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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 

 

№ 1 

от редовно заседание, състояло се на 08.01.2019 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.  Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» по:  

а) заявление от «А1 България» ЕАД за регистрация на  аудио-визуална  услуга 

(«MAX Sport 4») по реда на чл. 125а, ал. 1 на Закона за радиото и телевизията 

(ЗРТ);        

б) заявление от «Тянков груп» ЕООД за регистрация на  аудио-визуална услуга 

(«TIANKOV ORIENT FOLK») по реда на чл. 125а, ал. 1 на ЗРТ; 

в) искане от «Еврофутбол» ООД за изменение на лицензия № ЛРР–01–3–009–01 и 

регистрация № ЛРР–02–4–036–01 за доставяне на аудио-визуална медийна услуга 

«Еврофутбол»; 

г) искане от «Българска свободна медия» ЕООД за изменение на регистрацията № 

ЛРР-02-4-159-01 за доставяне на аудио-визуална медийна услуга «БСТВ»; 

д) искане от «Евроком България» ЕООД за заличаване на регистрация № ЛРР-02-

4-035-01 за доставяне на аудио-визуална медийна услуга «NВТ»; 

е) уведомително писмо от «КИС» ООД. 

Вносител: Б. Шабански. 

Докладват: Ем. Станева, Р. Радоева.        

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

а) влязло в сила решение на СЕМ РД-05-196/2016 г. за класиране на кандидатите в 

конкурс за издаване на лицензия за радиодейност в град Ябланица;  

б) Заявления от Българското национално радио, «Дарик радио» АД и «РТЕ НЕТ» 

ООД, постъпили в Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) на основание 

чл. 30, т. 12 на Закона за електронните съобщения и във връзка с чл. 32, ал., т. 18 

на ЗРТ; 

в) писмо от КРС за липса на честотен ресурс за радиодейност в гр. Смолян;  

г) заявление от БНР до КРС за изменение на разрешение – заличаване на 

средновълновата радиопредавателна станция в гр. Видин и писмо от генералния 

директор на БНР за оттегляне на искането. 

д) прекратяване на административно производство, образувано по искане на ЕТ 

«Нем-Генов - Георги Генов». 
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Вносител: Б. Шабански. 

Докладват: Ем. Станева, Р. Радоева. 

 

3. Доклад на Дирекция «Обща администрация» - предложения за обявяване на конкурси 

за «директор» и «юрисконсулт» в Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» 

и «старши  юрисконсулт» в Дирекция «Обща администрация». 

Вносител: Б. Шабански. 

Докладва: Ива Георгиева. 

 

Разни 

 

Информации: 

- Писмо от КРС за среща – 09.01.2019 г. 

- Писмо от изпълнителния директор на «ТВ Европа» – искане за среща. 

- Доклад от Ива Георгиева- главен експерт „Човешки ресурси” за резултата от 

проведен конкурс за длъжност старши инспектор в Дирекция «Специализирана 

администрация – НЛРПР». 

- Писмо от БНТ с предложение относно периодично предоставяната на СЕМ  

информация. 

 

 

София Владимирова откри първото заседание на СЕМ за 2019 г., и пожела годината да 

бъде спокойна и ползотворна, предвид предизвикателствата, пред които Съветът ще бъде 

изправен. Обърна се към съветниците за предложения и допълнения по дневния ред.  

Розита Еленова: Аз имам допълнение по дневния ред – като последна точка да влезе моя 

докладна, както и предложение за мониторинга – две неща.  

София Владимирова: В смисъл, да входирате докладна? 

Розита Еленова: Да. Искам да се изкажа, и задача по мониторинга. 

София Владимирова: Да влезе в т. Информации? 

Розита Еленова: Като последна точка. 

София Владимирова: Като последна точка (Четвърта) от дневния ред, предлагате? 

Розита Еленова: Да.  

София Владимирова: Задача към мониторинга? 

Розита Еленова: Задача към мониторинга и докладна, която искам да прочета преди да 

входирам.  

София Владимирова подложи на гласуване дневния ред, с така направеното 

предложение за допълнение.  

 

Решение: 

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

 

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

по:  

 а) заявление от «А1 България» ЕАД за регистрация на  аудио-визуална  услуга 

(«MAX Sport 4») по реда на чл. 125а, ал. 1 на Закона за радиото и телевизията 

(ЗРТ);  

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада. (Приложение т.1а); 

 

Решение: 

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

срок на „А1 България” ЕАД за отстраняване на констатираните недостатъци. 
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б) заявление от «Тянков груп» ЕООД за регистрация на  аудио-визуална услуга 

(«TIANKOV ORIENT FOLK») по реда на чл. 125а, ал. 1 на ЗРТ; 

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада. (Приложение т.1б); 

 

Розита Еленова: Аз искам да призова доставчика, въпреки фрапантното име, което дава, 

да продължи да спазва класата, на която вече е станал емблема. „Тянков ТВ” е емблема за 

българска народна музика и се надявам да продължи да бъде еталон на тази музика, от 

която ефирът неминуемо има нужда.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”:  

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

оператор) „Тянков груп” ЕООД. 

