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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 

 

№ 6 

от редовно заседание, състояло се на 06.02.2019 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) искане от «Оберон Радио Макс» ЕООД за изменение на Индивидуална лицензия № 

ЛРР-01 1-077-04-01 за доставяне на радиоуслуга на територията на град Самоков; 

б) искане от «Евроком България» ЕООД за заличаване на регистрация № ЛРР-02-4-

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

в) уведомително писмо от «БТВ Медиа Груп» ЕАД. 

Вносител: Борислав Шабански. 

Докладват: Емилия Станева, Райна Радоева 

2. Доклад на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» по административно-

наказателно производство АУАН № НД-01-51/2018 г. 

Вносител: Борислав Шабански. 

Докладва: Доротея Петрова.  

3. Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» по искания от г-н 

Данчо Хаджиев по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Вносител: Борислав Шабански. 

Докладва: Доротея Петрова.  

4. Доклади на Дирекция «Обща администрация»: 

а) промени във Вътрешните правила за работната заплата в СЕМ; 

б) предложение за купуване на ДМА, необходими за дейността на СЕМ. 

Вносител: Райна Радоева. 

Докладват: Ива Георгиева, Евгени Димитров. 

 

Разни 
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Информации: 

- Доклад от главен юрисконсулт Доротея Петрова за приключени съдебни производства 

за времето 01.01-31.12.2018 г. 

- Писмо от изпълнителния директор на «Телевизия Европа» АД.  

 

 

София Владимирова откри заседанието и предложи, в т. Разни да влезе гласуване  на платен 

отпуск на председателя на СЕМ. Подложи на гласуване дневния ред с така предложеното 

допълнение.  

 

Решение: 

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

 

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

а) искане от «Оберон Радио Макс» ЕООД за изменение на Индивидуална лицензия № 

ЛРР-01 1-077-04-01 за доставяне на радиоуслуга на територията на град Самоков; 

Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада. (Приложение т.1а) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”:  

І. ДОПУСКА изменение на наименованието, програмния профил и програмните 

характеристики на радиоуслугата, създавана и предоставяна за разпространение от „Оберон 

Радио Макс” ЕООД на територията на гр. Самоков, честота 90.5 MHz. 

ПРЕКРАТЯВА действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 

ЛРР-01 1-077-04-01 за територията на гр. Самоков, честота 90.5 MHz  

ИЗДАВА на „Оберон Радио Макс” ЕООД,  Индивидуална лицензия № ЛРР-01 1-077-

03-13 за доставяне на радиоуслуга с наименование „РАДИО ФРЕШ/ RADIO FRESH” за 

територията на гр. Самоков, честота 90.5 MHz и начална дата на разпространение - 

05.01.2009 г. Срокът на лицензията е 15 години.  

„Оберон Радио Макс” ЕООД се задължава, съгласно общите условия на Лицензия №  

ЛРР-01 1-077-03, да доставя радиоуслуга със специализиран програмен профил, 

предназначена за аудитория до 30 години, формат - CHR - хит радио. В съдържанието на 

програмата, съобразно нейната специализация, задължително се включват следните 

програмни елементи: 

Предавания с информационна насоченост – не по-малко от 1 на сто от дневното 

програмно време. 

Предавания с развлекателна насоченост – не по-малко от 2 на сто от седмичното 

програмно време. 

II. ОПРЕДЕЛЯ заплащане на такса в размер общо на 2 150 лв. (две хиляди сто и 

петдесет) – 150.00 лв. (сто и петдесет лева) за изменение на наименованието на програмата и 

2 000 лв. (две хиляди) за изменение на профила и програмните характеристики.  

Таксата се заплаща в седемдневен срок от влизане в сила на решението по банков път 

или в касата на СЕМ на адрес: гр. София, бул. ”Шипченски проход” № 69.  

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

Да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията за извършената промяна.  

 

б) искане от «Евроком България» ЕООД за заличаване на регистрация № ЛРР-02-4-

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

Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада. (Приложение т.1б) 
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Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”:  

ЗАЛИЧАВА регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на 

Евроком България ЕООД. 

ЗАЛИЧАВА програма „NBT”, с общ (политематичен) профил, национален 

териториален обхват, способ на разпространение - чрез кабелни и спътникови електронни 

съобщителни мрежи, от раздел Първи на Публичния регистър, поддържан от СЕМ.  

