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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 

 

№ 42 

 

от редовно заседание, състояло се на 25.09.2019 г. 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Галина Георгиева, Розита Еленова, София Владимирова - председател  

ОТСЪСТВАТ: Бетина Жотева, Ивелина Димитрова 

 

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

 

Съставил протокола – Даниела Коюмджиева. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

a) 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 

(удостоверение ЛРР-02-4-075-01); Заявление от Фондация Алфа 2018 за регистрация на 

аудио-визуална услуга по реда на 125а, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията; 

б) заявление от Радиокомпания Си.Джей ООД за изменение на разрешение за 

осъществяване на електронни съобщения, препратено от Комисията за регулиране на 

съобщенията;  

в) уведомително писмо от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД; 

г) административнонаказателно производство, образувано с АУАН НД-01-30/2019 г. 

Вносител: Анета Милкова 

Докладват: Доротея Петрова и Владимир Павлов 

 

2. Доклади на Дирекция „Обща администрация” относно: 

а) проектобюджет на БНР за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза 2020 – 2022 г.; 

б) проектобюджет на БНТ за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза 2020 – 2022 г.; 

в) услуги, необходими за дейността на Съвета за електронни медии. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладват: Незабравка Николова, Евгени Димитров 

 

Разни 

1. Доклад от Нора Косева относно проект на Кодекс за поведение на служителите в 

държавната администрация.  

2. Доклад от Ива Георгиева относно новите правила за провеждане на конкурси за 

държавни служители.  

 



2 
 

Информации 

  

1. Доклад от Диляна Кирковска за заседанията на подгрупа три на ЕРГА, проведени на 3-

5.09.2019 г. 

2. Информация за командировка на генералния директор на БНР във Финландия. 

 

 

София Владимирова откри заседанието и подложи на обсъждане дневния ред. Предложи 

точките от дневния ред, които касаят проектобюджетите на БНР и БНТ за 2020 г. и 

актуализираните бюджетни прогнози 2020 – 2022 г., да останат за разглеждане през 

следващата седмица, или когато Съветът е в по-пълен състав. Направи следните 

допълнения: към първа точка да влезе одобряването на конкурсните книжа за обявените от 

СЕМ конкурси за издаване на лицензии за доставяне на радиоуслуги, а в точка 

Информации да се добави към доклада на Диляна Кирковска, информация, която трябва да 

се изпрати на ЕПРА.  

 

Решение: 

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

 

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

относно: 

a) 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 

(удостоверение ЛРР-02-4-075-01); Заявление от Фондация Алфа 2018 за регистрация на 

аудио-визуална услуга по реда на 125а, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията; 

б) заявление от Радиокомпания Си.Джей ООД за изменение на разрешение за 

осъществяване на електронни съобщения, препратено от Комисията за регулиране на 

съобщенията;  

в) уведомително писмо от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД; 

г) административнонаказателно производство, образувано с АУАН НД-01-30/2019 г. 

 

а) 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 (удостоверение ЛРР-02-4-075-01); 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 Доротея Петрова представи доклада. (Приложение 1а) 

 

София Владимирова даде думата за коментари. 

Розита Еленова: Защо в проекта не са приложили договорите, които имат? Тук има само 

някакво писмо от „Музикаутор”. 

Доротея Петрова уточни, че двете организации за колективно управление на права 

декларират, че нямат претенции към настоящият момент за цифровото разпространение, 

доколкото такова няма ефективно с национален териториален обхват. 
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Галина Георгиева: Коментарът на Профон е, че правата за ефирно разпространение могат 

да направят изключение. 

София Владимирова отбеляза, че позициите и на двете дружества са идентични. 

 

София Владимирова предложи на съветниците да гласуват.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”:  

Прехвърля Индивидуална лицензия № ЛРР-01-3-002-01 за доставяне на аудио-визуална 

медийна услуга с наименование АЛФА ТВ, предназначена за разпространение чрез мрежи 

за наземно цифрово радиоразпръскване с национален териториален обхват от ПП Атака на 

Фондация Алфа 2018. 