II. ДА ВПИШЕ в Първи раздел на Публичния регистър: 

1. Телевизионна програма с: 

Наименование/ търговска марка:   „TIANKOV ORIENT FOLK”; 

Способ на разпространение:   чрез кабелни електронни съобщителни и 

спътникови мрежи; 

Териториален обхват:    национален; 

Програмен профил:    специализиран (музикален); 

Продължителност на програмата:   24 часа;  

Начална дата на разпространение:  от датата на регистрацията. 

2. Данни, касаещи оператора: 

Наименование:    „Тянков груп” ЕООД; 

Седалище и адрес на управление:              гр. Асеновград, ул. „Княгиня Евдокия” № 18; 

Управител и едноличен собственик  Атанаска Димитрова Кръстева; 

на капитала:            

Вид оператор:     търговски. 

ІІI. „Тянков груп” ЕООД се задължава да създава телевизионна програма 

„TIANKOV ORIENT FOLK” 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. „Тянков груп” 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 „Тянков груп” 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. 
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VІ. „Тянков груп” 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. 

 

в) искане от «Еврофутбол» ООД за изменение на лицензия № ЛРР–01–3–009–01 и 

регистрация № ЛРР–02–4–036–01 за доставяне на аудио-визуална медийна услуга 

«Еврофутбол»; 

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада. (Приложение т.1в); 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”:  

І. Изменя Индивидуална лицензия № ЛРР-01-3-009-01 за доставяне на аудио-

визуална услуга „ЕВРОФУТБОЛ“ чрез електронни съобщителни мрежи за наземно 

цифрово радиоразпръскване, като навсякъде данните за доставчика на услугата се 

променят, както следва: 

Наименование (фирма) на доставчика: „Еврофутбол” ООД;  седалище и адрес на 

управление: гр. София, р-н Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” № 12.  

ІІ. Изменя Удостоверение за регистрация № ЛРР-02-4-036-01 за доставяне на 

аудио-визуална услуга „ЕВРОФУТБОЛ“ чрез кабелни електронни съобщителни и 

спътникови мрежи, като навсякъде данните за доставчика на услугата се променят, както 

следва: 

Наименование (фирма) на доставчика: Наименование (фирма) на доставчика: 

„Еврофутбол” ООД;  седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, бул. 

„Джеймс Баучер” № 12.  

IIІ. Заличава като доставчик на аудио-визуални и радиоуслуги от Публичния 

регистър на СЕМ  „Еврофутболпринт” ЕООД. 

ІV. Определя заплащане на такса, съгласно чл. 5, т. 2 и чл. 10 от Тарифа за таксите 

за радио- и телевизионна дейност, такса  в размер на по 150.00 лв. за всяка една лицензия 

и за регистрацията или общо 5250 (пет хиляди двеста и петдесет) лева. Таксата се 

заплаща по банков път. 

Възлага на длъжностните лица в дирекция „СА-НЛРПР” да отразят настъпилите 

промени в раздел първи и трети от Публичния регистър. 

 

г) искане от «Българска свободна медия» ЕООД за изменение на регистрацията № 

ЛРР-02-4-159-01 за доставяне на аудио-визуална медийна услуга «БСТВ»; 

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада. (Приложение т.1г); 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: 

ИЗМЕНЯ регистрацията на Българска свободна медия ЕООД,  за доставяне на 

аудио-визуална медийна услуга с наименование „БЪЛГАРСКА СВОБОДНА 

ТЕЛЕВИЗИЯ – БСТВ”, разпространявана чрез кабелни и спътникови електронни 

съобщителни мрежи на територията на Р България, както следва:  

Началната дата на разпространение се променя от 31.12.2018 г. на 14.01.2019 г.  

На доставчика да бъде издадено ново удостоверение за регистрация, отразяващо 

промяната. 
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На основание чл. 10 от ТТРТД,  „Българска свободна медия” ЕООД дължи 

заплащане на такса в размер на 150 (сто и петдесет) лв.  

Таксата 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. 

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

Публичния регистър. 

 

д) искане от «Евроком България» ЕООД за заличаване на регистрация № ЛРР-02-

4-035-01 за доставяне на аудио-визуална медийна услуга «NВТ»; 

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада. (Приложение т.1д); 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: Да бъде изпратено писмо до доставчика,  с указания за 

представяне на решение на компетентния орган на управление на едноличния собственик 

на капитала, за заличаване на регистрацията. Ако  в определения срок не бъде получено 

решението, СЕМ да открие производство по чл. 125д, ал.2, т.1 от ЗРТ. 

 

е) уведомително писмо от «КИС» ООД. 

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада. (Приложение т.1а); 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: Да се отразят промени в органите на управление на 

„КИС” ООД, в раздел Първи на Публичния регистър на СЕМ. 

 

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

по:     

а) влязло в сила решение на СЕМ РД-05-196/2016 г. за класиране на кандидатите в 

конкурс за издаване на лицензия за радиодейност в град Ябланица;  

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

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: Да се издаде индивидуална лицензия на 

„Радиокомпания Си.Джей” ООД за доставяне на радиоуслуга с наименование 

„ЕНДЖОЙ/N-JOY” за територията на гр. Ябланица, честота 100.5 MHz.  

Срок на лицензията: 15 години, считано от 08.01.2019 г. 

Начална дата на разпространение 08.01.2019 г. 