 

 

в) уведомително писмо от «БТВ Медиа Груп» ЕАД. 

Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада. (Приложение т.1в) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: Да се отразят в раздели Първи, Трети и Четвърти на 

Публичния регистър на СЕМ, промени в органите на управление на „БТВ Медия Груп” ЕАД. 

 

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

административнонаказателно производство АУАН № НД-01-51/2018 г. 

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

 

Решение: 

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

постановление на „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП” АД за нарушение  на чл. 12, ал. 1 от 

ЗРТ. Размерът на санкцията да бъде определен към минимума. 

 

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

искания от г-н Данчо Хаджиев по реда на Закона за достъп до обществена информация 

(ЗДОИ). 

 

а) Доклад по искане от г-н Данчо Хаджиев по реда на ЗДОИ, от 28.01.2019 г.; 

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

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: ПРЕДОСТАВЯ на Данчо Димитров Хаджиев, пълен достъп 

до следната обществена информация: 

Писмена справка за закупените през периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2018 г. със 

средства от бюджета на СЕМ мобилни устройства (от тип „smartphone” или технологично 

по-ограничени само до гласова комуникация и текстови съобщения (обикновени GSM 

телефони)) с цел предоставянето им за служебно ползване на членове на Съвета или 

служители на администрацията на СЕМ; членове и служители от администрацията на СЕМ, 

на които е предоставено за ползване такова устройство, сведения за търговската марка и 

модел на съответното закупено от СЕМ устройство, за цената, на която е закупено и с какво 

решение на СЕМ за целево разходване на средства от бюджета на СЕМ е станало 

закупуването му. 

Срокът, в който се осигурява достъп до исканата информация е 30 (тридесет) дни, 

считано от датата на уведомяването на заявителя за настоящото решение. 

Информацията се предоставя под формата на писмена справка (копие на хартиен 

носител) в деловодството на Съвета за електронни медии на адрес: гр. София, бул. 

„Шипченски проход” № 69, ет. 5, ст. 505, след предоставяне на документ за платени разходи.  

ОПРЕДЕЛЯ разхода за предоставения достъп до обществена информация на 1,91 лв. с 

включен ДДС, съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне на нормативи за 
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разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ, според вида на носителя, 

издадена от министъра на финансите (обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г.). 

Сумата следва да бъде внесена в касата на СЕМ или по банков път. 

Настоящото решение следва се изпрати на Данчо Димитров Хаджиев на адрес: гр. 

София 1574, бул. „Шипченски проход” № 63, сгр. 2, ет. 3, „СКАТ” ООД.  

 

б) Доклад по искане от г-н Данчо Хаджиев по реда на ЗДОИ, от 29.01.2019 г.; 

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

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: ПРЕДОСТАВЯ на Данчо Димитров Хаджиев, пълен достъп 

до следната обществена информация: 

Писмена справка за месечните възнаграждения по чл. 41 от ЗРТ на членовете на 

Съвета за електронни медии за периода 01.01.2015 г. до 31.12.2018 г., по-конкретно 

поименна справка за всеки член на СЕМ (настоящ или бивш) за месечното му 

възнаграждение (основно и брутно), което е получил от СЕМ за първите месеци от всяко 

тримесечие (т.е. за месеците януари, април, юли и октомври) на всяка от годините през 

посочения период (т.е. за 2015 г., 2016 г., 2017 г. и 2018 г.). 

Срокът, в който се осигурява достъп до исканата информация е 30 (тридесет) дни, 

считано от датата на уведомяването на заявителя за настоящото решение. 

Информацията се предоставя под формата на писмена справка (копие на хартиен 

носител) в деловодството на Съвета за електронни медии на адрес: гр. София, бул. 

„Шипченски проход” № 69, ет. 5, ст. 505, след предоставяне на документ за платени разходи.  

ОПРЕДЕЛЯ разхода за предоставения достъп до обществена информация на 3,82 лв. с 

включен ДДС, съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне на нормативи за 

разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ, според вида на носителя, 

издадена от министъра на финансите (обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г.). 

Сумата следва да бъде внесена в касата на СЕМ или по банков път. 

