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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 

 

№ 5 

от редовно заседание, състояло се на 30.01.2019 г. 

 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева, Ивелина Димитрова, Иво Атанасов,  София Владимирова – 

председател. 

 

ОТСЪСТВА:  Розита Еленова.  

 

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 осъществен надзор за 

спазване на условията на индивидуална лицензия за доставяне на аудио-визуална медийна 

услуга, издадена на Българска национална телевизия с наименование БНТ1. 

Вносител: Борислав Шабански. 

Докладва: Зорница Гюрова. 

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

а) искане от Община Плевен за изменение на Индивидуална лицензия № 1-059-01 за 

доставяне на радиоуслуга на територията на град Плевен;        

б) заявления от Българското национално радио и «Инвестор.бг» АД, 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. 1, т. 18 на Закона за радиото и 

телевизията; 

в) уведомително писмо от «Нова Броудкастинг груп» АД; 

г) писмо от ПРОФОН, съдържащо искане за заличаване на регистрация № ЛРР-02-4-

142-01 на  «Би АЙ Телевизия» ЕООД; 

д) решение на 5-чл. състав на ВАС по административно дело 12649/2018 г.     

Вносител: Борислав Шабански. 

Докладват: Емилия Станева, Райна Радоева.  

3. Доклад на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» по искане от г-н Денис 

Моллов по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Вносител: Борислав Шабански. 

Докладва: Доротея   Петрова. 

 

Разни: 

- Писмо от КРС във връзка със заседания на Експертните комисии за конкурсите за 

радиодейност за градовете Бобошево, Свиленград и Созопол. 

- Международна дейност.  
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Информации: 

- Доклад на старши инспектор Татяна Тодорова за извършени наблюдения на 

телевизионните Коледни и Новогодишни програми на доставчици на медийни 

услуги.       

 

София Владимирова откри заседанието и предложи като допълнение към точка Разни от 

дневния ред, да влезе получено от КРС писмо във връзка със заседанията на Експертните 

комисии за конкурсите за радиодейност (съветниците са запознати, че срещата от тази 

седмица е отложена по молба на КРС). В точка Разни да влезе и доклад на г-жа Бетина 

Жотева по международна дейност. Подложи на гласуване дневния ред, с така направените 

допълнения към него.  

 

Решение: 

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

 

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

осъществен надзор за спазване на условията на индивидуална лицензия за доставяне на 

аудио-визуална медийна услуга, издадена на Българска национална телевизия с 

наименование БНТ1. 

Главен инспектор Зорница Гюрова представи доклада.(Приложение т.1) 

 

Иво Атанасов: Приемам доклада, който показва интересни факти и тенденции, например 

това, че публицистиката е намаляваща част от актуалните предавания. Това се забелязва и с 

просто око. Не би трябвало това да е така в обществената телевизия, би трябвало точно в нея 

публицистиката да вземе едно по-сериозно място, и това е нещо, което може да се направи 

като препоръка. Виждаме един траен дефицит на изпълнение на лицензионните условия по 

отношение на детските и младежки предавания, и въпреки че се наблюдава известно 

подобрение в този период,  все още не е достигнат нужният процент. Виждаме, че няма 

образователно предаване, а има предавания с образователен елемент и тези елементи са 

свързани с история, с култура, което не е маловажно, разбира се, но не можем да бъдем 

загледани до плюс безкрайност в своята история. Технологиите в света вървят напред и 

виждаме какво става в сферата на комуникациите, а тук няма образователни предавания в 

сферата на научно-техническото образование, което е много важно за развитието на всяка 

страна, за да бъдем адекватни с времето, в което живеем. Това е един стар недостатък не 

само на националната телевизия. Такива предавания, свързани с научно-техническото 

образование почти не виждам по телевизиите. Да, отново се констатира, че не се достига 

процентът в предавания за хората с увреждания. Нещо, което бих искал да кажа накрая – 

може би съм увреден от това, че съм завършил математическа паралелка, след това в УНСС 

съм учил две висши математики, линейна алгебра и какво ли не, но ми прави впечатление, че 

в доклада едни и същи предавания са отчетени в изпълнението на повече от едно 

лицензионно условие. Такъв е примерът с предаването „Стани богат”, което го срещаме в 

