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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 

 

№ 34 

 

от редовно заседание, състояло се на 16.07.2019 г. 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева, Иво Атанасов,  Розита Еленова  

ОТСЪСТВАТ: Ивелина Димитрова, София Владимирова - председател  

 

Начало на заседанието 11.00 часа, водено от Розита Еленова  – зам.председател на  

СЕМ. 

Съставил протокола – Вера Данаилова. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

a) искане за заличаване на регистрацията от Видеосат – Нове ООД.  

б) заявления от Инвестор.бг АД и Оберон Радио Макс ЕООД, препратени от Комисията за 

регулиране на съобщенията на основание чл. 30, т. 12 от ЗЕС и във връзка с чл. 321 ал. 1, т. 18 

на ЗРТ. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладват: Доротея Петрова 

 

2. Доклад на Дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР” по 

административнонаказателно производство АУАН № НД-01-17/2019 г.  

Вносител: Анета Милкова. 

Докладва: Доротея Петрова. 

 

Разни 

 

 

Информации  

- Отчет на Диляна Кирковска за участие в заседание на ERGA в Братислава. 

- Отчет на Мария Белчева за участие в заседание на ЕPRA в Сараево. 

- Отчет на Мария Белчева за участие в заседание на ERGA в Брюксел. 
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Розита Еленова: Колеги, добър ден. Благодаря на всички явили се на това заседание. В 

качеството, което сте ми гласували - да замествам председателя г-жа Владимирова, ще водя 

това заседание. На вашето внимание е предоставения проект на дневен ред. Ще очаквам 

вашите предложения за допълнения към него. Аз самата ще направя едно предложение –към 

точка първа като подточка „в”. Писмото, което е пред вас, свързано с промяна на 

разрешителните актове, предоставено от Нова Броудкастинг Груп ЕООД. Има ли други 

предложения? Ако сте съгласни с внесената промяна, моля да гласуваме така предложения 

дневния ред.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: прие Дневният ред с направеното допълнение. 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклади на Дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР“ 

относно: 

a) искане за заличаване на регистрацията от Видеосат – Нове ООД.  

 

Розита Еленова: Точка първа, подточка „а”. Представено е искане за заличаване на 

програмата от доставчик. Доставчикът е Видеосат – Нове ООД, програмата е „Нове ТВ”. 

Съветът за електронни медии е поискал с писмо решение на органа, получили сме такова, 

така че заличаването ще влезе в сила от момента на гласуване, не от датата, която те са 

поискали – 1 юли, заради това забавяне. Това е местна програма. Ако сте съгласни с това 

искане, моля да гласуваме.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: заличава регистрацията на Видеосат – Нове ООД за 

доставяне на аудио-визуална услуга с наименование  „Нове ТВ”. 

Розита Еленова: Аз лично със съжаление, предполагам и вие, защото малките местни 

доставчици изчезват.  

б) заявления от Инвестор.бг АД и Оберон Радио Макс ЕООД, препратени от Комисията за 

регулиране на съобщенията на основание чл. 30, т. 12 от ЗЕС и във връзка с чл. 321 ал. 1, т. 18 

на ЗРТ. 

 

Розита Еленова: В следващата точка моля да гласуваме изменение на разрешение за 

ползване на ограничен ресурс по техническата част, което е в правомощията на КРС. Ако сте 

съгласни с предоставените ни проекти на решения и промените, свързани с Инвестор.бг АД и 

„Оберон Радио Макс” ЕООД, моля да гласуваме. 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: не възразява КРС да измени Разрешение № 01517-008/ 

16.12.2016 г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен 

спектър за осъществяване на електронни съобщения на територията на гр. Велинград, 

издадено на Инвестор.бг АД. За решението да се уведоми КРС. 
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Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: не възразява КРС да измени Разрешение № 01518-007/ 

01.12.2016 г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен 

спектър за осъществяване на електронни съобщения на територията на гр. Велинград, 

издадено на Оберон Макс ЕООД. За решението да се уведоми КРС за извършената промяна. 

 

в) уведомително писмо от Нова Броудгастинг груп ЕООД 

 

Розита Еленова: И следващото наше гласуване е във връзка с Нова Броудкастинг Груп, 

които променят правната форма от ЕАД в ЕООД. Ако сте съгласни да приемем тази промяна, 

моля да гласуваме.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”:  

Изменя общите и специалните условия на Индивидуална лицензия № ЛРР-01-3-011-01 за 

доставяне на аудио-визуална медийна услуга с наименование „Нова телевизия”, като 

наименованието (фирмата) на доставчика се променя от Нова Броудкастинг Груп ЕАД на 

Нова Броудкастинг Груп ЕООД.  

