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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 

 

№ 7 

от редовно заседание, състояло се на 12.02.2019 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 Експертната комисия за провеждане на радиоконкурсите за радиодейност, в 

градовете Созопол и Бобошево. 

Докладва: Председателят на комисията г-жа Ивелина Димитрова, член на СЕМ.  

2. Доклад на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» по искане на Община 

Плевен за изменение на индивидуална лицензия № 01-059-01-01. 

Вносител: Борислав Шабански. 

Докладват: Емилия Станева, Райна Радоева. 

3. Доклад на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» от «Българе ТВ» ООД по 

реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Вносител: Борислав Шабански. 

Докладва: Доротея Петрова. 

4. Международна дейност - Информация за работата на Подгрупа 3 на Европейската група на 

регулаторите за аудиовизуалните медийни услуги: «Прилагане на ревизираната Директива за 

аудиовизуалните медийни услуги», Брюксел, 29-30 януари и 06-07 февруари 2019 г.  

Вносител: Борислав Шабански. 

Докладва: Мария Белчева. 

 

Разни 

 

Информации: 

- Писмо от Българското национално радио и Българска национална телевизия; 

- Писмо от генералния директор на Българска национална телевизия. 

 

 

София Владимирова откри заседанието и представи новоизбрания директор на Дирекция 

„Специализирана администрация” (СА) – Анета Милкова, като й пожела успех в бъдещата 

съвместна работа. 

Розита Еленова: Добре дошли. Пожелавам Ви спокойни и професионални дни. Аз мисля, че 

това е Вашето място и нямам съмнения по отношение на професионалните Ви качества.  
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Анета Милкова – директор Дирекция „СА”: Благодаря за доверието. Дано да се справя и 

оправдая очакванията Ви. 

София Владимирова предложи, като допълнение в дневния ред, в т. Разни да се добави 

изпращане на писмо до ДАЗД във връзка с критериите, свързани с подписване на 

Споразумение за защита на децата от вредно съдържание. Т. Информации да се допълни с 

определяне представителите на СЕМ в Работната група за изготвяне на проект на стратегия 

за развитие на обществените медии, както и писмо от генералния директор на БНТ.  

Подложи на гласуване дневния ред.  

 

Решение: 

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

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклади на Експертната комисия за провеждане на радиоконкурсите 

за радиодейност, в градовете Созопол и Бобошево. 

 

Ивелина Димитрова - председател на ЕК, представи доклад от дейността на експертната 

комисия с оценки на документите, подадени в конкурса за издаване на лицензия за 

радиодейност за град Созопол, честота 99.4 MHz. Експертната комисия е оценила трима 

участници: „Фокус-Нунти” ООД, „БТВ Медия Груп” ЕАД и „Русское радио” ЕООД. 

(Приложение т.1.1) 

 

Решение: 

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

 

Съветът обсъди класирането на кандидатите в конкурса за град Созопол, честота 99.4 MHz. и 

реши да приеме предложението на експертната комисия, отразено в доклада и протокола от 

дейността й и да класира на първо място „Фокус-Нунти“ ООД. 

При класирането на кандидатите Съветът, в съответствие с разпоредбите на чл. 20, ал. 2 и чл. 

36, т. 5 на Закона за радиото и телевизията, се ръководи и от интересите на обществото, и 

защитата на интересите на слушателите, с цел осигуряване възможност за ползвателите на 

радиоуслуги да получат достъп до разнообразни радиопрограми. В тази връзка, СЕМ взе 

предвид и мотивите на свое Решение № РД-05-40/10.07.2018 г., конкретно: да бъде използван 

ефективно радиочестотният спектър в зоната на обслужване, да се създадат възможности за 

конкурентна медийна среда и условия за нейното развитие на регионално ниво, 

слушателската аудитория в региона да получи достъп до нова българска радиопрограма и 

потребителите да имат алтернативен избор, което е предпоставка за високо качество на 

предлаганата услуга. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: на основание чл. 116в, ал. 2 във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 9, т. 