отчета като образователно, срещаме го в отчета и като развлекателно предаване. „Улови 

момента” го срещаме в процентите на образователно предаване, на културно-научно и на 

актуално. „ИСТОРИЯ.БГ” е включено и като актуално, и като образователно. „Култура.bg”  e 

като актуално и културно предаване. „Днес и утре” е включено като актуално, като 

образователно и като културно предаване. „TrendY”  е като актуално, като образователно, 

като младежко. Има и други примери.  Защо ги казвам? Защото по този начин има риск дори 

да се надминат 100-те процента, когато едно и също предаване е включено в различните 

лицензионни условия и се пресмята дали дадена телевизия изпълнява тези условия. Разбира 

се, всички сме наясно, че има предавания с такъв характер, че могат да бъдат съотнесени към 
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всяка от тези категории, но трябва да се внимава при изчисляване на процента, за да не се 

получи изкуственото му завишаване и да се извади извод за изпълнение на лицензионните 

изисквания, пък всъщност това да не е така. Благодаря! 

София Владимирова обърна внимание, че в доклада е констатирано изпълнение на нормата 

за  интеграционни предавания. Има намаление на жестомимичния превод, но като цяло се 

изпълняват параметрите на лицензията.  

Ивелина Димитрова: Бих искала да попитам – такава ли е практиката и досега - да се 

изчисляват по този начин процентите, а именно дублирайки предавания по различни 

лицензионни параметри? 

Иво Атанасов: Така е.   

Ивелина Димитрова: А повторенията не влизат в тези проценти? Нали лятото говорихме, 

че не влизат? 

Зорница Гюрова: Влизат, тъй като това е различно програмно време, различни аудитории.  

Ивелина Димитрова: Влизат и така трябва да бъде, така ли? 

Иво Атанасов: Влизат. Иначе къде да ги сложим повторенията?  

Ивелина Димитрова: Имам някакъв такъв спомен от лятото, но може би аз бъркам. Може 

би тогава говорехме за това, че не достига актуална публицистика,  и на заседание стана 

въпрос, че повторенията не се броят, така бях разбрала. Затова и съм останала с убеждението, 

че повторенията не влизат. Очевидно не е така. А проценти за регионални, Вие сте ги 

описали в доклада, но какъв е процентът? 

Зорница Гюрова: Да, в рамките на новините, където е лицензионното условие и се отчита 

много голям процент.  

Ивелина Димитрова: Не видях процента за регионалното съдържание, само видях, че са 

описани. Подкрепям казаното от г-н Атанасов, затова няма нужда да го повтарям. Приемам и 

препоръките, дадени от него.  

Бетина Жотева приема доклада без забележки.  

София Владимирова благодари за направения доклад и подчерта видимата позитивна 

тенденция при регионалните новини, което в определен период е представлявало известно 

притеснение за СЕМ. Предложи докладът, със заключенията в него, да се изпрати на БНТ  с 

цел националната телевизия да бъде наясно с констатираните от Съвета дефицити, както и 

къде би следвало да се обърне внимание на програмирането. Очакването на г-жа 

Владимирова е процентът детски и младежки предавания да бъде достигнат, тъй като се 

подготвят два нови детски филма, заявено от националната телевизия  при представяне на 

периодичния отчет в СЕМ. Разбира се, обясними са затрудненията, които изпитват 

обществените оператори за детските и младежки програми. Подкрепя доклада.   

 

Решение: 

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

Да се изпрати на Българска национална телевизия докладът от извършеното наблюдение, за 

да бъде запознат доставчикът с направените в него изводи и констатации. 

 

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

по:  

а) искане от Община Плевен за изменение на Индивидуална лицензия № 1-059-01 за 

доставяне на радиоуслуга на територията на град Плевен;   

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

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: На основание чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, да се даде 7-дневен 

срок на Община Плевен за отстраняване на констатираните пропуски и недостатъци в 

документацията. 
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б) заявления от Българското национално радио и «Инвестор.бг» АД, 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. 1, т. 18 на Закона за радиото и 

телевизията; 

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

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) 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 

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 изменя ред № 125.  