 

б) Заявления от Българското национално радио, «Дарик радио» АД и «РТЕ НЕТ» 

ООД, постъпили в Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) на основание 

чл. 30, т. 12 на Закона за електронните съобщения и във връзка с чл. 32, ал., т. 18 

на ЗРТ; 

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

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: На основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и 

телевизията, във връзка с чл. 30, т. 12 от Закона за електронните съобщения, не възразява 

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

електронните съобщения, да измени разрешение № 00761/21.07.2008 г. за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на 

електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово 
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радиоразпръскване на радиосигнали, издадено на Българското национално радио, както 

следва:  

В таблица 1 „Технически параметри на електронните съобщителни мрежи от 

обхвата на ултракъси вълни – честотни ленти 87.5 – 108.0 МHz” от Приложение 1 

„Технически параметри на електронните съобщителни мрежи” се изменят ред № 50, № 

51, № 98, № 130, № 133 и № 138.  

Изменя Приложение  2 ”Размер, срокове и начин на заплащане на таксите.”  

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: На основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и 

телевизията, във връзка с чл. 30, т. 12 от Закона за електронните съобщения, 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” се 

изменя ред № 7, съгласно приложение, неразделна част от настоящото решение. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: На основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и 

телевизията, във връзка с чл. 30, т. 12 от Закона за електронните съобщения, Не възразява 

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

електронните съобщения, да измени Разрешение № 02272/14.06.2018  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 гр. Пещера, издадено на „РТЕ НЕТ” ООД, а 

именно:  

1. Изменя букви „а“, „б“, „в“, „е“, „ж“, „з“, „и“, „к“ и „л” от Приложение 1 

„Технически параметри на електронната съобщителна мрежа”, съгласно приложението 

неразделна част от настоящото решение. 

2. Изменя Приложение 2 „Размер, срокове и начини на заплащане на таксите“. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.  

 

в) писмо от КРС за липса на честотен ресурс за радиодейност в гр. Смолян;  

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

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: Да бъде уведомено заинтересованото лице  за 

невъзможността да бъде обявен конкурс за издаване на лицензия за радиодейност за 

територията на град Смолян, поради липса на свободен честотен ресурс. 

 

г) заявление от БНР до КРС за изменение на разрешение – заличаване на 

средновълновата радиопредавателна станция в гр. Видин и писмо от генералния 

директор на БНР за оттегляне на искането. 

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада. (Приложение т.2г); 
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Розита Еленова: Аз искам да попитам – кога СЕМ е уведомяван за премахване на 

средновълновия ресурс?  

София Владимирова: От БНР ли? 

Розита Еленова: Да. 

София Владимирова: Не е уведомяван. Получихме искане за становище от КРС, която е 

уведомена.  

Розита Еленова: Кога това? 

София Владимирова: Първото искане беше от 27 ноември.  

Розита Еленова: Не е предадено на съветниците това писмо?  

София Владимирова: Това писмо се работеше.  

Борислав Шабански – главен секретар: Всички съветници знаят. Не е било нужно да 

бъдат уведомявани. 

Розита Еленова: Т.е. само аз не съм уведомена. Да разбирам - другите съветници че са 

уведомени?  

Борислав Шабански: Ами те са тук. Да кажат – знаят ли, не знаят ли. 

Розита Еленова: Мога ли да говоря без главният секретар да ме прекъсва? Това се случва 

на няколко поредни заседания, каква е причината?  

Борислав Шабански: Вие питате, ние отговаряме.  

София Владимирова: Той отговаря на въпроса Ви. 

Борислав Шабански: Ами да, трябва да се отговори.   

Розита Еленова: Да, искам отговор на въпроса от председателя. 

София Владимирова: Защо от мен отговор? Има справка на пощата.  

Розита Еленова: Защото сте председател. Иначе тогава оставете главният секретар да 

води заседанието, ако Вие не успявате.  

София Владимирова: Ама всеки има…. 

Розита Еленова: Питам – Българското национално радио в лицето на генералния си 

директор Ал. Велев уведомява ли СЕМ, защото сега получавам писмо на отказ от БНР? 

София Владимирова: Защото то е с копие до СЕМ.  

Розита Еленова: Другото писмо, което КРС е изпратила… 

София Владимирова: Беше от КРС. 

Розита Еленова:  Т.е., ако е  с копие до СЕМ получавам, а ако са до СЕМ – не ги 

получавам? 

София Владимирова: На практика, има справка на пощата, която всеки от вас получава. 

Розита Еленова: Вижте, тази справка аз я гледам, защото писмата се крият - преценка на 

председателя е….  

София Владимирова: Не, никакви писма не се крият, след като получавате тази справка 

на пощата.  

Розита Еленова: Вие никога нямате яснота, за поредно заседание говорим … 

София Владимирова: Няма нужда да имам яснота. Има справка… 

Розита Еленова: Мога ли да се изкажа? 

София Владимирова: Има справка на пощата и аз този въпрос искам да го приключа тук 

и сега, и повече няма да коментирам по него абсолютно нищо. Има справка на пощата, в 

която е цялата входяща и изходяща поща, т.е. нищо не може да бъде скрито, защото всеки 

от вас може да отиде в Деловодството и да поиска писмото, което го интересува. 

Розита Еленова: Няма да искам аз писмата, които ме интересуват. Администрацията 

подпомага работата на Съвета и аз получавам писмата, които са свързани с моята работа, 

на електронен или хартиен носител. Когато има възлово писмо от КРС, че БНР иска да 

закрие някакъв ресурс, съветникът трябва да бъде уведомен. В случая с това писмо, само 

аз не съм уведомена. На предното заседание говорихме същото, г-жо Владимирова. 