Изменя удостоверения за регистрация за доставяне на аудио-визуални услуги с наименование  

 „Нова телевизия”, „Нова спорт”, „Диема”, „Диема фемили”, „Кinonova”, „Диема спорт”, 

Диема спорт 2”, като наименованието на доставчика се променя от Нова Броудкастинг Груп 

ЕАД на Нова Броудкастинг Груп ЕООД.  

Възлага на длъжностни лица да впишат промените в раздел Първи и Трети на Публичния 

регистър.  

 

 

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

административнонаказателно производство АУАН № НД-01-17/2019 г.  

 

Розита Еленова: Влизаме в частта с АУАН,  г-жо Петрова, заповядайте.   

 

Главен юрисконсулт Доротея Петрова представи доклада. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: Възлага на изпълняващия длъжността председател на СЕМ 

да издаде наказателно постановление на БТВ Медиа Груп ЕАД. Размерът на санкцията е 

определен към минимума. 

 

 

Информации 

  

- Отчет на Диляна Кирковска за участие в заседание на ERGA в Братислава. 

 

Диляна Кирковска представи доклада. 

 

Розита Еленова: Благодаря. Може ли да се коментира някакъв план за програмата на 

събитията на ЕРГА до края на годината? 
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Бетина Жотева: Да, посещаваме уъркшоп за платформата за Видеосподеляне, посещаваме 

работната група 3, която е по Директивата, ЕРГА пленерите и разбира се Контактния 

комитет, който се събира винаги един месец преди пленарното заседание на ЕРГА. 

Розита Еленова: тоест посещаваме на 27.09.2019 г. уъркшоп Аудиовизуална регулация?  

Бетина Жотева: Да, другите дати не се знаят.  

Розита Еленова: А през октомври уършопа? 

Бетина Жотева: За децата. Ние до сега не сме ходили никога. 

Розита Еленова: Ноември? 

Диляна Кирковска: 11 ноември, предполагам, че е Контактният комитет. 

Бетина Жотева: Това предлагам да се посети, винаги ходим. 

Розита Еленова: 10 декември пленарната сесия, също? 

Бетина Жотева: И евентуално ще има някакво заседание на Работна група 3, която е за 

Директивата, но не знаем кога – Уъркгруп 3. И на ЕРГА Академията никой не ходи.  

Розита Еленова: Аз бих препоръчала да се излезе с програма под някаква форма, за да се 

знае до края на годината, за тези посещение, специално за ЕРГА, а сигурно за ЕПРА е още 

по-ясно. 

Бетина Жотева: За ЕПРА има дата 23-25 октомври в Атина. 

Розита Еленова: Какво се случва с другите два отчета?  

Иво Атанасов: Ако може по този отчет да кажа. Тъй като Бетина акцентира върху Ирландия 

- там от доста време са привърженици на твърдите мерки, например глобяват, ако дори 

пушиш в собствената си кола, докато в България знаем, че започна да се пуши и в заведения 

на закрито. Така че не бива да ни учудва, че първи въвеждат този мониторинг. Но моят 

въпрос към Диляна, ако може да отговори, разбира се: това проследяване на информацията, 

която е качена по сайтове, по мрежи, с алгоритъм ли ще се прави, или със сътрудници? Защо 

питам? Защото например Фейсбук напоследък стана извънредно досаден. Ето, това е една 

снимка с африканец на Грйинмаркет в Кейптаун, купувам си от него някакви сувенири. И 

Фейсбук ми припомня: "На този ден преди десет години сте качили тази снимка". Когато 

обаче искам да я споделя, отдолу излиза надпис: „Тази публикация нарушава нашите 

стандарти на общността”. Моля ви се, тази публикация!?  Пиша кои точно стандарти 

нарушава, никакъв отговор няма. Такива случаи имам поне десетина. За мен това подсказва, 

че не сътрудник, а някакъв алгоритъм проследява съдържанието, поради което се получават 

много сериозни разминавания с целта на наблюдението. 

Бетина Жотева: Ти говориш за алгоритъм за проследяване в социалните мрежи. Ние 

говорим за алгоритъм за проследяване на онлайн изданията. Има разлика. Никой не се бърка 

в работата на Гугъл на Туитър, те си измислят свои си някакви системи т.е. това което ти 

имаш в момента е от Фейсбук. Това, което готви Европейската комисия, е помагало, тези 

препоръки ги работят още миналата година.Започнаха разработката на именно такъв софтуер, 

алгоритъм, който да помага. Не казвам, че ще минем без хора, но ще има и някакво 

техническо приложение. 