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) 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 № 00512-007/16.12.2016 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. Русе, издадено на Инвестор.бг АД, а именно: 

1. Изменя букви „е“, „ж“, „и“ и „к“ 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) уведомително писмо от «Нова Броудкастинг груп» АД; 

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

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Да се отразят в Публичния регистър на СЕМ, промени в 

органите на управление на „Нова Броудкастинк Груп” АД. 

 

г) писмо от ПРОФОН, съдържащо искане за заличаване на регистрация № ЛРР-02-4-

142-01 на  «Би АЙ Телевизия» ЕООД; 

Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада. (Приложение т.2г) 

 

Иво Атанасов: Ние имаме сладко-горчив опит, ако ми позволите този термин от китайската 

кухня, с „ТВ 7”, „New 7 и „Super 7”. Сладък, защото съдът уважи решението ни да заличим 

регистрациите на този доставчик, и горчив, защото отхвърли нашето решение да прекратим 

лицензията. Ясно е, че регистрация се заличава  по-лесно и ако се създадат обстоятелства, за 
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които говори г-жа Станева, ще можем без проблеми да заличим тази регистрация, но на този 

етап все още СЕМ няма необходимите аргументи за предприемане на такова решение.  

Ивелина Димитрова: Аз също смятам, че трябва да изчакаме тези фактически 

обстоятелства да настъпят. 

София Владимирова допълни, че е необходимо по-прецизно да се следи по-нататъшното 

развитие на казуса.  

Ивелина Димитрова: Тогава и ПРОФОН биха имали основание. Може би трябва да се 

напише едно писмо. 

Емилия Станева: Ние ще се самосезираме при настъпване на някое от тези обстоятелства.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Да бъде изпратен отговор до ПРОФОН за  липса на 

правна възможност за прекратяване регистрация на „Би Ай Телевизия” ЕООД. 

 

д) решение на 5-чл. състав на ВАС по административно дело 12649/2018 г.     

Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада. (Приложение т.2д) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Да се възобнови административното производство по 

конкурса за издаване на лицензия за радиодейност за територията на град Царево, честота 

97.4 MHz, съгласно указанията на съда. 

Г-жа Розита Еленова, в качеството й на резервен член на ЕК, да замени г-жа Мария 

Стоянова, която вече не е член на СЕМ. 

Председателят на СЕМ да измени Заповед РД-13-102/25.11.2016 г., с оглед 

съответствието й с чл. 18, ал. 3 от Правилника за организиране и провеждане на конкурси от 

Съвета за електронни медии за лицензиране на радиооператори, разпространяващи своите 

програми чрез наземно аналогово радиоразпръскване, и проведения жребий - за председател 

на ЕК да бъде вписана г-жа Розита Еленова, вместо София Владимирова. 
 

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

искане от г-н Денис Моллов по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). 

Главен юрисконсулт Доротея Петрова представи доклада. (Приложение т.3) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: На основание чл. 31, ал.1 и ал. 2 от Закона за достъп до 

обществена информация, да бъде изпратено писмо до „Болкан мюзик” ЕООД с искане за 

изричното му писмено съгласие за предоставяне на исканата от заявителя информация. 

Да бъде изпратено писмо на заявителя за удължаване на срока за получаване на 

исканата от него информация. 

 

РАЗНИ: 

- Писмо от КРС във връзка със заседания на ЕК за конкурсите за радиодейност за 

градовете Бобошево, Свиленград и Созопол. (Приложение т.Разни.1) 

София Владимирова напомни на съветниците за пристигналото и изпратено на имейлите 

им писмо от КРС, с което се предлага заседанията на Експертните комисии, във връзка с 

конкурсите за радиодейност, да се проведат на 6 февруари. Предложи да се изпрати писмо до 

КРС, с което членовете от квотата на Комисията да бъдат уведомени, че заседанията ще се 

проведат от 13.00 ч. на същата дата, след редовното заседание на СЕМ.  
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Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Да се уведомят членовете на Експертните комисии от 

квотата на Комисията за регулиране на съобщенията, че заседанията на комисиите  за оценка 

на документите на кандидатите за лицензия за радиодейност в градовете Созопол, Бобошево 

и Свиленград, ще се проведат на 6 февруари от 13.00 ч. 