София Владимирова: Нищо подобно.  

Розита Еленова: Аз се съмнявам… 
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София Владимирова: Това писмо, както и цялата друга кореспонденция… 

Розита Еленова: Мога ли да се изкажа, или Вие ще говорите отгоре? 

София Владимирова: Ами, не, защото тук се чуват някакви обвинения – „не съм 

уведомена…крият се писма…”, което не е вярно 

Розита Еленова: Вие не сте ме уведомили, а изведнъж БНР ме уведомява с копие, че пък 

се отказва……….? Така, да продължаваме нататък. 

Иво Атанасов: Мога ли да кажа и аз две думи? 

Розита Еленова: Г-н Атанасов, няма случай да  питам и Вие да не се обадите. Оставете г-

жа председателката да се справи сама. 

София Владимирова: Защо, какво има да се справям?  

Иво Атанасов: Нямам право да говоря на заседание ли? 

Розита Еленова: Няма нужда да подпомагате.  

София Владимирова: Няма право да говори ли? 

Розита Еленова: Няма случай да се изкажа и да не коментирате.  

Иво Атанасов: Имам ли право да говоря? Мога ли да се изкажа? 

Борислав Шабански: Г-жо председател, бих искал след членовете да се изкажа. 

Иво Атанасов: Като стана дума за писмата преди едно-две заседания, Вие казахте, че 

практиката на един от колегите дълбоко не Ви вълнува, и пак попадате в такава ситуация, 

тъкмо защото не Ви вълнува. В случая, предлагам да се види един месец назад дали в 

справките за входящата поща е отразено това писмо и ако не е отразено, тогава и аз ще 

бъда на Вашата позиция. Но ако е отразено и Вие не сте поискали да Ви се даде това 

писмо, а сега хвърляте обвинения тук, меко казано не сте права.  

Розита Еленова: Колега, Вие сте работили при предишни председатели: г-н Г. Лозанов, 

г-жа М. Стоянова, и в първия мандат на г-жа Владимирова беше така – всички писма, 

които са свързани с нашата работа се оставят в пощенските кутии, които имаме. Ние не 

сме инспектор Дюдю, за да разследваме цялата поща, понякога тя е над 100 писма. 

Извинявайте, това не е моята работа. Моята работа е да работя по казуси, с които съм 

ангажирана. В този случай намирам непрофесионално поведението на председателката – 

да получим писмо от КРС, че националната обществена медия закрива средновълновия 

ресурс и това писмо да не е в пощата ни. Приключвам темата, благодаря. 

София Владимирова: Намирам за изключително непрофесионално очакването, че това е 

детска градина, в която всички писма се дават без да са разглеждани от експерти, без да 

има становища към тях, и че е затруднение да се чете справката на пощата. Аз също съм 

работила при председател г-н Лозанов, също и при М. Стоянова, чела съм си справката на 

пощата и съм изисквала писмата, които са ме интересували. 

Розита Еленова: Не сте чели нищо, защото тая справка аз я поисках преди една година и 

половина.  

София Владимирова: Тази справка аз поисках да се прави още в първия ми мандат и 

след това… 

Розита Еленова:  И в следващия Ви мандат не се интересувахте от тая поща. Това е 

лично моя инициатива, даже не знам колко от съветниците я получават тази поща, г-жа 

Димитрова се заинтересува и тя я получава.  

Бетина Жотева: И аз я получавам и искам да ви кажа, че това писмо от БНР е 

пристигнало в справката на 28 ноември 2018 г.  

Иво Атанасов: Добре. Тогава не сте ли имали интерес към тази тема и да поискате 

писмото, или сега Ви се появява интересът? И някой трябва да Ви бъде виновен, че сега 

Ви се появява интересът. 

Бетина Жотева: Ето сега го намерих писмото. 

Ивелина Димитрова: Аз също. 

Розита Еленова: Колеги, това че работим по различни критерии не означава, че аз ще 

сменя моите. Те са по-високи.  
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Иво Атанасов: Не знам на кое казвате „критерии”, но на 28 ноември сте имали във 

входящата справка, че е дошло такова писмо.  

Розита Еленова: Г-н Атанасов,  моля, не ме обсъждайте! Благодаря Ви за вниманието.  

Иво Атанасов: Вас тази тема не Ви е заинтересувала. Явно това Ви е критерият. 

Розита Еленова: Не ме обсъждайте! 

Иво Атанасов: В един момент решавате да връщате нещата назад и да търсите виновен 

за нещо, за което …. 

Борислав Шабански: Аз се учудвам, че от членове на СЕМ се смесват процедури, които 

са ноторно известни може би повече от 20 години и които са законово регламентирани. 

Когато се иска промяна в разрешения, всички би трябвало да знаете, се отправя заявление 

до Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). СЕМ не получава т.нар. от Вас писма 

или какъвто и да било друг документ, освен от КРС. Т.е. документ след неговото 

получаване се предоставя на Дирекция „Специализирана администрация”(СА) за 

становище от експерти. Това своевременно е направено. На 27 ноември е получено 

писмото, приложено е заявлението от КРС, възложено е на директора на СА, на главния 

юрисконсулт, които до първото заседание след това, на 12 декември 2018 г., не са били 

готови със своите експертизи. След Нова година, на 3 януари т.г., г-н Велев отново до 

КРС, отново уточнявам – не до СЕМ, не става дума за никакви писма, никакви преки 

кореспонденции на СЕМ с КРС, заявява желанието си за прекратяване на процедурата. На 

първото заседание тези два документа са докладвани. Който иска да разбира закона - 

както иска да го разбира, процедурата е спазена, както е спазен и Вътрешния ред в 

Съвета.   