14 и т. 15 от Закона за радиото и телевизията 

І. Класира кандидатите за лицензия, участвали в открития с Решение № РД-05-40/10.07.2018 

г. конкурс за осъществяване на радиодейност - създаване на програма с общ (политематичен) 

профил, разпространявана чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни 

мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Созопол, честота 99.4 MHz, както 

следва: 

Първо място: „Фокус-Нунти“ ООД  

Второ място: „БТВ Медиа Груп“ ЕАД,  

Трето място: „Русское Радио“ ЕООД 

За класирането на „Фокус-Нунти“ ООД на първо място, СЕМ взе предвид: Кандидатът 

представя много добре мотивирани програмни документи - проект, концепция, профил и 
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схема. Основните цели на доставчика са насочени към максимална и ефективна реализация 

на програмата в лицензирания профил с оглед задоволяване изискванията на възможно най-

широк кръг от потенциална слушателска аудитория. Регионалните новини заемат значителен 

процент от дневното програмно време за новини. Отделено е внимание на публицистични, 

политически, икономически, културни и спортни предавания, чрез които да се гарантира 

информираността на населението. Музикална част на програмата е микс от разнообразни 

стилове. Проектът е финансово осигурен, финансирането е със собствени средства, 

генерирани в хода на основната дейност на дружеството. Фокус-Нунти ООД има достатъчно 

голям опит като създател на радиопрограма и като радиопродуцент. Предложените 

технологично-технически решения и форми показват ангажимента на кандидата за 

пълноценно реализиране на услугата. Изградена е пълноценна организация на работа за 

постоянна връзка с аудиторията. Дружеството осъществява дейност в гр. Созопол при 

условията на § 9а от ПЗР на ЗРТ (до провеждането на конкурс от СЕМ). 

 

За класирането на „БТВ Медиа Груп“ ЕАД на второ място, СЕМ взе предвид: Представените 

от кандидата конкурсни документи са съобразени с конкурсните изисквания и критерии. 

Програмните намерения са за създаване на програма, включваща говорно-музикални форми, 

свързани с реализиране на политематичния профил. Носещите елементи на съдържанието са 

информационните емисии и публицистичните предавания. Музиката, която звучи в „бТВ 

радио“ има поддържаща, допълваща информационното съдържание роля. Проектът е 

осигурен финансово и технологично. Кандидатът има доказан опит в създаването и 

разпространението на радио-  и телевизионни програми. 

 

За класирането на „Русское радио“ ЕООД на трето място, СЕМ взе предвид: Кандидатът 

планира да създава и развива програма „Руско радио“. Поставя си за цел формиране и 

моделиране на културно-естетически вкус на слушателите като алтернатива на музикалното 

съдържание, преобладаващо в гр. Созопол. Представянето и защитата на програмния проект 

не са достатъчно аргументирани, не е категорично обоснован интересът на аудиторията към 

точно този вид съдържание и програма, които се предлагат.   

 

ІІ. Да издаде лицензия за осъществяване на радиодейност - създаване на програма с общ 

(политематичен) профил, разпространявана чрез използване на налични и/или нови 

електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Созопол, 

честота 99.4 MHz, на „Фокус-Нунти“ ООД. Лицензията е за програма с наименование 

„РАДИО ФОКУС” и срок 15 години. 

 

ІІІ. Комисията за регулиране на съобщенията да издаде  разрешение за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване на електронни съобщения чрез 

налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово 

радиоразпръскване на територията на град Созопол, честота 99.4 MHz, на „Фокус-Нунти“ 

ООД. 

 

Решението да бъде връчено на кандидатите, подали документи за участие в конкурса. 

В 3-дневен срок от влизане в сила на решението, същото да се изпрати на Комисията за 

регулиране на съобщенията.   

 

 

Ивелина Димитрова - председател на ЕК, представи доклад от дейността на експертната 

комисия с оценки на документите, подадени в конкурса за издаване на лицензия за 

радиодейност за град Бобошево, честота 106.2 MHz. Експертната комисия е оценила трима 
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участници: „Радио и телевизия Сити” ЕООД, „РТЕ НЕТ” ООД и „Русское радио” ЕООД. 

(Приложение т.1.2) 

 

София Владимирова: На първо място е класиран кандидатът „Радио и телевизия Сити” 

ЕООД. Аз не съм била част от експертната комисия, но по-скоро подкрепям проекта 

„Авторадио”, тъй като го намирам за по-подходящ за града. Г-жо Жотева? Вие кой кандидат 

подкрепяте в Бобошево? 