Диляна Кирковска: При всички случаи ще е алгоритъм, няма как с човешка сила да се 

случи, но по-скоро тук може изобщо да не е проблем, вие подозирате, че е заради цвета на 

кожата ли? Аз мисля, че по-скоро са хванали нещо, което нарушава авторски права наоколо. 

Иво Атанасов: Аз съм си направил снимката. Не е само тази снимка, има и други. Масово 

става вече.  

Бетина Жотева: Понеже започнаха, пет милиарда го глобиха…  
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Иво Атанасов: Да, това е за "Кеймбридж Аналитика". 

Бетина Жотева: Да, те сега започват да се боят от сянката си и въвеждат драконовски мерки, 

въпреки че тук-там пробива. Така че работата на работещите ще бъде улеснена от този 

алгоритъм и той ще си бъде такъв, който ще измислят Европейската комисия, няма нашите 

ИТ специалисти да го правят. Тези  препоръки  ще са готови около октомври месец, 

предполагам след избирането на новата комисия….  

Диляна Кирковска: Г-жа Херолд каза, че в края на октомври, но може и да има леко 

забавяне заради този преходен период на Комисията. Идеята е да есента да са готови. 

Розита Еленова: Ирландският регулатор и френският са проактивни, те задават тенденциите 

в нашата работа. Така че дори понякога да не посещаваме ЕРГА и ЕПРА, г-жо Жотева, да се 

въведе такава практика, специално Ирландският и Френският регулатори да бъдат 

наблюдаване от международната дейност. 

Иво Атанасов: Да, Ирландският регулатор, даже една ЕПРА беше в Дъблин.  

Розита Еленова: Да бъдат наблюдавани материалите, които публикуват на сайтовете си, тази 

практика да е в помощ на експертите в Съвета и съветниците. 

Бетина Жотева: Абсолютно сте права, и в тази връзка искам да ви споделя, че се обадих на 

Мария Белчева, независимо че е в отпуска, като я помолих да подготви доклад за разписаните 

правомощия на Ирландския, на Би Би Си и на Френския и един Източно европейски – 

Словашкият регулатор. Тези правомощия в последствие ще се променят заради новата 

директива.  

Розита Еленова: Словашкият също. 

Бетина Жотева: Именно. Така че в скоро време ще имаме и след това на нас ще ни е лесно 

да направим съпоставка след новата Директива в каква посока вървят правомощията на тези 

регулатори, което е много важно за нас, а мисля че ще бъде и в помощ на тези, които 

„драсват” новия закон. Доколкото имам представа, мисля че трябва да им се помогне.  

Розита Еленова: Без да отнемам правомощията на председателя, аз бих препоръчала да се 

въведе тази практика. В рамките на месеца два пъти да получаваме данни. Дано да не остане 

на това заседание и да не трябва след два-три месеца да си припомняме. Препоръчвам, ако 

вие сте съгласна? Ще бъде от полза  да има регулярност.  

Бетина Жотева: Може ли нещо да помоля тук сега и директорката на специализирана 

администрация е тук – имаме нужда от още един човек в международния отдел. Ако има 

бройка, ви моля да направим конкурс.  

Анета Милкова: Имаме бройка, ако разрешите. 

Розита Еленова: Да, г-жо Милкова, макар че не е необходима да коментираме на заседание, 

явно трябва да споделите.  

Анета Милкова: След като пусна по-дълъг отпуск за отглеждане на дете г-жа Белчева си 

дадох сметка, че ние не можем с един човек, Диляна пое тези функции, но несериозно е да 

смятаме, че можем да имаме международна дейност регулярна и нормална, ако имаме един 

щатен служител. Имаме още една щатна бройка, или би трябвало да обявим конкурс. На този 

етап това, което направихме двете бройки, които пуснахме днес даже минаха събеседванията, 

да се надяваме, че някой ще може да привлечем към работата на специализираната 

администрация, но действително международната дейност е проблем от тази гледна точка 

вие много правилно споменахте, че е хубаво да получаваме регулярна информация за 

дейностите на регулаторите, но за мен и за дейността на специализираната администрация е 

много важно да получаваме информацията тематично, по теми от нашите наблюдения. 

Например в момента отново дойде писмо за подготовка на доклада за равнопоставеност на 

мъже/жени. Ние, имам предвид регулаторът не е правил такъв тип наблюдение. Сега 
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започваме да го правим и колегите си задават въпроси, тъй като никога не е правено, по какъв 

начин го наблюдаваме, кое обхваща, обхващаме медийно съдържание без реклами, 

обхващаме търговски реклами само без медийно съдържание, обхващаме какъв тип 

предавания, за да видим къде търсим тази равнопоставеност мъже/жени. Практиката на  

другите регулатори е важна, но попитах няма такава информация, важно е каква е 

практиката, как се третират филмовите произведения, музикалните клипове, има много 

музикални телевизии там имаме проблем със съдържанието, за което ни сезират или ние сами 

се сезираме и понякога се лутаме в това в каква посока да бъде гледан определен текст. Има 

европейски регулатори, има практика обща, която се обменя и доколкото разбирам в ЕРГА 

работата позволява да се направят писмени запитвания по повод на въпроси, които 

интересуват регулатора в неговата работа и да получат съответно отговори за това как те 

прилагат и как те работят във връзка с тези теми.  