Розита Еленова: Приемам с удоволствие така професионално представения отговор. 

Единственият ми въпрос е – защо, Вие г-жо председател, не можете да отговорите по този 

начин, а се налага колегата г-н Атанасов винаги да скача и да Ви подава ръка. 

София Владимирова: А Вие, защо смятате, че само Вие можете да говорите… 

Розита Еленова: Аз смятам, че този отговор е съвсем във Вашето полезрение… 

Иво Атанасов: Вие казвате, че някой прави внушения. Ето това са внушения. 

Розита Еленова: Който чете протоколите вижда. 

София Владимирова: Със сигурност.  

Розита Еленова: Това е във Вашето полезрение, знаете го, и бихте могли щом питам, да 

ми отговорите по същия професионален начин, по който и главният секретар.  

София Владимирова: Бих могла, ако бях оставена да отговоря. При положение, че съм 

прекъсвана всеки път, не считам за необходимо да влизам в този разговор. Нито го 

намирам за колегиално, нито за етично. Колеги, ако сте съгласни, моля да гласуваме 

прекратяване на преписката.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: С оглед оттегляне на заявлението от Българското 

национално радио, прекратява административното производство. 

 

д) прекратяване на административно производство, образувано по искане на ЕТ 

«Нем-Генов - Георги Генов». 

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

 

Розита Еленова: Колеги, аз много се радвам, че този сложен казус се развива в тази 

посока, Искам да  изкажа благодарност на г-жа Димитрова, която единствено ме 

подкрепи, и на г-жа Станева за нейния професионализъм при срещата с доставчика. 

Смятам, че този сложен казус и неговото развитие показва ясно, че медиаторската роля на 

СЕМ не трябва да бъде обезсмисляна, че в нея има капацитет и възможности, по които да 

работим. Благодаря, г-жо Димитрова и благодаря, г-жо Станева. 
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Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: С оглед оттегляне на заявлението от ЕТ „Нем-Генов – 

Георги Генов”, прекратява административното производство. 

 

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

обявяване на конкурси за «директор» и «юрисконсулт» в Дирекция «Специализирана 

администрация – НЛРПР» и «старши  юрисконсулт» в Дирекция «Обща администрация». 

 

София Владимирова предложи да бъдат обявени три конкурса: за „директор” на 

„Специализирана администрация” (СА); за „юрисконсулт” в Дирекция „СА” и един за 

„старши юрисконсулт” в „Обща администрация”. Подложи на гласуване обявяване на 

конкурсите. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за” и 1 (един) „въздържал се” (Розита Еленова): На 

основание Закон за държавния служител и Наредба за провеждане на конкурсите за 

държавни служители, да се обявят конкурси за следните свободни длъжности: 

-  „директор” и „юрисконсулт”; в  Дирекция „Специализирана администрация-

НЛРПР”; 

- „старши юрисконсулт” в   дирекция „Обща администрация”. 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Предложениe и Докладна от Розита Еленова – член на СЕМ. 

а) Задача към мониторинга. 

Розита Еленова: Задачата към мониторинга, която бих искала да поставя е - да получим 

един доклад във връзка с Коледните и Новогодишните програми, които са в съответствие 

със ЗРТ. Имаше християнски празник в тези празнични дни. Ефирни, обществени и по-

големите телевизии, ако можем, да включим в този доклад. Това е моето предложение.  

Иво Атанасов: А темата каква е? 

Розита Еленова: Доклад във връзка с Коледните и Новогодишните програми на големите 

телевизии и спазването на ЗРТ.  

София Владимирова: Има ли допълнения към това предложение?  

Бетина Жотева: Не. 

София Владимирова: Аз смятам, че ако беше установено нарушение, то би следвало да е 

отбелязано, но, колеги, ако подкрепяте предложението на г-жа Еленова, моля да 

гласувате.  

Иво Атанасов: Това е ежедневен мониторинг. Но ако има съмнения за нещо, г-жа 

Еленова спомена християнските празници.. 

Ивелина Димитрова: Може би някакъв сравнителен анализ, да е по-фокусирано.  

Иво Атанасов: …защото ако смята, че има нещо нехристиянско, да бъде малко по-

целенасочено наблюдението. Спазването на ЗРТ е наше задължение да го правим всеки 

ден, да следим за това всеки ден. 

Розита Еленова: Липсата на инициативност на някои колеги също дълбоко не ме 

интересува.  

София Владимирова: Аз не знам кое наричате „липса на инициатива”. Моля, който е 

„за” предложението – да гласува. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (четири) гласа “за”, 1 (един) „против” (Иво Атанасов) и 1 (един) 

„въздържал се” (София Владимирова): Да бъде изготвен доклад от „Специализирана 

администрация-НЛРПР”, съгласно предложението на Р. Еленова-член на СЕМ; 
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София Владимирова: Г-н Шабански, който е временно изпълняващ длъжността 

„директор” на „СА”, моля, да организира това наблюдение.  

