 
 

 

- Проект на писмо от ст. инспектор Ирена Христова във връзка с писмо МТСП с 

приложен проект на Национална стратегия за насърчаване равнопоставеността на 

жените и мъжете 2016-2020 и предложения за конкретни дейности в рамките на 

компетентността на СЕМ.; 

 

Директор на дирекция „Специализирана администрация” Виржиния Савова представи 

доклада. (Приложение т. Инф.2); 

 

София Владимирова  като цяло е съгласна с предложенията, направени в проекта на 

писмото. Единственото, което мисли, че е малко прекалено -  това е предложението да се 

наблюдават мъжете и жените като водещи и създатели на продукции. 

Ивелина Димитрова: Тя е толкова феминизирана професията по обективни причини… 

София Владимирова допълни, че водещият е или добър водещ, или лош водещ… 

Ивелина Димитрова: По принцип, мониторингът  следи за наличие на дискриминационно 

съдържание по отношение на пол. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: Да се изпрати писмо до Министерство на труда и 

социалната политика, съгласно предложения проект.  

Да се включат в плана на СЕМ за 2019 г., предвидените дейности за насърчаване на 

равнопоставеността на жените и мъжете. 

 

- Доклад за резултатите от проведен конкурс за юрист в СЕМ. 

София Владимирова запозна съветниците с резултатите от проведения конкурс за 

длъжността „юрист”. От 9-мата кандидати, четирима от тях се явили на конкурса, но нито 

един от тях не го е издържал.  

Иво Атанасов: Толкова трудни ли бяха въпросите?  

Ивелина Димитрова: Най-вероятно кандидатите не са се подготвили сериозно за конкурса. 

София Владимирова предложи на съветниците, тъй като конкурсът е завършил без избор, 

да се помисли за вариант дали СЕМ би могъл да ползва външна юридическа помощ. 
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Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: Приема доклада. Да се проучат възможностите за 

използване на външна юридическа помощ, необходима  за дейността на СЕМ. 

 

- Проект на заповед за Комисия за установяване на конфликт на интереси; 

 

София Владимирова информира съветниците, че ще подпише, съгласно приетия 

Правилник, заповедта за извършване на проверка на декларациите и за установяване на 

конфликт на интереси, в състав: председател: Емилия Станева – главен юрисконсулт и 

членове: Спаска Янева – началник-отдел „Бюджет и финанси”; Ива Георгиева – главен 

експерт в отдел „АОЧР” и резервен член – Доротея Петрова – главен юрисконсулт. 

 

СЕМ прие за информация. 

 

- Проект на заповед за използване на автомобилите на СЕМ; 

 

София Владимирова запозна съветниците с проекта на заповедта, изготвена от Спаска 

Янева – н-к отдел „Бюджет и финанси”, за реда за използване на служебните автомобили на 

СЕМ. 

 

СЕМ прие за информация. 

 

- Проект на заповед за и.д. Директор на Дирекция „Обща администрация”. 

 

София Владимирова информира съветниците, че  г-жа Райна Радоева ще бъде назначена за 

изпълняваща длъжността „Директор” на Дирекция „Обща администрация” до завръщане на 

титуляра. 

Розита Еленова: Честито! Приемам с удовлетворение това назначение.  

Бетина Жотева също честити на г-жа Радоева и й пожела успех. 

 

 

София Владимирова закри заседанието. 
 

  

 

Материали, приложени към Протокол № 40  : 

1. Дневен ред; 

2. Доклад от Р. Радоева , Изх. № ЛРР-06-19-00-84/16.11.2018 г.; 

3. Протокол от техническа комисия, Изх. № ЛРР-10-029-25/20.11.2018 г.; 

4. Доклад от Ем. Станева, Изх. № НД-06-19-00-103/16.11.2018 г.; 

5. Доклад от Ем. Станева, Изх. № НД-06-19-00-102/16.11.2018 г.; 

6. Доклад от Зл. Параскова, Изх. № АСД-09-30-08-63/16.11.2018 г.;  

7. Доклад от Евг. Димитров, Изх. № БФ-22-30-06-123/19.11.2018 г.; 

8. Доклад от Евг. Димитров, Изх. № АСД-09-30-08-64/19.11.2018 г.; 

9. Доклад от Б. Жотева, Изх. № МД-08-30-11-44/16.11.2018 г.; 

10. Доклад от М. Белчева, Изх. № МД-08-30-11-45/19.11.2018 г.; 

11. Доклад от В. Георгиев, Изх. № НД-06-21-00-81/19.11.2018 г. 

12. Доклад от Ир. Христова, Изх. № РД-21-04-06-6/19.11.2018 г. 

13. Доклад от Б. Шабански, изх. № ЧР-24-26-00-21/16.11.2018 г. 
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14. Протокол от Техническа комисия за радиоконкурси, Изх. № ЛРР-10-029-25/20.11.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Бетина Жотева 

 

 

…………………. 

 

Ивелина Димитрова 

    

…………………. 

 

 

Иво Атанасов 

 

 

……….…………. 

 

 

Розита Еленова 

 

 

..………………… 

 

 

 

София Владимирова 

Председател на СЕМ 

   

 

 

………………..… 

 

 

     

 

 

Старши специалист:   ………………….. 

Светлана Николова 