Бетина Жотева:Аз не съм в тази експертна комисия (ЕК), а в комисията за Свиленград.  

Иво Атанасов: И аз съм за „Авторадио”, но се съобразявам с оценките на колегите. Какъвто 

е резултатът - такъв.  

Бетина Жотева: Аз няма да гласувам  различно от предложението на Експертната комисия, 

тъй като разчитам на тяхната оценка и ги подкрепям.  

София Владимирова: За да има единство в решението на Съвета, аз не възразявам и срещу 

„Радио Сити”, макар, че моят кандидат беше „Авторадио”. 

Иво Атанасов: И моят. Аз точно това гледам, значи г-жа Еленова е класирала първо…, не 

извинявам се, една точка има повече „Радио Сити”. Приемаме това, което ЕК предлага.  

 

Решение: 

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

 

Съветът обсъди класирането на кандидатите в конкурса за град Бобошево, честота 106.2 

MHz и реши да се съобрази с предложението на експертната комисия, отразено в доклада и 

протокола от заседанието й, и да класира на първо място „Радио и телевизия Сити“ ЕООД. 

При класирането на кандидатите Съветът за електронни медии, в съответствие с 

разпоредбите на чл. 20, ал. 2 и чл. 36, т. 5 на Закона за радиото и телевизията, се ръководи и 

от интересите на обществото, и защитата на интересите на слушателите, с цел осигуряване 

възможност за ползвателите на радиоуслуги да получат достъп до разнообразни 

радиопрограми. В тази връзка, СЕМ взе предвид и мотивите на свое Решение №  РД-05-

42/10.07.2018 г., конкретно: да бъде използван ефективно радиочестотният спектър в зоната 

на обслужване, да се създадат възможности за конкурентна медийна среда и условия за 

нейното развитие на регионално ниво, слушателската аудитория в региона да получи достъп 

до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е 

предпоставка за високо качество на предлаганата услуга. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: на основание чл. 116в, ал. 2 във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 9, т. 

14 и т. 15 от Закона за радиото и телевизията, Съветът за електронни медии 

І. Класира кандидатите за лицензия, участвали в открития с Решение РД-05-42/10.07.2018 г., 

конкурс за осъществяване на радиодейност - създаване на програма със специализиран 

профил, за аудитория до 30 години,  разпространявана чрез използване на налични и/или 

нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град 

Бобошево, честота 106.2 MHz, както следва: 

Първо място: „Радио и телевизия Сити“ ЕООД 

Второ място: „РТЕ Нет“ ООД 

Трето място: „Русское радио“ ЕООД 

 

За класирането на Радио и телевизия Сити ЕООД на първо място, СЕМ взе предвид: 

Конкурсните документи са задълбочено разработени и съобразени с конкурсните изисквания 

и критерии. При избора и защитата на програмните намерения са отчетени нагласите на 

аудиторията и спецификата на региона. “Радио Сити” е лидер в аудиторията до 30 години в 

градовете, в които кандидатът осъществява дейност. Форматът на програмата е CHR, за 
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фоново слушане. Това е формат, който се предпочита от младежката аудитория. Предвидени 

са достатъчен брой предавания, което е предпоставка за разнообразие в цялостното звучене и 

посланията на медията и отговоря на очакванията на адресата на избрания радиоформат. 

Представената структура, технологичният и финансов план са в съответствие с изискванията 

на конкурсните книжа. С оглед целевата аудитория дружеството залага на интерактивни 

предложения и приложения за мобилни устройства. 

 

За класирането на „РТЕ Нет“ ООД на второ място, СЕМ взе предвид: Представеният 

програмен проект – цел, предназначение, очаквани резултати и програмни намерения, е 

съобразен със специализацията на програмния профил – до 30 години. Насочеността на 

медийните обръщения и адреси, предвидени като съдържание на програмата, целят 

конкретна таргет - аудитория - пътуващите в района на ефирно покритие, също – младите 

хора, работещи и гостуващи в прилежащите туристически, търговски и други обекти. Чрез 

специализирано информационно обслужване програмата ще подпомага най-младите 

участници в транспортния поток в района. Поети са програмни ангажименти за стабилно 

развитие на програмата, подкрепени от организационно творчески, технологични и 

финансови обосновки и доказателства. Кандидатът има доказан опит в създаването и 

разпространението на радиопрограми. 