Прекратява действието на Индивидуална лицензия № ЛРР-01-3-002-01 за доставяне на 

аудио-визуална медийна услуга с наименование АЛФА ТВ, предназначена за 

разпространение чрез мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален 

териториален обхват по отношение на ПП Атака. 

Изменя програмните характеристики по т. 5 от лицензията, както следва:  

„5.1. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да доставя аудио-визуалната услуга, включвайки в 

съдържанието на програмата, съобразно нейната специализация следните програмни 

елементи: 

5.1.1. Предавания с информационна и публицистична насоченост – не по-малко от 30 на 

сто от седмичното програмно време. 

5.1.2. Новини – не по-малко от 20 на сто от дневното програмно време. 

5.1.3. Предавания с образователна насоченост – не по-малко от 10 на сто от седмичното 

програмно време. 

5.1.4. Предавания с развлекателна насоченост – не по-малко от 15 на сто от седмичното 

програмно време. 

5.1.5. Европейска продукция - не по-малко от 50 на сто от общото годишно програмно 

време, като се изключат новините, спортните предавания, телевизионните игри, рекламите, 

телетекстът и телевизионния пазар, в съответствие с разпоредбата на чл. 19а, ал. 1 от ЗРТ; 

5.1.6. Предавания, създавани от независими продуценти – не по-малко от 12 на сто от 

общото годишно програмно време в съответствие с изискванията на чл. 19а, ал. 2 от ЗРТ.“  

Издава на Фондация Алфа 2018 Индивидуална лицензия за доставяне на аудио-визуална 

медийна услуга № ЛРР-01-3-023-01 с наименование „АЛФА ТВ”. Срокът на лицензията е 

15 г., считано от 28.08.2012 г. Доставчикът ще осъществява дейност като търговски.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”:  

Заличава регистрацията на ПП Атака за доставяне на аудио-визуална медийна услуга и  

заличава в раздел първи на ПР на СЕМ програма АЛФА ТВ, считано от датата на 

регистрация на Фондация Алфа 2018. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”:  

Регистрира като доставчик на линейна медийна услуга Фондация Алфа 2018. Вписва в 

Първи раздел на Публичния регистър на СЕМ телевизионна програма с наименование 

АЛФА ТВ, със специализиран (информационно- образователен) профил, 24 часа 
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продължителност, национален териториален обхват, разпространение чрез кабелни и 

спътникови мрежи. 

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

б) заявление от Радиокомпания Си.Джей ООД за изменение на разрешение за 

осъществяване на електронни съобщения, препратено от Комисията за регулиране на 

съобщенията; 

 

Главен юрисконсулт Доротея Петрова представи доклада (Приложение 1б) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”:  

Не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване разпоредбите на 

Закона за електронните съобщения, да измени Разрешение № 00126/ 10.04.2008 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. Благоевград, издадено на 

Радиокомпания Си.Джей ООД, а именно:  

Изменя букви „в”, „ж“, „з“, „и” и „к” от Приложение 1 „Технически параметри на 

електронната съобщителна мрежа”, съгласно Приложението, неразделна част от 

настоящото решение. Изменя Приложение 2 „Размер, срокове и начини на заплащане на 

таксите“. 

 

София Владимирова предложи да обсъдят въпроса с конкурсните книжа за обявени пет 

броя неприсъствени конкурси за издаване на лицензии за доставяне на радиоуслуги, 

прието за разглеждане в дневния ред, като допълнение към първа точка. 

Главен юрисконсулт Доротея Петрова предложи проект за конкурсни книжа за обявени 

конкурси в градовете Свищов, Левски и Бяла, общо пет конкурса (Приложение 1). 

Продажбата на книжата предстои да бъде от 7 до 8 октомври, 2019 год. Цената е в размер 

на 700 лева. 

София Владимирова допълни, че книжата са достъпни в електронен вид на сървъра на 

СЕМ и подложи предложения проект на гласуване. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”:  

Одобрява конкурсните книжа на обявените пет неприсъствени конкурси за издаване на 

лицензии за доставяне на радиоуслуги за градовете Свищов, Левски и Бяла. Цената на 

книжата остава непроменена.  