Настоящото решение следва се изпрати на Данчо Димитров Хаджиев на адрес: гр. 

София 1574, бул. „Шипченски проход” № 63, сгр. 2, ет. 3, „СКАТ” ООД.  

 

в) Доклад по искане от г-н Данчо Хаджиев по реда на ЗДОИ, от 29.01.2019 г.; 

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

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: ПРЕДОСТАВЯ на Данчо Димитров Хаджиев, пълен достъп 

до следната обществена информация: 

Писмена справка, съдържаща следната информация: 

а) На кои дати са прекратени трудовите правоотношения със СЕМ на бившите 

членове на Съвета за електронни медии Анна Хаджиева, Анюта Асенова и Мария Стоянова; 

б) какъв е бил броят на дните неползван платен годишен отпуск на всяка една от 

бившите членове на Съвета за електронни медии Мария Стоянова, Анна Хаджиева и Анюта 

Асенова при прекратяване на трудовите им правоотношения със СЕМ; 

в) Какъв е бил размерът на компенсациите (по Кодекса на труда) за неизползван 

платен годишен отпуск, получени при прекратяване на трудовите правоотношения със СЕМ 

на бившите членове на Съвета за електронни медии Мария Стоянова, Анна Хаджиева и 

Анюта Асенова. 

Срокът, в който се осигурява достъп до исканата информация е 30 (тридесет) дни, 

считано от датата на уведомяването на заявителя за настоящото решение. 
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Информацията се предоставя под формата на писмена справка (копие на хартиен 

носител) в деловодството на Съвета за електронни медии на адрес: гр. София, бул. 

„Шипченски проход” № 69, ет. 5, ст. 505, след предоставяне на документ за платени разходи.  

ОПРЕДЕЛЯ разхода за предоставения достъп до обществена информация на 1,91 лв. с 

включен ДДС, съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне на нормативи за 

разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ, според вида на носителя, 

издадена от министъра на финансите (обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г.). 

Сумата следва да бъде внесена в касата на СЕМ или по банков път. 

Настоящото решение следва се изпрати на Данчо Димитров Хаджиев на адрес: гр. 

София 1574, бул. „Шипченски проход” № 63, сгр. 2, ет. 3, „СКАТ” ООД.  

 

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

а) промени във Вътрешните правила за работната заплата в СЕМ; 

Главен експерт Ива Георгиева представи доклада. (Приложение т. 4а) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: Приема Вътрешни правила за работната заплата в Съвета за 

електронни медии. 

 

б) предложение за купуване на ДМА, необходими за дейността на СЕМ. 

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

 

Решение: 

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

купен 1 (един) бр.  скенер Brother ADS-300N от „Райс” ЕООД, на обща стойност  1500.00 лв. 

с ДДС. 

 

РАЗНИ: 

 

- Ползване на платен отпуск на председателя на СЕМ. 

София Владимирова помоли съветниците, ако не възразяват, да й гласуват платен отпуск в 

размер на пет работни дни в периода 18 – 22 февруари т.г., като предложи за времето на 

платения й отпуск да бъде замествана от г-жа Бетина Жотева – член на СЕМ. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: Бетина Жотева – член на СЕМ, да замества  София 

Владимирова – председател на СЕМ по време на ползване на платен годишен отпуск в 

размер на  5 (пет) работни дни, за периода 18 – 22 февруари 2019 г. вкл. 

 

ИНФОРМАЦИИ:  

 

- Доклад от главен юрисконсулт Доротея Петрова за приключени съдебни производства 

за времето 01.01-31.12.2018 г. 

Главен юрисконсулт Доротея Петрова представи доклада. (Приложение т. Инф.1) 

 

София Владимирова помоли Доротея Петрова за уточнение, дали съдът приема някои от 

случаите, които СЕМ е приел за нарушения, за маловажни? 

Доротея Петрова: Да, дори се казва, че и да има нарушение, то е толкова незначително, че 

не следва да се налага санкция. Няма обществена опасност. 

Ивелина Димитрова: Това са единични случаи? 

Доротея Петрова: Напоследък зачестяват.  
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Решение: 

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

 

- Писмо от изпълнителния директор на «Телевизия Европа» АД. (Приложение т.Инф.2) 

София Владимирова напомни на съветниците за изпратеното миналата седмица писмо от 

изпълнителния директор на „Телевизия Европа” АД. 