 

б) докладна относно въпроси, свързани с управлението и функционирането на 

СЕМ. 

Розита Еленова: Ще поставя някои въпроси, които са свързани с управлението и 

функционирането на СЕМ. Те са няколко, разнообразни са, но аз всъщност съм ги 

обединила в едно изказване, за да не бъда многословна. 

София Владимирова: Само да кажа, че ние предварително не сме получили тази 

докладна.  

Розита Еленова: Да, не сте я получили. Обаче това е мое изказване. Така че, след като я 

споделя с вас, се надявам съветниците също да имат някакво отношение.  

 Уважаеми колеги, през последните месеци има редица притеснителни ситуации в 

дейността на институцията СЕМ: 

1.       Освобождаване от длъжност на директора на дирекция “Специализирана 

администрация” .  

Този административен акт е реализиран, без  да бъде информиран Съветът и 

неговите членове за елиминирането на ключов ръководител. На заседание се разглеждат 

доклади и се взимат решения, които засягат цялостната дейност - административна и 

финансова. Администрацията подпомага съветниците, а те гласуват проекто-бюджета на 

СЕМ, както и по-големите разходи по него. Остават открити въпросите, защо не са  

информирани членовете, защо не са изложени мотивите за освобождаването, както и 

начинът, по който е освободена директорката. Припомням, че тя е заела длъжността след 

конкурс, проведен от тази председателка, г-жа Владимирова.Разбира се, такова 

освобождаване не е прецедент. Факт е, че председателят има право да извършва промени. 

Това обаче е ставало съвместно със съветниците. Въпросите придобиват особена важност 

на фона на изказванията на председателката, че Съветът е недофинансиран, а както и 

признанието, че е колегиален орган. Питам се, каква е причината за  припряното решение, 

взето и реализирано по празниците. По лична инициатива на председателката са 

изплатени шест заплати, което представлява около 10 000 лева от бюджета на регулатора. 

Действията на г-жа Владимирова са в нарушение с чл. 17 от Вътрешните правила 

за контролни дейности в СЕМ.  

2.       Отказ от изпълнение на поставена задача. 

С докладна поставих задача да се проучи международния опит, свързан с реакции 

при негативни новини.  Задачата и до ден днешен не е изпълнена. Загрижена съм, че след 

освобождаването на директора на “Специализирана администрация” задачата не само, че 

няма да бъде изпълнена, но служителката Мария Белчева няма да бъде наказана, за да не 

допуска повече своеволие. В служебна кореспонденция, която достига до мен, защото е 

споменато името ми, въпросната служителка изразява позиция, че „ г-жа Еленова не може 

да поставя задачи“. Кое затруднява служителката? Възможно ли е да е претоварена?  С 

какво? Предполагам, че това ще се отрази в месечните й доклади. Или задачите да не се 

поставят коректно, както самата Белчева отбелязва –„тази задача беше отменена” в устни 

разговори с  председателя и главния секретар?   

3.       Подценяване на необходимостта от кадрово осигуряване на СЕМ.  

Предложих доклад за осигуряване на административен капацитет, анализ на 

персонала и стартиране на процедура за конкурси за многото незаети места. Процеси, 

които протичат в цялата им сериозност в държавна администрация от началото на 2019 

г.В справката след заседание беше записано „по настояване на г-жа Еленова“. Има 

недоразумение. Не настоявам! Загрижена съм и алармирам за действия. След като 

председателката преценява, че това не е необходимо - официално оттеглям 
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предложението си за стартиране на процедура. Остава обаче въпросът, каква е целта да не 

се заемат освободени длъжности. Най-логичното обяснение е, че се раздават по- високи 

дмс-та. И дали те са за всички?  

4.       Масово напускане на служители. 

В СЕМ за 3 месеца напуснаха 10 души включително и дългогодишни служители. 

Така г-жа Владимирова реализира своеобразен рекорд - председателят с най-много 

напуснали служители. На какво се дължи това текучество? Дава ли си дава сметка, с 

каква отговорност е натоварена и накъде води СЕМ? След всичко това, все по-често се 

питам дали е достатъчно подготвена за длъжността, която изпълнява. Не съм и не мога да 

съм равнодушна, защото съм гласувала за този председател.    

5.       С поглед към предстоящите предизвикателства, бих искала да се запозная с 

намеренията за стартиране на процедурата за избор на генерален директор на БНР, да се 

запозная с пътната карта за реализиране на конкурса. Колеги, от проблемите, които 

констатирам, става ясно, че основните принципи на управление: ефективност, ефикасност 

и икономичност са нарушени. Наскоро министър-председателят каза: „Ако СЕМ си беше 

на местото…..”, дали и ние с поведението си допринасяме за срива на СЕМ като 

институция? Понижението на авторитета на институцията ни ме кара да бъда обезпокоена 

и загрижена. 

Понеже знам, че председателката отново ще отвърне с традиционния си отговор, 

че не вижда проблеми, се налага да помоля за писмено предоставяне на отговорите. 

 Благодаря ви за вниманието! 

Иво Атанасов: Този текст бих могъл да го коментирам най-рано на следващото 

заседание, и то ако ми бъде представен писмено 24 часа преди това. Благодаря! 

