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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 

 

№ 29 

 

от редовно заседание, състояло се на 01.07.2019 г. 

 

 

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

София Владимирова - председател  

 

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

СЕМ. 

Съставил протокола – Вера Данаилова. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклади на Дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР“ относно: 

a) уведомителни писма от СД Вис Виталис – Самарски и с-ие, Агенция Витоша ЕООД, 

Агенция Атлантик ЕООД, Радио Веселина ЕАД, Радио Експрес АД и Фотон – К ЕООД. 

б) административнонаказателно производство, образувано с АУАН № НД-01-21/2019 г. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладват: Владимир Павлов 

 

2. Доклад от Дирекция „Обща администрация” относно окончателен Одитен доклад, 

съдържащ немодифицирано мнение за годишния финансов отчет на Съвета за електронни 

медии за 2018 г. 

Вносител: Райна Радоева 

Докладва: Незабравка Николова 

 

 

Разни  

Проект на договор за възлагане на управление на Българското национално радио.  

 

Информации 

  

 

 

София Владимирова откри заседанието и подложи на обсъждане дневния ред. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: прие Дневният ред.  
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ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклади на Дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР“ 

относно: 

a) уведомителни писма от СД Вис Виталис – Самарски и с-ие, Агенция Витоша ЕООД, 

Агенция Атлантик ЕООД, Радио Веселина ЕАД, Радио Експрес АД и Фотон – К ЕООД. 

б) административнонаказателно производство, образувано с АУАН № НД-01-21/2019 г. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладват: Емилия Станева и Владимир Павлов 

 

a) уведомителни писма от СД Вис Виталис – Самарски и с-ие, Агенция Витоша ЕООД, 

Агенция Атлантик ЕООД, Радио Веселина ЕАД, Радио Експрес АД и Фотон – К ЕООД. 

 

- уведомително писмо от СД Вис Виталис – Самарски и с-ие 

Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада. (Приложение 1) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: изменя общите условия на Индивидуална лицензия за 

доставяне на радиоуслуга № ЛРР-01-1-070-01 с наименование „ВИС ВИТАЛИС”, издадена на  

СД Вис Виталис – Самарски и с-ие.  

Възлага на длъжностни лица от СЕМ да впишат промяната в раздел Трети на публичния 

регистър. 

 

- уведомителни писма от Агенция Витоша ЕООД, Агенция Атлантик ЕООД, Радио 

Веселина ЕАД, Радио Експрес АД и Фотон – К ЕООД. 

Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада. (Приложение 2) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: да се отразят в раздел Първи и Трети на Публичния 

регистър на СЕМ настъпилите промени в собствеността на лицата, упражняващи контрол на 

дружествата: Агенция Витоша ЕООД, Агенция Атлантик ЕООД, Радио Веселина ЕАД, Радио 

Експрес АД.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: изменя регистрацията на ФОТОН – К ЕООД за доставяне на 

аудио-визуална медийна услуга с наименование „ФОТОН – К”. 

Длъжностни лица на СЕМ да отразят промените в раздел Първи на Публичния регистър на 

Съвета.   

 

б) административнонаказателно производство, образувано с АУАН № НД-01-21/2019 г. 

 

Юрисконсулт Владимир Павлов представи доклада. (Приложение 3) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: относно АУАН № НД-01-21/2019 г., съставен на Българска 

национална телевизия, възлага на председателя на СЕМ да издаде наказателно 

постановление. Размерът на санкцията е определен към минимума. 
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ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклад от Дирекция „Обща администрация” относно окончателен 

Одитен доклад, съдържащ немодифицирано мнение за годишния финансов отчет на Съвета за 

електронни медии за 2018 г. 

Вносител: Райна Радоева 

Докладва: Незабравка Николова 

 

И.д. гл. счетоводител Н. Николова представи доклада. (Приложение 4) 

СЕМ прие за информация. 

 

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ: Проект на договор за възлагане на управление на Българското 

национално радио.  

 

София Владимирова отбеляза, че г-жа Жотева е направила предложение за промяна в  

договорите за управление на генералните директори, общите условия на които са идентични. 

Предложението е да отпадне изискването СЕМ гласува на заседания, а председателят да 

подписва заповедите за отпуск и командировка в чужбина на генералните директори. 

Бетина Жотева: Идеята ми беше, че това да ги одобряваме на заседание, според мен, е 

излишно. Смятам, че нищо не допринася за добрия контакт между нас и тях, специално 

подписването на отпуските и командировките. Смятам, че ние трябва да знаем къде са 

шефовете на радиото и телевизията разбира се, но да не се налага да стигаме до режим да им 

разрешаваме. Това ми беше идеята и тя дойде по време на случая, в който Коко Каменаров не 

беше отишъл в съда, защото беше болен, а беше отишъл в Брюксел. Тогава за зла участ аз 

замествах председателката, не искам да ви казвам какъв ад беше, какво напрежение и какъв 

натиск от всички, които не са запознати в детайли, в смисъл журналисти, които не са 

запознати в детайли с договора и смятаха, че ние трябва да го върнем от Брюксел, трябва да 

го наказваме, трябва…ние не разполагаме с никакви административни лостове, в смисъл ако 

ние дори откажем да му разрешим отпуската или командировката те пак могат да ни обвинят 

и ние нямаме никакви лостове да ги санкционираме и затова правилно беше тук София онзи 

ден каза да се намери някакъв среден вариант, а именно да ни уведомяват редовно къде ходят 

и какво правят, за да знаем, а не да се окаже в един момент, че са изчезнали, но просто 

елементът на гласуване и разрешаване да отпадне. Това беше моята идея. 

