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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 

 

№ 39 

 

от редовно заседание, състояло се на 11.09.2019 г. 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева, Галина Георгиева, Розита Еленова. 

  

ОТСЪСТВАТ: Ивелина Димитрова, София Владимирова – председател на СЕМ 

 

Начало на заседанието 11.00 часа, водено от Бетина Жотева – зам. председател на СЕМ. 

 

Съставил протокола – Даниела Коюмджиева. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

a) влезли в сила Решения № РД-05-14 и № РД-05-16 от 20.03.2018 г.  

б) откриване на процедури по чл. 116 от Закона за радиото и телевизията; 

в) заявление от ПП Атака и Фондация Алфа 2018 за прехвърляне на Индивидуална лицензия 

№ ЛРР-01-3-002-01 за доставяне на аудио-визуална медийна услуга; искане ПП Атака за 

заличаване на регистрация за доставяне на аудио-визуална медийна услуга и  заявление от 

Фондация Алфа 2018 за регистрация на аудио-визуална услуга по реда на 125а, ал. 1 от Закона 

за радиото и телевизията. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладва: Емилия Станева 

 

2. Доклад на Дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР“ относно  наблюдение на 

отразяването в програмите на доставчици на медийни услуги на случая в Сотиря. 

Вносител: Анета Милкова 

Докладват: Зорница Гюрова 

 

3. Доклад на Дирекция „Обща администрация” относно услуга, необходима за дейността на 

Съвета за електронни медии. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладват: Райна Радоева 

 

Разни 

1. Проект на писмо до Министерство на външните работи във връзка с трети национален 

доклад на Република България по преглед на Съвета по правата на човека на ООН. 

 

Информации  
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Бетина Жотева откри заседанието и подложи на обсъждане дневния ред. Предложи промяна в 

дневния ред, да се добави точка Четири за обсъждане на Проектобюджета на СЕМ. В точка 

Разни, да се удължи платеният отпуск на Председателя, г-жа София Владимирова, до края на 

седмицата, по нейна молба. 

 

Решение: 

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

 

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

относно: 

a) влезли в сила Решения № РД-05-14 и № РД-05-16 от 20.03.2018 г.  

б) откриване на процедури по чл. 116 от Закона за радиото и телевизията; 

в) заявление от ПП Атака и Фондация Алфа 2018 за прехвърляне на Индивидуална лицензия 

№ ЛРР-01-3-002-01 за доставяне на аудио-визуална медийна услуга; искане ПП Атака за 

заличаване на регистрация за доставяне на аудио-визуална медийна услуга и  заявление от 

Фондация Алфа 2018 за регистрация на аудио-визуална услуга по реда на 125а, ал. 1 от Закона 

за радиото и телевизията. 

 

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

а) влезли в сила Решения № РД-05-14 и № РД-05-16 от 20.03.2018 г.  

 

Бетина Жотева предложи съветниците да гласуват предложените проекти за издаване на 

индивидуални лицензии.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: на основание чл. 116в, ал. 4 от Закона за радиото и 

телевизията, да бъде издадена индивидуална лицензия на „Радио 1” ЕООД за създаване на 

програма с наименование РАДИО 1 на територията на град Пещера, област Пазарджик, 

честота 91.4 MHz. 

Да бъде издадена индивидуална лицензия на „Фокус-Нунти” ООД за създаване на програма с 

наименование РАДИО ФОКУС на територията на град Пещера, област Пазарджик, честота 

105.1 MHz.  

 

б) откриване на процедури по чл. 116 от Закона за радиото и телевизията; 

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

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: на основание чл. 116, ал. 2 от Закона за радиото и 

телевивзията: 

I. Открива процедура за провеждане на конкурс за издаване на индивидуална лицензия за 

осъществяване на радиодейност чрез ползване на индивидуално определен ограничен ресурс 

за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови електронни съобщителни 

мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за кк. Боровец, област София. Изисква от 

Комисията за регулиране на съобщенията информация относно техническите параметри, 

необходими за наземно аналогово радиоразпръскване за радиопрограма за кк. Боровец, област 

София, включително свободните радиочестоти, допустими мощности на излъчване, възможни 

точки на излъчване, както и друга необходима техническа информация. 
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II. Открива процедура за провеждане на конкурс за издаване на индивидуална лицензия за 

осъществяване на радиодейност чрез ползване на индивидуално определен ограничен ресурс 

за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови електронни съобщителни 

мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Добринище, област Благоевград. 

