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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 

 

№ 36 

 

от редовно заседание, състояло се на 31.07.2019 г. 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева, Галина Георгиева, 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) осъществено наблюдение за спазване условията на индивидуална лицензия № 01-040-

01; 

б) писмо от КИС ООД за промяна в регистрираните обстоятелства; 

в) заявление от МК Студио ЕООД, препратено от Комисия за регулиране на съобщенията 

на основание чл. 30, т. 12 от Закона за електронните съобщения. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладват: Даниела Стоянова и Доротея Петрова 

 

2. Доклади на Дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР“ относно 

административнонаказателни производства, образувани с АУАН № НД-01-2, № НД-01-4 и 

№ НД-01-24 от 2019 г. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладват: Доротея Петрова 

 

3. Доклади от Дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР“ относно: 

а) изпълнение на планирана мярка по Националния план за действие за насърчаване на 

равнопоставеността на жените и мъжете 2019-2020 г.;   

б) предстоящи събития, свързани с международната дейност. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладват: Зорница Гюрова и Диляна Кирковска 

 

 

Разни  

 

Информации 

1. Доклад от Анета Милкова, директор СА НЛРПР, за резултатите от проведен конкурс за 

„старши инспектор” – 2 щ. бр.; 



2 
 

2. Протокол от заседание на работна група към Министерство на културата, проведено на 

23.07.2019 г.; 

3. Информация за командировка на генералния директор на БНТ в Турция. 

 

 

 

София Владимирова откри заседанието и подложи на обсъждане дневния ред. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: прие Дневният ред. 

 

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

относно: 

a) осъществено наблюдение за спазване условията на индивидуална лицензия № 01-040-

01; 

б) писмо от КИС ООД за промяна в регистрираните обстоятелства; 

в) заявление от МК Студио ЕООД, препратено от Комисия за регулиране на съобщенията 

на основание чл. 30, т. 12 от Закона за електронните съобщения. 

 

а) осъществено наблюдение за спазване условията на индивидуална лицензия № 01-

040-01. 

 

Старши инспектор Даниела Стоянова представи доклада. (Приложение 1) 

София Владимирова предложи да се върви по реда на надзора от конкретния доклад на г-

жа Стоянова. 

Розита Еленова: Виждам, че този доклад стига до нас по сигнал, правя предложение да се 

направи наблюдение на спазването на лицензиите на местни доставчици в рамките на 

месец-два, вие ще ми кажете как. Нека използваме случая за повод. 

София Владимирова се обърна към г-жа Гюрова, която замества в момента г-жа Анета 

Милкова, да организира според заетостта и като се предвиди предизборния период, да се 

направи наблюдение на местни доставчици за изпълнение условията на лицензията. 

Подложи на гласуване предложението на г-жа Еленова да се изготви такъв график в 

специализираната дирекция.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Приема доклада. Да се предприемат последващи 

действия по реда на надзора за неизпълнение условията на индивидуална лицензия № 01-

040-01.  

По предложение на Р. Еленова: да се организира наблюдение за спазване условията на 

издадени индивидуални лицензии с местен териториален обхват.  

 

б) писмо от КИС ООД за промяна в регистрираните обстоятелства; 

 

Главен юрисконсулт Доротея Петрова представи доклада (Приложение 2) 
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Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Изменя регистрацията и вписва в раздел Първи на 

Публичния регистър на СЕМ промяна в териториалния обхват на създаваната от КИС 

ООД програма „КИС М+”, както следва:  

Териториален обхват: за областите София, Русе, Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора, 

Хасково, Ловеч, Велико Търново, Разград, Търговище, Добрич, Кърджали, Шумен и 

Силистра. 

На доставчика да бъде издадено ново удостоверение за регистрация, отразяващо 

промяната. 

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

 

 

в) заявление от МК Студио ЕООД, препратено от Комисия за регулиране на 

съобщенията на основание чл. 30, т. 12 от Закона за електронните съобщения. 

 

Главен юрисконсулт Доротея Петрова представи доклада (Приложение 2) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Не възразява КРС да измени Разрешение № 00390-

005/15.06.2017 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. Бургас, издадено на МК 

СТУДИО ЕООД, а именно: 

1.Изменя букви „е”, „ж”, „з”, „и”, „к” и „л” от Приложение 1 „Технически параметри на 

електронната съобщителна мрежа”, съгласно Приложението, неразделна част от 

настоящето решение.  