Ивелина Димитрова: Аз също бих подкрепила един уведомителен режим, защото покрай 

казуса, за който става въпрос се разбра, че ние не сме принципал в класическия смисъл на 

думата. Други са нашите взаимоотношения, така че смятам един уведомителен режим с 

ангажимента за малко повече информация за значими събития, които касаят радиото, 

регулацията, СЕМ би било много полезно. Не като някакъв задължителен отчет, а като 

информация.  

София Владимирова предложи да остане ангажиментът на генералните директори да  

уведомяват, когато отиват в командировка или отпуск, за болничен е ясно. Тъй като с г-жа 

Еленова и с други колеги е обсъждано това, че докладите от командировките са важни за нас, 

да се предвиди в договорите ангажимент генералните директори да представят за 

информация тези доклади. 

Розита Еленова: Да, тези доклади са важни и за мен. 

Иво Атанасов: Този въпрос сме го коментирали. Аз също съм съгласен да се премине от 

разрешителен към уведомителен решим, даже съм съгласен да нямаме и уведомителен 

режим, но в т. 23 на възлагателния договор да се запише, че представя доклад, или отчет за 
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задграничните командировки, тъй като там стават нещата, до които ние нямаме достъп. Може 

и да не се уточнява дали са задгранични, но да има отчет, или доклад, отчет звучи много 

строго.  

Розита Еленова: Аз съм изказвала своята позиция, която е противоположна на това, което 

сега г-жа Жотева предлага. Дори съм била склонна аз да я убедя в обратното. Но тъй като 

виждам, че съм малцинство, аз ще се кооперирам. Животът ще покаже. Може би по-нататък 

във времето ще видим дали е така. Да потърсим един среден вариант между двете мнения, 

защото съм убедена, че тези контакти трябва да ги има и под тази форма. Защото, г-жо 

Жотева, ние може да изпаднем и в обратната ситуация - какво се случва с генералния 

директор да не знаем. А него го няма десет дена в България. 

София Владимирова припомни, че Съветът е изпадал в подобни ситуации през годините. 

Затова предлага вариант, който да е нещо средно между предложението на г-жа Жотева и на 

г-жа Еленова. И в двете предложения има резон, така че от една страна регулаторът да е 

наясно къде са генералните директори и да може да прави собственото си планиране при 

необходимост от срещи или при отчети, от друга страна, да не носи отговорност, която не е 

негова в крайна сметка.   

Емилия Станева: Само да уточним дали предварително генералните директори да 

уведомяват Съвета за отпуските и командировките?  

Розита Еленова: Предварително ни уведомяват, а докладите са си доклади. 

София Владимирова: И за двете уведомяват. 

Розита Еленова: Може да е в отпуск, в болнични – уведомяват, а докладите са при 

международни командировки.  

София Владимирова предложи на съветниците, ако са съгласни, да се обединят около 

предложението, че генералните директори минават на уведомителен режим що се касае до 

командировките и отпуските, и им се възлага ангажимент да представят докладите след 

международните командировки. Предложи и промяна и в Устройствения правилник на СЕМ, 

защото в чл. 8, ал. 2, т. 5 е предвидено задължение за подписване заповедите за отпуски и 

командировка на генералните директори.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: в договорите с генералните директори на Българската 

национална телевизия и Българското национално радио да се предвиди задължение 

генералният директор да уведомява предварително Съвета за електронни медии за 

ползването на отпуск или командировка в чужбина, и да представя копие от доклада за 

свършената работа, след завръщането от командировка. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: в чл. 8, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на 

Съвета за електронни медии и администрацията към него т. 5 се отменя. 

 

Емилия Станева представи проект на договор за възлагане на управление на Българското 

национално радио. 

 

 

 

След направените уточнения, 
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СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: одобрява проекта на договор за възлагане на управление на 

Българското национално радио. 

 

София Владимирова закри заседанието. 

 

 

Материали, приложени към Протокол № 29:  

 

1. Дневен ред 

2. Доклад от Е.Станева с Изх. № ЛРР-05 20 -00-24/ 27.06.2019 г. 

3. Доклад от Е.Станева с Изх. № НД-04 30-07-44/ 28.06.2019 г. 

4. Доклад от В.Павлов с Изх.№ НД-02 19-00-42/28.06.2019 г. 

5. Доклад от Н.Николова с Изх. № РД-21 09-00-3/28.06.2019 г. 

 

 

 

Бетина Жотева  ………………..…  Ивелина  

Димитрова  

 

 

…………………. 

Иво Атанасов  ……….………….  Розита Еленова  ………………….. 

 

 

София Владимирова  - …………………. 

 

Председател на СЕМ  

 

 

Старши специалист: …………………..  

Вера Данаилова 
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