 

За класирането на „Русское радио“ ЕООД на трето място, СЕМ взе предвид: Кандидатът 

планира да създава и развива програма „Руско радио“. Поставя си за цел формиране и 

моделиране на културно-естетически вкус на слушателите като алтернатива на музикалното 

съдържание, преобладаващо в гр. Бобошево. Представянето и защитата на програмния 

проект не са достатъчно убедително аргументирани, не е категорично обоснован интересът 

на младежката аудитория към точно това съдържание и програма, които се предлагат.  

 

ІІ. Да издаде лицензия за осъществяване на радиодейност - създаване на програма със 

специализиран профил, за аудитория до 30 години,  разпространявана чрез използване на 

налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово 

радиоразпръскване за град Бобошево, честота 106.2 MHz на „Радио и телевизия Сити“ 

ЕООД.. Лицензията е за програма с наименование „РАДИО СИТИ” и срок 15 години. 

 

ІІІ. Комисията за регулиране на съобщенията да издаде  разрешение за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване на електронни съобщения чрез 

налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово 

радиоразпръскване на територията на град Бобошево, честота 106.2 MHz на „Радио и 

телевизия Сити“ ЕООД. 

 

Решението да бъде връчено на кандидатите, подали документи за участие в конкурса. 

В 3-дневен срок от влизане в сила на решението, същото да се изпрати на Комисията за 

регулиране на съобщенията.   

 

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

искане на Община Плевен за изменение на индивидуална лицензия № 01-059-01-01. 

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

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”:  

I. Изменя Индивидуална лицензия 1-059-01-01, издадена на Община Плевен, както следва:  

Изменя т. 3, която добива следната редакция:  

3.1 ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да доставя радиоуслуга с наименование „РАДИО 1”. 
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3.3. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ доставя радиоуслугата по т. 3.1 със СПЕЦИАЛИЗИРАН 

ПРОГРАМЕН ПРОФИЛ. Програмата, която създава е насочена към аудитория над 35 

години.  

3.4. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ реализира радиоуслугата по т. 3.1., във формат музикален – хит, 

поп, рок. 

ИЗМЕНЯ т. 5.1, която добива следната редакция::  

5.1. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да доставя радиоуслугата, включвайки в съдържанието 

на програмата, съобразно нейната специализация по т. 3.3 следните програмни елементи:  

5.1.1. Предавания с информационна насоченост – не по-малко от 1 на сто от седмичното 

програмно време.  

5.1.2. Предавания с образователна насоченост – не по-малко от 0,2 на сто от седмичното 

програмно време.  

5.1.3. Предавания с културна насоченост – не по-малко от 0,2 на сто от седмичното 

програмно време.  

5.1.4. Предавания с развлекателна насоченост – не по-малко от 1 на сто от седмичното 

програмно време.  

ІІ. На основание чл. 106, ал. 3 от Закона за радиото и телевизията да бъде уведомена 

Комисията за регулиране на съобщенията за предприемане на действия за изменение на RDS 

кода на програмата в разрешение № 01538/16.07.2009 за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс- радиочестотен спектър за осъществяване на електронни 

съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване от 

8063 на 8381.  

ІII. 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.  

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

 

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

«Българе ТВ» ООД по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). 

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

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: Да се изпрати писмо на „Българе ТВ” ООД, с което да бъде 

уведомен, че по смисъла на чл. 2, ал. 1, във връзка с чл. 10 и чл. 11 от ЗДОИ, търсената от 

него информация не представлява обществена такава. 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Международна дейност: Информация за работата на Подгрупа 3 

на Европейската група на регулаторите за аудиовизуалните медийни услуги: «Прилагане на 

ревизираната Директива за аудиовизуалните медийни услуги», Брюксел, 29-30 януари и 06-

07 февруари 2019 г.  

Старши експерт Мария Белчева представи доклада. (Приложение т.4) 

 

София Владимирова предложи на съветниците, ако не възразяват, всяка седмица след 

приключване на заседанието на Съвета да се обсъждат актуални теми, свързани с 

Директивата.  