2. Изменя Приложение 2 „Размер, срокове и начини на заплащане на таксите”. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията. 

 

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

относно административнонаказателни производства, образувани с АУАН № НД-01-2, № 

НД-01-4 и № НД-01-24 от 2019 г. 

 

Главен юрисконсулт Доротея Петрова представи доклада (Приложение 3) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”:  

Прекратява административнонаказателно , образувано с АУАН № НД-01-2/2019 г., 

съставен на „Би Ай Телевизия” ЕООД. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”:  

Прекратява административнонаказателно производство, образувано с АУАН № НД-01-

4/2019 г., съставен на „Би Ай Телевизия” ЕООД. 
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Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”:  

По административнонаказателно производство, образувано с АУАН № НД-01-24/2019 г., 

възлага на председателя на СЕМ да издаде наказателно постановление на Телевизия 

Евроком ООД. Размерът на санкцията е определен към минимума. 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклади от Дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР“ 

относно: 

а) изпълнение на планирана мярка по Националния план за действие за насърчаване на 

равнопоставеността на жените и мъжете 2019-2020 г.;   

б) предстоящи събития, свързани с международната дейност. 

 

а) изпълнение на планирана мярка по Националния план за действие за насърчаване 

на равнопоставеността на жените и мъжете 2019-2020 г.   

 

Главен инспектор Зорница Гюрова представи доклада. (Приложение 4) 

София Владимирова подложи на гласуване предложението на г-жа Гюрова за 

изпращането на доклада. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Докладът да се изпрати на Националния съвет по 

равнопоставеност на жените и мъжете към Министерски съвет. 

 

 

б) предстоящи събития, свързани с международната дейност. 

 

Главен експерт Диляна Кирковска представи доклада. (Приложение 5) 

София Владимирова отправи молба към колегите си до 06.08.2019 г. желаещите да 

участват в заседанието на EPRA в Атина, да изпратят съобщение на ел. поща.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: 

Командирова Диляна Кирковска в Брюксел от 03 до 05.09.2019 г. за участие в заседания на 

ЕРГАERGA. Разходите за път и до 200 EUR за 2 нощувки са за сметка на ЕК. 

Отлага за следващото заседание решението за участие в останалите международни 

събития от доклада. 

Да се изпрати писмо до REFRAM, че няма възможност да присъства представител на 

Съвета на организираната през септември среща. 

Информации 

1.Доклад от Анета Милкова, директор СА НЛРПР, за резултатите от проведен конкурс за 

„старши инспектор” – 2 щ. бр. (Приложение 6) 

 

София Владимирова информира, че резултатът от проведения конкурс за „старши 

инспектор” – 2 щ. бр. е бил успешен и новите колеги ще бъдат назначени и представени на 

Съветниците на следващото заседание.   

СЕМ прие за информация 
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2. Протокол от заседание на работна група към Министерство на културата, проведено на 

23.07.2019 г. (Приложение 7) 

 

Главен експерт Диляна Кирковска представи доклада. (Приложение 7) 

СЕМ прие за информация 

 

 

3.Информация за командировка на генералния директор на БНТ в Турция. (Приложение 8) 

 

СЕМ прие за информация 

 

София Владимирова закри заседанието. 

 

 

 

Материали, приложени към Протокол № 36:  

 

1. Дневен ред 

2. Доклад от .Д. Стоянова с Изх. № НД-05 94-00-126/29.07.2019 г.  

3. Доклад от Д. Петрова с Изх. № НД-04 30-07-50/29.07.2019 г. 

4. Доклад от Д. Петрова с Изх. № НД-02 19-00-48/29.07.2019 г. 

5. Доклад от Д. Петрова с Изх. № РД-21 04-04-14/18/22.07.2019 г. 

6. Доклад от З. Гюрова с Изх. № НД-04 30-07-51/29.07.2019 г. 

7. Доклад от Д. Кирковска с Изх. № МД-08 30-11-11/23.07.2019 г. 

8. Доклад от А.Милкова с Изх. № ЧР-24 26-00-48/18.07.2019 г.  

9. Писмо от БНТ в Вх.№ РД-22 18-00-23/26.07.2019 г.  

 

 

 

Бетина Жотева  ………………..…  Ивелина  

Димитрова  

 

 

…………………. 

Галина Георгиева  ……….………….  Розита Еленова  ………………….. 

 

 

София Владимирова  - …………………. 

 

Председател на СЕМ  

 

 

Старши специалист: …………………..  

Вера Данаилова  