Изисква от Комисията за регулиране на съобщенията информация относно техническите 

параметри, необходими за наземно аналогово радиоразпръскване за радиопрограма за град 

Добринище, област Благоевград, включително свободните радиочестоти, допустими мощности 

на излъчване, възможни точки на излъчване, както и друга необходима техническа 

информация. 

III. Открива процедура за провеждане на конкурс за издаване на индивидуална лицензия за 

осъществяване на радиодейност чрез ползване на индивидуално определен ограничен ресурс 

за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови електронни съобщителни 

мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Тетевен, област Ловеч. Изисква от 

Комисията за регулиране на съобщенията информация относно техническите параметри, 

необходими за наземно аналогово радиоразпръскване за радиопрограма за град Тетевен, 

област Ловеч, включително свободните радиочестоти, допустими мощности на излъчване, 

възможни точки на излъчване, както и друга необходима техническа информация. 

 

в) заявление от ПП Атака и Фондация Алфа 2018 за прехвърляне на Индивидуална лицензия 

№ ЛРР-01-3-002-01 за доставяне на аудио-визуална медийна услуга; искане ПП Атака за 

заличаване на регистрация за доставяне на аудио-визуална медийна услуга и  заявление от 

Фондация Алфа 2018 за регистрация на аудио-визуална услуга по реда на 125а, ал. 1 от Закона 

за радиото и телевизията. 

 

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

 

Емилия Станева поясни, че при проверка на административната преписка по искането за 

прехвърляне на индивидуалната лицензия за доставяне на аудио-визуална медийна услуга е 

констатиран недостатък в документацията, поради което и на основание чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, 

следва да бъде указано отстраняването му. 

Поради изрично заявеното от заявителите желание, другите две искания ще бъдат разгледани 

след изпълнение на указанията на СЕМ. 

  

Бетина Жотева предложи съветниците да гласуват на заявителите да бъде изпратено писмо за 

отстраняване на неточностите в документацията. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: Да бъде изпратено писмо на заявителя Фондация Алфа 2018, 

с копие до ПП Атака, с указания, в седем дневен срок от получаването му, да отстрани 

констатирания недостатък в подадените документи.  

 

 

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

относно  наблюдение на отразяването в програмите на доставчици на медийни услуги на 

случая в Сотиря. 

 



4 
 

Анета Милкова, директор на дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР” 

представи доклада. (Приложение 2) 

 

Бетина Жотева покани членовете за коментар. 

 

Розита Еленова: Моето лично наблюдение, както и доклада е, че медиите преекспонираха 

тази много тежка и грозна ситуация. Казвам го със съжаление. Съветът, разбира се, успява да 

регулира медийната среда за добро, но за повторна виктимизация  е спорадично поведението 

на доставчиците. За мен тези моменти са много тъжни.  Жалко, че медиите не могат да отстоят 

едно категорично професионално поведение докрай, каквото понякога те демонстрират. За мен 

това е един сериозен срив. Иска ми се да кажа браво на България Он Ер. България Он Ер 

винаги е била от професионалистите в тези доклади. Би ми се искало да кажа браво и на Канал 

3, но там също не са успели да запазят баланса докрай. И е много тъжно, да не кажа по-силна 

дума, това което четем за двете големи обществени медии – БНТ и БНР . Не знам дали нашите 

действия не биха могли да бъдат малко по-активни в някакъв диалог например, а не само 

индикацията до Агенцията. Аз лично не знам дали е достатъчно. Да, Агенцията има своите 

правомощия и компетенции, ние не го отричаме. Но Агенцията няма медийна компетентност, 

визия, тази, която ние трябва да дадем. Така че, ако някой предложи нещо друго..., аз просто 

изказвам мислите си по повод доклада. Благодаря за свършената работа. Мисля, че персонално 

всеки от нас видя, че нещата излязоха извън всякакви рамки. Аз не знам какво е това желание 

за търсене на рейтинг, включително когато има инцидент с дете. 

 

Анета Милкова отбеляза, че   в законовите компетенции на Съвета за електронни медии влиза 

и излизането със становища по конкретни казуси, които да създават практики или да насочат, 

или да дават указания по посока на това, каква да бъде, най-общо казано, дейността на 

доставчиците в определени обстоятелства. Случаят е подходящ за такова становище и ако 

СЕМ вземе решение, специализирана администрация би се постарала да изготви становище, 

което да касае случаите на отразяване. Може да го конкретизираме в информационни емисии, 

новини или в публицистични предавания. Но, това при всички положения са продуцирани от 

самите доставчици предавания, за които те носят изцяло редакционна отговорност. С които 

указания или становище да се насочи вниманието и натам. Г-жа Милкова предполага, че това 

би изиграло своята положителна роля.  