Иво Атанасов: По повод на това писмо, аз мисля, че сме длъжни да сезираме 

Прокуратурата, тъй като длъжностно лице писмено заявява, че ще нарушава закона. Ние 

нямаме законово задължение да се срещаме с отделни телевизии или радиостанции. Това би 

могло да стане, ако има предмет на срещата, но както си спомняме, този предмет, по който 

беше поискана тя, а именно внесеният в Народното събрание законопроект, беше изтеглен. 

Така че с друго писмо, по друг повод може  да откликнем, но по това писмо смятам, че  

реагирахме правилно, защото липсваше предметът за поисканата от автора на писмото 

среща. Той обаче има законовото задължение да плаща таксите независимо от това, как 

оценява нашата дейност, и все си мисля, че ако това го премълчим, няма да бъдем прави. 

Благодаря. 

Розита Еленова: Ще припомня моето предложение за среща, което беше отхвърлено. Тук 

единственото ми притеснение е, че писмото минава в т. Информации, а може би беше редно 

да бъде в т. Първа, където бяха писмата на доставчиците.  

Ивелина Димитрова: Това, което аз мога да кажа е, че при първото писмо наистина беше 

изведена като тема и основен повод за срещата законопроектът с предложения за промени в 

ЗРТ, и тъй като той междувременно беше изтеглен, ние преценихме, че нямаме основание за 

среща. Други въпроси не бяха застъпени в писмото до нас, така че според мен ако някой 

желае като доставчик да сподели проблеми и виждания – мисля, че има начин и форма, под 

която това да се направи. 

Розита Еленова: Извинете ме, г-жо Димитрова,  аз не бях на това мнение, реши се с 4 гласа. 

Апелирах за среща, защото СЕМ трябва да изпълнява своята мисия, и когато доставчик 

поиска среща, тя да се състои. На нея да изкажем целия диапазон от мисли и разсъждения 

върху ЗРТ. Както виждаме е доста широк този диапазон.… но казахте „решихме”. 

Ивелина Димитрова: Да, с изключение на Вас.  

Бетина Жотева: Аз потвърждавам своята позиция, че също искам такава среща, само че на 

нея да присъстват всички, за които се отнася промяната в закона – доставчици, кабелни 

оператори, КРС и т.н. Що се отнася до това, дали някой ще спазва закона или няма да го 

спазва – това е въпрос на лична преценка, а след това си има органи, които да вземат 

съответните мерки. Ние не можем да задължим хората да следват правилата, ако те имат 

други намерения. 

Ивелина Димитрова: Да, ние нямаме друг избор, освен да вървим по установения от Закона 

ред.  

Иво Атанасов: За мен това писмо е прецедент. Нямам спомен в десетилетната си практика 

институцията, в която съм работил, да е получавала писмо от някого, че няма да спазва 

закона. Нямам такъв спомен в 42-годишния си трудов стаж. Само го отбелязвам.  

София Владимирова: Колеги, пред нас има две възможности – да няма отговор на това 

писмо, или да има отговор, с който да се каже на доставчика, че срещи по въпроси, свързани 

с ЗРТ няма пречка да бъдат направени по теми, които вълнуват доставчика, както и че 

изпълняването на закона е регламентирано, а също и плащането на таксите. Който е съгласен 

да се изпрати писмо в този контекст – да гласува. Аз лично предлагам това. 

Ивелина Димитрова: Аз смятам, че отговор трябва да има.  

Иво Атанасов: Да отговорим. 

Бетина Жотева също смята, че трябва СЕМ да отговори на доставчика.  

Розита Еленова: В кой контекст да е отговорът? 
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София Владимирова: Че няма пречка да има среща, когато тя е в компетентността на  ЗРТ и 

е по проблеми, които са важни за доставчика, както и че заплащането на таксите е  

задължение по закон.  

Розита Еленова: Ще гласувам „въздържал се”, да припомня, че държах да има среща с 

доставчика. 

Ивелина Димитрова: Ние също преди не бяхме против среща, просто я отложихме във 

времето, когато бъдат внесени  евентуално отново предложения за промени в ЗРТ.  