 

- Международна дейност.  

Бетина Жотева направи предложение, г-жа Мария Белчева – старши експерт в 

„Специализирана администрация” да вземе участие в заседанията на останалите 2 групи на 

Подгрупа 3 на ЕРГА в Брюксел, които са свързани с новата Директива. Тези групи се 

събират на 6-ти и 7-ми февруари. Напомни на съветниците, че те работят по въпроси 

свързани с промените в Директивата и понеже Подгрупа 3 е много голяма, тя е разделена на 

още три подгрупи. В момента г-жа Белчева участва в заседание на първата, а втората и 

третата ще бъдат отново в два последователни дни (6 и 7 февруари т.г.). Г-жа Жотева е на 

мнение, че г-жа Белчева трябва да покрие целия цикъл на срещи на тези подгрупи. 

Евентуално на следващи заседания ще бъде предложена за участие г-жа Кирковска. За г-жа 

Жотева е важно СЕМ да има представител на тези заседания, и помоли съветниците да 

подкрепят предложението й за командировката на г-жа Мария Белчева.  

София Владимирова напомни на съветниците за графика, с който са запознати, както и 

взетото от Съвета решение, съгласно което, ако някой от съветниците има желание за 

участие, е необходимо своевременно да информира г-жа Жотева. Към момента е очевидно, 

че няма други предложения. 

Бетина Жотева допълни, че според нея е абсолютно логично един представител да проследи 

и трите подгрупи, а не да се обменя информация между различни представители. Целта е, на 

СЕМ да бъде представен общ доклад.  
 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Командирова Мария Белчева  – старши експерт в СА, в 

Брюксел за участие в среща на Подгрупа 3 на ЕРГА, за периода 6 – 7 февруари 2019 г. с една 

нощувка. Всички разходи за командировката са за сметка на СЕМ, като пътните разходи и 

разходите за нощувка ще бъдат възстановени от приемащата страна след приключване на 

командировката. 

 

Информации: 

- Доклад на старши инспектор Татяна Тодорова за извършени наблюдения на 

телевизионните Коледни и Новогодишни програми на доставчици на медийни 

услуги.     

Старши инспектор Татяна Тодорова представи доклада. (Приложение т. Инф.)   

 

София Владимирова предложи, във връзка с възникналия казус в „Телевизия Европа”, СЕМ 

да вземе решение, каквото беше взето в аналогичния случай от предходното заседание на 

Съвета. 

Иво Атанасов: Тези хора в кой век живеят? 

 

Решение: 

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

Да се изпрати писмо до „Телевизия Европа” АД, с което да се обърне внимание на 

доставчика да е по-прецизен в преценката на съдържанието, което предоставя за 

разпространение, както и да обозначава предаванията в съответствие с приетите Критерии по 

чл. 32, ал. 5 от ЗРТ. 
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София Владимирова закри заседанието. 

 
 

Материали, приложени към Протокол № 5  : 

 

1. Дневен ред; 

2. Доклад от З. Гюрова , Изх. № НД-04-30-07-12/25.01.2019 г.; 

3. Доклад от Р. Радоева, Изх. № НД-04-30-07-14/28.01.2019 г.; 

4. Доклад от Ем. Станева, Изх. № ЛРР-10-029-80-(16)/28.01.2019 г.; 

5. Доклад от Ем. Станева, Изх. № НД-06-21-00-61(18)/25.01.2019 г.; 

6. Доклад от Д. Петрова, Изх. № ПД-09-23-00-3/24.01.2019 г.;  

7. Писмо от КРС, Вх. № ЛРР-10-029-1/29.01.2019 г.; 

8. Доклад от Т. Тодорова, Изх. № НД-04-30-07-11/25.01.2019 г.; 

 

 

 

Бетина Жотева 

 

 

………………..… 

 

Ивелина Димитрова 

    

…………………. 

 

 

Иво Атанасов 

 

 

……….…………. 

 

 

Розита Еленова 

 

 

       отсъства 

 

 

 

София Владимирова 

Председател на СЕМ 

   

 

 

………………..… 

 

 

     

 

 

 

 

 

Старши специалист:   ………………….. 

Светлана Николова 