Бетина Жотева: Аз моля да обсъдим един въпрос за  дефиницията „нелинейни медийни 

услуги”, но след заседанието, тъй като е концептуална тема и не е свързана с взимане на 

решение. Искам да ви информирам също, че направихме проучване за този важен документ 

на ЕРГА, който и Мария Белчева е посочила в своя доклад и за който ви говорих вече 
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няколко пъти. Документът дава някои размишления и допълнения към Директивата от 

страна на националните регулатори. Той е доста дълъг и неговият превод на СЕМ би струвал 

около 3000 лв., тъй като е към 150 стр. Направихме проучване на няколко преводачески 

агенции и това е средната цена, като се има предвид, че не се води дори бърза услуга. Искам 

да ви попитам за вашето принципно съгласие, дали въобще да се подхожда към превода на 

този документ или да го изпратим в този му вид на Министерство на културата  за 

информация.  

София Владимирова: За мен това е доста сериозна сума. 

Иво Атанасов: Няма ли самото Министерство на културата, като отговарящо за 

имплементиране на Директивата, да е отговорно да преведе този документ? 

Бетина Жотева: Министерството не е отговорно, тъй като този документ произлиза от 

националните регулатори и те нямат никаква интеракция с тях, т.е. Министерството и ЕРГА 

не се пресичат никъде, освен на добра воля ние да кажем на Министерството какво се случва 

на нашите работни групи.  

Иво Атанасов: Искам да кажа – кой има отговорността да въведе тази Директива в 

България? Няма как да сме ние. 

Бетина Жотева: Министерство на културата. 

Иво Атанасов: Именно. И то не се ли чувства длъжно да я преведе, за да може да се работи 

по нея? 

Бетина Жотева: Не, защото за тях ЕРГА не е орган, чийто решения… 

Иво Атанасов: Защо на ЕРГА,  на Директивата, която трябва да се въведе? 

София Владимирова: Директивата е преведена. Г-жа Жотева говори за друг документ. 

Иво Атанасов: Ние какво искаме да преведем още извън Директивата? 

Бетина Жотева: Извън Директивата е един документ, в който националните регулатори са 

дали своя анализ по нея. Директивата я има преведена и на български език, и на английски 

език, и още на 28 ноември е качена в EUR-Lex, така че това не го говорим. Говорим за този 

документ, който дълго време се писа като работен документ на Подгрупа 3 на ЕРГА, където 

всеки един от 28-те регулатори нещо е предложил. Няма да има наръчник за прилагане и 

това не е наръчник, но всеки да има едно на ум, когато започне да пише закона, съобразно 

съответното национално законодателство, какво би могло да се очаква на практика. Това  е 

един „non paper” на Подгрупа 3, който е ценен от гледна точка на бъдещите законодателни 

инициативи и на нашата работа. Той няма задължителен характер, нито за Министерство на 

културата, нито за Народното събрание, нито за нас.  

Иво Атанасов: Сега разбирам за какво говорите, г-жо Жотева.  

София Владимирова: Аз предлагам да го изпратим на английски език на Министерство на 

културата. 

Бетина Жотева: Затова ви казвам, че е принципно решение на СЕМ дали да направим този 

разход за превод или не.  

София Владимирова: Според мен има време да го обмислим, на този етап ми се струва 

твърде голям разход за превода му. 

Бетина Жотева: Добре, няма никакъв проблем. Всички го имате, изпратен е нееднократно. 

Г-жа Белчева е качила и линк на доклада, така че всеки, който се интересува и желае може да 

стигне до него. Благодаря. И ви моля, разбрах, че вчера е имало дискусия за нелинейни 

медийни услуги и т.н., нека да бъде продължена днес след заседанието.  

София Владимирова: Днес след заседанието ние трябва така или иначе  да останем, защото 

имаме друга дискусия. 

Розита Еленова: Каква дискусия е имало?  

Бетина Жотева: Г-жо Белчева, каква дискусия е имало? 

Мария Белчева: Коментирахме по практическото приложение на работната група възможни 

въпроси, които могат да възникнат, включително за линейните и нелинейните медийни 

доставчици, защото споменах, че ще има такъв обхват в онлайн пространството. 
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Розита Еленова: Да, но не разбрах каква е била дискусията, кога, с кого и къде. 