София Владимирова: Намирам за изключително неколегиално поведение изчитането на 

такъв текст, без той предварително да е представен на съветниците. В този смисъл аз 

повече няма да подкрепя предложения, които влизат в деня на заседанието, а не 24 часа 

предварително. 

Розита Еленова: Това не зависи от Вас, г-жо председател. 

София Владимирова: Казвам каква ще бъде моята лична реакция. Разбира се, че всеки 

от съветниците има право на свое собствено решение за това как да гласува влизането на 

един или друг документ в дневния ред.  

Розита Еленова: Ако нещо не Ви устройва, ще искате да променяте закона? По закон 

всеки от съветниците има право да вкара точка в дневния ред в началото на заседанието. 

София Владимирова:  Искам да апелирам - като сме толкова принципни по някои 

въпроси, да бъдем принципни и по други въпроси.  

Розита Еленова: Вие не можете да апелирате, защото трябва да сте, за да апелирате. 

София Владимирова: Считам, че мога. 

Розита Еленова: Добре. 

 

ИНФОРМАЦИИ: 

 

- Писмо от КРС за среща – 09.01.2019 г. (Приложение т. Инф.1) 

София Владимирова напомни на съветниците за писмото от КРС, относно предстоящата 

среща на 9 януари 2019 г. в 14.00 ч. в сградата на КРС  и информира, че са подготвени 

папки за членовете с докладните по темите, които КРС са изпратили.  

 

СЕМ прие за информация 

 

- Писмо от изпълнителния директор на «ТВ Европа» – искане за среща. 

(Приложение т. Инф. 2) 
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София Владимирова даде думата на съветниците за мнения по исканата среща от 

изпълнителния директор на „ТВ Европа”.  

 

Иво Атанасов: От  „ТВ Европа”? Ако мога да кажа няколко изречения? Първо – няма 

предмет на тази среща, тъй като авторите на писмото сами подчертават, че 

законопроектът, за който става дума, вече е изтеглен. Така че в правния мир такъв 

документ не съществува. Да, ние може да коментираме въпроси, свързани с промяна в 

законите независимо, че няма внесен законопроект, но това бихме могли да направим с 

АБРО, с БАККО, с Асоциацията на Янна Иванова, със Съюза на българските журналисти, 

с Асоциацията на европейските журналисти, с научни организации, но някак си ми се 

вижда не много нормално да седнем очи в очи с една от многото телевизии. Имали сме 

срещи, разбира се, с някои телевизии, тогава, когато са зачестили нарушенията в тяхната 

дейност,   ние сме сядали да си уточним критериите и да направим така, че да се подобри 

средата, без глобите и санкциите да бъдат самоцел. Но да седнем и да разговаряме по това 

как да се променя законодателството само с една от телевизиите, колкото и напоително и 

системно тя да настоява за това, не ми се струва редно, тъй като можем да получим 

определени упреци. Благодаря! 

Розита Еленова: Моето мнение категорично е в посока за среща с доставчика. Ние сме 

регулатор и при условие, че доставчик иска среща със СЕМ, ние трябва да я приемем. На 

тази среща може да се изкаже целият диапазон от мнения, както се вижда – съществува 

такъв. Така че аз ще гласувам за среща, ще се подготвя за нея и ще изкажа своето 

становище пред самия доставчик.  

Ивелина Димитрова: Мен също ме притеснява това, че е неясна темата за срещата. 

Имало е предложение за законодателни промени, което обаче е изтеглено към този 

момент и няма ново такова. Така че ние няма да можем по същество да коментираме и да 

вземем отношение, тъй като не знаем предложените промени и намеренията на 

законодателя, както и дали изобщо ще има такива. Може би на един по-късен етап аз 

също бих приела една такава среща с удоволствие. Принципно срещите с доставчиците са 

много добра практика, когато то касае пряката им работа, дейността, взаимодействието 

със СЕМ, съгласно принципите на закона. Тук обаче темата касае нещо, което се е 

случило назад във времето и   вече не е актуално. То не стои на дневен ред като 

законодателно предложение за промени в ЗРТ. Поне на този етап на нас по същество ще 

ни е трудно да коментираме.  

Бетина Жотева: Компромисен вариант - да се срещнем, но след като поправката в закона 

вече е внесена и е факт.  

Ивелина Димитрова: Или поне ново предложение за промени. 

Розита Еленова: Казах моето предложение. 

София Владимирова: Т.е., когато имаме реално внесена, а не когато е гласувана? 

Бетина Жотева:  Не, не. Тъй като сега е изтеглена, нека да я внесат. 

Иво Атанасов: Когато има законопроект. 

Бетина Жотева:  Когато има законопроект наистина да се срещнем, защото аз съм 

съгласна – това е много важен проблем, касае много български телевизии не големи, 

които не разполагат с много възможности и действително е важно за тях. Ние сме 

регулатор, нямаме никакво основание да кажем „няма да ви виждаме”, но действително 

към момента обектът на дискусия липсва, затова ви предлагам, когато той е наличен, на 

един по-късен етап, да оставим срещата отворена.  

Ивелина Димитрова: На по-късен етап и то със всички заинтересовани страни.  

Бетина Жотева: Да, да, това е много важно.  

София Владимирова: Ако се срещнем с операторите и АБРО, трябва да се срещнем и с 

БАККО. 
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Бетина Жотева: Разбира се. Това е изключително важна поправка и много страни са 

засегнати, но нека да има обект на дискусия. Това е моето предложение. 