Розита Еленова: Благодаря ви, г-жо Милкова. Вие поставяте обаче два въпроса, които са 

различни. Единият, че чувствате нужда в международен отдел от още един човек и другото е: 

темите, които Съветът трябва да наблюдава, да се интересува и да работи по тях и да трупа 

своя опит, компетентност и професионализъм. Във втората част ще ви подкрепям във всеки 

един момент, така както съм сигурна, че и всички съветници, разбира се на първо място г-жа 

Жотева, която трябва да привнесе своя професионализъм като международник. В първата 

част в качеството си на член аз няма да ви подкрепя. Намирам за достатъчно Съветът за 

електронни медии, на база  наблюдения, да има един човек. Възможно е г-жа Жотева във 

времето да ме убеди. Аз виждам, че г-жа Белчева е изключително неактивна в своята дейност. 

Тя не успя през тези две години да добие интерес към медийните теми. Един човек е 

достатъчен, за да работи със съветниците по международни теми. Това е моето наблюдение и 

мнение. Ето сега предстои да коментираме нейни доклади, които са в точка „информации”. 

Отлагаме ги много време. Бяха предадени преди отпуск, т.е., наблюдаваме непланирано 

отношение към служебни ангажименти. А знаем, че идва летен сезон и отпуски. А и можех да 

ви го кажа още през зимата, че г-жа Белчева ще си вземе неплатен отпуск. Убедена съм, че, 

ако човек има отношение към нашата работа - ще я върши по-добре. Отправям и бележка, че 

за пореден път - доклад за международната дейност влиза извънредно в заседанието. Г-жо 

Жотева, това го казвам често. Вие искате да ме опровергаете, но животът не ме опровергава. 

Докладът на г-жа Кирковска дойде със закъснение и беше включен късно, а няма причина. 

Преди месец е било посещението. Г-жо Милкова, защо да получаваме със закъснение този 

доклад? Както се случва с докладите на г-жа Белчева, сега и с доклада на г-жа Кирковска.  Не 

е оптимизирана работата в международната дейност, няма планираност, няма яснота, няма 

присъствие.  

Анета Милкова: Може ли да си позволя две думи. Аз, госпожо Еленова, не правя дневния 

ред на Съвета за електронни медии. Това е така което казвате, внесен е късно. 

Розита Еленова: Добре, нека не навлизаме в дискусия. Ние сме колеги, ще се срещнем и ще 

го коментираме.  

Анета Милкова: Само трябва да обърна внимание за докладите на г-жа Белчева, които и 

този път ще отпаднат. Те влизат за трети път и се отлагат.  

Розита Еленова: Колеги, аз не предлагам да отпаднат докладите на г-жа Белчева.  

Бетина Жотева: Аз ги приемам. Ние сме ги чели.  

Розита Еленова: Те не се гласуват, а са за информация! Г-н Атанасов, вашето мнение?  

Иво Атанасов: Нямам против.  
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СЕМ прие за информация: 

- Отчет на Мария Белчева за участие в заседание на ЕPRA в Сараево. 

- Отчет на Мария Белчева за участие в заседание на ERGA в Брюксел. 

 

Розита Еленова закри заседанието. 

 

 

Материали, приложени към Протокол № 34:  

 

1. Дневен ред 

2. Доклад от Д.Петрова с Изх. № НД-04-30-07-48/12.07.2019 г. 

3. Доклад от Д.Петрова с Изх. № ЛРР-04 19-00-51/16.07.2019 г. 

4. Доклад от Д.Петрова с Изх. № НД-02-19-00-16/12.07.2019 г. 

5. Доклад от Д.Кирковска с Изх.№ МД-08 30-11-10/15.07.2019 г. 

6. Доклад от М.Белчева с Изх.№ МД-08 30-11-11/ 14.06.2019 г.  

7. Доклад от М.Белчева с Изх.№ МД-08 30-11-10/ 14.06.2019 г.  

 

 

 

 

Бетина Жотева  ………………..…  Ивелина  

Димитрова  

 

 

отсъства 

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

 

 

София Владимирова  - отсъства 

 

Председател на СЕМ  

 

 

Старши специалист: …………………..  

Вера Данаилова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