Мария Белчева: В такъв работен контекст, както знаете г-жа Жотева е отговорна за 

международната дейност и затова аз координирам с нея. 

Розита Еленова: Г-жа Жотева присъствала ли е? 

София Владимирова: Добре, така или иначе ще го обсъдим след заседанието. 

Розита Еленова: Аз не можах да разбера.  

 

Решение: 

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

 

РАЗНИ:  

 

- Относно подписване на Споразумение за защита на децата от съдържание, което е 

неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, 

психическо, нравствено и/или социално развитие. 

София Владимирова предложи да се изпрати писмо до ДАЗД и АБРО за подписване на 

критериите, за да бъде спазен срокът за подписване на Споразумението – 31 март 2019 г.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: Да се изпрати писмо до Държавна агенция за закрила на 

детето и Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори, да потвърдят своята 

готовност за подписване на Споразумение за защита на децата, съгласно чл. 32, ал. 6 от ЗРТ.   

 

ИНФОРМАЦИИ: 

 

- Писмо от Българското национално радио и Българска национална телевизия. 

(Приложение т. Инф.1) 

София Владимирова, относно писмото от БНР и БНТ за сформиране на работна група по 

изработване на проект за стратегия за развитие на обществените медии, информира 

съветниците, че г-жа Ивелина Димитрова – член на СЕМ е изявила желание да се включи в 

работната група като представител на СЕМ. Г-жа Владимирова предложи, ако никой от 

останалите членове не проявява желание, да бъде включен още един представител и това да 

бъде  експерт от СА, персонално - Райна Дормишкова, тъй като се е занимавала с темата за 

обществените медии. Ако съветниците са съгласни, предложи имената на двамата 

представители на СЕМ да се изпратят в Работната група. Очаква се и от страна на 

Министерство на културата да бъдат поискани представители на Съвета.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: Определя за членове на Работната група за подготвяне на 

проект на стратегия за развитие на обществените медии: Ивелина Димитрова – член на СЕМ 

и Райна Дормишкова – гл. инспектор в „СА-НЛРПР”. 

 

- Писмо от генералния директор на Българска национална телевизия. (Приложение т. 

Инф.2) 

София Владимирова запозна съветниците с текста на писмото на г-н К. Каменаров – 

генерален директор на БНТ, а именно във връзка с покана за участие в Кръгла маса на тема 

„Аудиовизуалните медии и предизвикателствата на дигиталната революция”, да бъде 

командирован в Брюксел в периода 19-20 февруари т.г. 

 

 

 



9 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: Командирова Константин Каменаров – генерален директор 

на БНТ, в Брюксел за вземане на участие в Кръгла маса на тема ”Аудиовизуалните медии и 

предизвикателството на дигиталната революция“, за периода 19.02. – 20.02.2019 г. 

 

 

София Владимирова закри заседанието. 

 
 

Материали, приложени към Протокол № 7  : 

 

1. Дневен ред; 

2. Доклад от Ив. Димитрова, Изх. № ЛРР-11-029-5/07.02.2019 г.; 

3. Доклад от Ив. Димитрова, Изх. № ЛРР-11-029-3/07.02.2019 г.; 

4. Доклад от Р. Радоева, Изх. № НД-04-30-07-18/08.02.2019 г.; 

5. Доклад от Д. Петрова,  Изх. № ПД-09-23-00-7/08.02.2019 г.; 

6. Доклад от М. Белчева, Изх. № МД-08-30-11-3/11.02.2019 г.;  

7. Писмо от БНР и БНТ, Вх. № РД-22-18-00-2/11.02.2019 г.; 

8. Писмо от БНТ, Вх. № РД-22-18-00-6/11.02.2019 г.; 

 

 

 

 

 

Бетина Жотева 

 

 

………………..… 

 

Ивелина Димитрова 

    

…………………. 

 

 

Иво Атанасов 

 

 

……….…………. 

 

 

Розита Еленова 

 

 

..………………… 

 

 

 

София Владимирова 

Председател на СЕМ 

   

 

 

………………..… 

 

 

     

 

 

 

 

Старши специалист:   ………………….. 

Светлана Николова 