Ивелина Димитрова:  А и тъй като  СЕМ няма правомощия за законодателни 

инициативи, няма как да излезе от нас предложението за промени. 

София Владимирова подложи на гласуване предложението на г-жа Б. Жотева - при 

повторно внасяне на поправката, да се организира среща с г-н Харизанов, АБРО и 

БАККО, за да бъдат чути всички страни. 

Иво Атанасов: Да го напишем в писмо до „ТВ Европа”, като им предложим по-широк 

формат на срещата.  

София Владимирова допълни - ако бъде внесена поправката, да се уточни с г-н 

Харизанов дали би приел по-широкия формат или предпочита индивидуална среща. Но 

ако такава се осъществи с него е редно да се осъществи такава и с другите организации, 

които биха били засегнати от една такава поправка. Подложи предложението на 

гласуване.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за” 1 (един) „въздържал се” (Розита Еленова): Да се 

изпрати писмо с отговор до изпълнителния директор на “Телевизия Европа“ АД, че при 

внасяне на нов законопроект за изменение на ЗАПСП и ЗЕС, СЕМ ще инициира среща, 

включително с АБРО и БАККО, за която страните ще бъдат уведомени. 

 

- Доклад от Ива Георгиева- главен експерт „Човешки ресурси” за резултата от 

проведен конкурс за длъжност старши инспектор в Дирекция «Специализирана 

администрация – НЛРПР». 

Главен експерт „Човешки ресурси” Ива Георгиева представи доклада. (Приложение т. 

Инф. 3) 

 

СЕМ прие за информация. 

 

- Писмо от БНТ с предложение относно периодично предоставяната на СЕМ  

информация. (Приложение т.Инф.4) 

 

Розита Еленова: Кога получихме това писмо на БНТ?  

Борислав Шабански: В петък късния следобед. 

Розита Еленова: Ето - няма го в дневния ред?  

Борислав Шабански: Има го в Информации, т.4. Как да го нямате, останалите 

съветници да го имат, Вие да го нямате.  

Розита Еленова: Ето - писмо от КРС, изпълнителен директор „ТВ Европа”, доклад от 

Ива Георгиева… друго няма. А, има го, извинявайте. 

София Владимирова: Аз го имам в дневния ред.  

Розита Еленова: Няма го в дневния ред, но го имам в пощата.  

Иво Атанасов: Че откъде ще го принтираме, ако го няма. 

Розита Еленова: Вчера  принтирах дневния ред и работих по него. И тук на раздадения 

днес го няма. Просто го няма. 

Борислав Шабански: В дневния ред е в т. Информации. 

София Владимирова: В т. Информации е на  втора страница. 

Розита Еленова: Добре. 

София Владимирова: На следващото заседание, ако не възразявате, считам че 

предложенията, които правят от БНТ са абсолютно резонни, да вземем решение да им 

изпратим едно писмо, че сме съгласни с тях.  
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Решение: 

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

на СЕМ. 

 

- Предложение на  председателя за провеждане на среща с БНР за обсъждане на 6-

месечния отчет. 

София Владимирова предложи отчетът да бъде обсъден на 16 януари от 11.00, за да не 

съвпада с редовното заседание на СЕМ във вторник. Ако точките в дневния ред не са 

много,    то би могло да се проведе в сряда преди или след отчета на БНР. Информира 

съветниците, че отчетът е разпределен за експертните становища още при пристигането 

му през миналата седмица. Предложи да се изготви писмо с покана до генералния 

директор, за 16.01.2019 г. от 11.00 ч. за представяне на отчета. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: Да се изпрати покана до генералния директор на 

Българското национално радио - на 16.01.2019 г. от 11:00 ч.  да представи 6-месечния 

отчет за дейността на БНР.  

Дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР” и дирекция „Обща 

администрация” да изготвят експертни становища по финансовата и съдържателната част 

на доклада на БНР. 

 

София Владимирова закри заседанието. 

 
 

Материали, приложени към Протокол № 1  : 

 

1. Дневен ред; 

2. Доклад от Ем. Станева и Р. Радоева , Изх. № НД-04-30-07-3/04.01.2019 г.; 

3. Доклад от Ем. Станева и Р. Радоева, Изх. № НД-04-30-07-2/04.01.2019 г.; 

4. Доклад от Б. Шабански, Изх. № РД-19-30-03-1/04.01.2019 г.; 

5. Писмо от КРС, Вх. № ЛРР-12-10-00-33/17.12.2018 г.; 

6. Писмо от „Телевизия Европа” АД, Вх. № НД-06-21-00-86/11.12.2018 г.;  

7. Доклад от Ив. Георгиева, Изх. № НД-04-30-08-5/04.01.2019 г.; 

8. Писмо от БНТ, Вх. № РД-22-18-00-1/03.01.2019 г.; 

 

 

Бетина Жотева 

 

 

………………..… 

 

Ивелина Димитрова 

    

…………………. 

 

 

Иво Атанасов 

 

 

……….…………. 

 

 

Розита Еленова 

 

 

..………………… 

 

 

 

София Владимирова 

Председател на СЕМ 

   

 

 

………………..… 

 

 

     

 

 

Старши специалист:   ………………….. 

Светлана Николова 