Иво Атанасов:  Или когато дойде искане с реален предмет на срещата, за да дискутираме по 

него. 

Ивелина Димитрова: Не сме били против по принцип.  

Бетина Жотева е на мнение, че е по-добре на такава среща да присъстват всички 

заинтересовани страни. 

Иво Атанасов: Да допуснем, че има други въпроси, но нали трябва да бъдат заявени. 

Ивелина Димитрова: Или проблеми, с които се сблъсква… 

 

Решение: 

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

изпрати отговор на изпълнителния директор на „Телевизия Европа” АД, с който да бъде 

потвърдена изразената позиция на СЕМ в изпратеното писмо до доставчика от 10 януари т.г. 

Да се обърне внимание, че неплащането на такси за надзор представлява нарушение на 

действащото в Република България законодателство.  

 

- Информация относно приключилия конкурс за „директор” на Дирекция 

„Специализирана администрация” (СА) 

София Владимирова информира съветниците за приключилия конкурс. Поясни, че след 

проверка на подадените документи е останал един кандидат - г-жа Анета Милкова, която е 

издържала конкурса и ще бъде назначена в понеделник следващата седмица. 

 

СЕМ прие за информация. 

 

-  Информация, относно сключване на граждански договор, свързан с финансовата 

дейност на СЕМ. 

София Владимирова информира съветниците за своето намерение да сключи граждански 

договор с г-жа Спаска Янева за извършване на консултантски услуги, с 4-месечен срок и 

възнаграждение от 1200 лв. месечно. Тъй като договорът  се изготвя, все още не е предложен 

на г-жа Янева, и ако съветниците са съгласни, с цел да се подпомогне Незабравка Николова - 

изпълняващата длъжността „началник отдел Бюджет и финанси” в момента, договорът да 

бъде сключен. Другата седмица ще бъде обявен конкурс за позицията „главен счетоводител”. 

Ивелина Димитрова: Да, има и неща, които трябва да бъдат препредадени, някаква 

приемственост е нужна.  

Иво Атанасов: Тя съгласна ли е? Или предстои да се говори с нея? 

София Владимирова е разговаряла с г-жа Янева и тя била съгласна. Доколко сега ще се 

постигне съгласие с параметрите на договора, който се изготвя и който ще бъде предложен, 

предстои да се разбере. 

СЕМ прие за информация. 

 

- Писмо от КРС. 

София Владимирова информира членовете за пристигналото писмо от КРС, като поясни, че 

експертите на Съвета го обсъждат. Писмото ще бъде внесено за разглеждане в близките 

заседания на СЕМ.    

СЕМ прие за информация. 



8 

 

 

София Владимирова закри заседанието. 

 
 

Материали, приложени към Протокол № 6  : 

 

1. Дневен ред; 

2. Доклад от Ем. Станева, Изх. № НД-04-30-07-15/04.02.2019 г.; 

3. Доклад от Ем. Станева, Изх. № НД-06-19-00-74(18)/04.02.2019 г.; 

4. Доклад от Д. Петрова, Изх. № ПД-09-23-00-4/04.02.2019 г.; 

5. Доклад от Д. Петрова,  Изх. № ПД-09-23-00-5/04.02.2019 г.; 

6. Доклад от Д. Петрова, Изх. № ПД-09-23-00-6/04.02.2019 г.;  

7. Доклад от Ив. Георгиева, Изх. № НД-04-30-08-14/04.02.2019 г.; 

8. Доклад от Евг. Димитров, Изх. № АСД-09-30-08-13/04.02.2019 г.; 

9. Доклад от Д. Петрова, Изх. № НД-04-30-07-16/04.02.2019 г. 

10. Писмо от „Телевизия Европа” АД, Вх. № НД-06-21-00-86(18)/31.01.2019 г.; 

 

 

 

 

 

 

 

Бетина Жотева 

 

 

………………..… 

 

Ивелина Димитрова 

    

…………………. 

 

 

Иво Атанасов 

 

 

……….…………. 

 

 

Розита Еленова 

 

 

..………………… 

 

 

 

София Владимирова 

Председател на СЕМ 

   

 

 

………………..… 

 

 

     

 

 

 

 

 

Старши специалист:   ………………….. 

Светлана Николова 