Розита Еленова: Аз ще използвам вашият съвет и ще направя това предложение. Ако желаят 

колегите, да го гласуваме. 

Бетина Жотева също има впечатление, че медиите са минали границата. Съгласна е, че е 

много тежък феномен това, което се случва напоследък. Становището е много добра идея. 

Емилия Станева отбеляза, че е добре да се помисли каква да е формата на акта, с който ще 

излезе Съвета - може би позиция, или декларация. 

Анета Милкова възразява, защото позицията няма да доведе до никаква конкретна регулация 

в тази сфера. Тук става дума за нарушения, към които можем да прибегнем към санкции и по 

критериите, ако бъдем малко по-строги в прочита на законовия текст. Истината е, че в сферата 

на аудиовизията, както посочи и г-жа Еленова, отговорен е регулаторът. 

Бетина Жотева предложи първо да се сезира ДАЗД. По другото предложение, доколкото 

разбира, и присъстващите съветници се обединяваме около това, от страна на СЕМ да има 

реакция.  

Розита Еленова: Моля да получим предложение. 
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Бетина Жотева подложи  на гласуване предложението на г-жа Еленова, от страна на СЕМ да 

има реакция, съгласно правомощията на Съвета, относно преекспонирането на случая в 

Сотиря във всички медии.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: Съветът за електронни медии да реагира по подходящ начин, 

относно отразяването в медиите на случая в Сотиря. 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклад на Дирекция „Обща администрация” относно услуга, 

необходима за дейността на Съвета за електронни медии. 

 

Райна Радоева, Директор на дирекция „Обща администрация” представи доклад, относно 

застраховка „Автокаско” на автомобил Пежо 807. (Приложение 3) 

 

Розита Еленова: Колеги, преди да преминем към гласуване, защо се налага да гласуваме? 

Това е само за информация. 

 

 

Бетина Жотева отбеляза, че докладваното ще бъде взето за информация.  

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Доклад, относно Проектобюджет за 2020 г. и актуализираната 

бюджетна прогноза за периода 2021 – 2022 г. 

 

Незабравка Николова, и.д. главен счетоводител представи доклада. (Приложение 4) 

 

СЕМ прие информацията и реши да се проведе извънредно заседание на 12.09.2019 г. от 

11.00 ч. за приемане на Проектобюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 

периода 2021-2022 г. 

 

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ:  

 

Проект на писмо до Министерство на външните работи във връзка с трети национален доклад 

на Република България по преглед на Съвета по правата на човека на ООН. 

Главен експерт Диляна Кирковска представи доклада. (Приложение 5) 

 

 

СЕМ прие информацията и реши да бъде изпратено писмо до Министерство на външните 

работи. 

 

Във връзка с ползването на платен годишен отпуск на председателя на СЕМ, София 

Владимирова, бе взето следното 
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Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: Да се удължи с два работни дни платеният отпуск на г-жа 

София Владимирова – председател на СЕМ, считано от 12.09.2019 г. до 13.09.2019 г. 

включително. Г-жа Бетина Жотева – член на СЕМ да замества председателя. 

 

Бетина Жотева закри заседанието. 

 

 

Материали, приложени към Протокол № 39:  

 

1. Дневен ред 

2. Доклад от Е. Станева с Изх. № НД-04 30-07-55 от 09.09.2019 г.  

3. Доклад от З. Гюрова с Изх. № НД-04 30-07-54 от 09.09.2019 г. 

4. Доклад от Р. Радоева с Изх. № АСД-09 30-08-38 от 09.09.2019 г. 

5. Доклад от Н. Николова с Изх. № РД-21 04-03-2 от 11.09.2019 г. 

6. Доклад от Д. Кирковска с Изх. № РД-21 04-02-6 от 10.09.2019 г. 

7. Писмо от Министерство на външните работи с Вх. № РД-21 04-02-6 от 10.07.2019 г.  

 

 

 

 

Бетина Жотева  ………………..…  Ивелина Димитрова 

 

 

отсъства 

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

 

 

София Владимирова  -      отсъства 

 

Председател на СЕМ  

 

 

 

Старши специалист: …………………..  

Даниела Коюмджиева   