 

в) уведомително писмо от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД; 

 

Главен юрисконсулт Доротея Петрова представи доклада (Приложение 1в) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: Вписва в Първи и Четвърти раздел на Публичния 

регистър на СЕМ, промяна в персоналния състав на органите на управление на Фокс 

Нетуъркс Груп България ЕООД.  
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Длъжностни лица на СЕМ да отразят промяната в Публичния регистър на СЕМ. 

 

г) административнонаказателно производство, образувано с АУАН НД-01-30/2019 г. 

 

Юрисконсулт Владимир Павлов представи доклада (Приложение 1г). 

 

София Владимирова отбеляза, че пред съветниците са налице две възможности - случаят 

да се приеме за маловажен или да бъде наложена санкция от 1000 лева.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: на основание чл. 28 б.”а” от ЗАНН, приема за маловажно 

нарушението, констатирано с АУАН № НД-01-30/2019 г., съставен на „Диян Бояджиев” 

ЕООД. Възлага на председателя да изпрати предупрждение до доставчика, че при 

повторно нарушение на условията на лицензията, ще му бъде наложена имуществена 

санкция.  

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклади на Дирекция „Обща администрация” относно: 

в) услуги, необходими за дейността на Съвета за електронни медии. 

 

в) услуги, необходими за дейността на Съвета за електронни медии. 

 

Главен специалист Евгени Димитров представи доклад относно озвучаване на залата за 

заседания на СЕМ (Приложение 2в). 

София Владимирова отбеляза необходимостта от по-добро озвучаване на залата в СЕМ, 

когато има открити заседания с присъствието на медии и подложи на гласуване 

предложената оферта. 

 

Галина Георгиева попита дали има оферта и от друга компания за закупуване на 

техниката. 

Евгени Димитров отбеляза, че за времето, за което е трябвало да се изпълни задачата, е 

получена само една оферта. Проведен е разговор по телефона и с втора фирма, но 

отговорът е бил, че не могат да изпратят предложение. 

Галина Георгиева се заинтересува дали офертата е изготвена по критериите, които са 

зададени от СЕМ и дали има гаранционни условия. 

Евгени Димитров потвърди, че техниката е съобразно нуждите на Съвета и има гаранция.   

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: Да бъде закупена необходимата техника за озвучаване, 

съгласно предложената оферта на Динакорд България ЕООД. 

 

Розита Еленова: Призовавам за някаква експедитивност в извършването на последващите 

действия. 

Евгени Димитров уточни, че системата ще бъде поставена в следващите дни. 

 

Главен специалист Евгени Димитров представи доклад относно закупуване на 

професионална техника (Приложение 2в). 



6 
 

София Владимирова предложи да гласуват за закупуване на машините, необходими за 

дейността на Съвета.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: Да бъде закупена професионална техника от фирма Райс 

ЕООД, както следва: професионален мрежов скенер модел Brother ADS-3000N;- 

професионален шредер модел Rexel Auto+ 300X; копирна машина модел Xerox VersaLink 

B7035. 

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ:  

 

1. Доклад от Нора Косева относно проект на Кодекс за поведение на служителите в 

държавната администрация.  

2. Доклад от Ива Георгиева относно новите правила за провеждане на конкурси за 

държавни служители.  

 

1. Доклад от Нора Косева относно проект на Кодекс за поведение на служителите в 

държавната администрация.  

 

Старши юрисконсулт Нора Косева представи доклада. (Приложение 3) 

 

София Владимирова подложи на гласуване предложения проект на писмо. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: одобрява предложения проект на писмо със становище 

по проекта на Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация. 

 

2. Доклад от Ива Георгиева относно новите правила за провеждане на конкурси за 

държавни служители.  

 

Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада (Приложение 4) 
 

София Владимирова поясни, че към момента няма започнати конкурси за държавни 

служители. 
 

Информации  

1. Доклад от Диляна Кирковска за заседанията на подгрупа три на ЕРГА, проведени на 3-

5.09.2019 г. (Приложение 5). Подготвяне на „Country report”, който да бъде изпратен на 

ЕПРА. (Приложение 6). 

СЕМ прие за информация 

 

2. Информация за командировка на генералния директор на БНР във Финландия. 

(Приложение 7). 

СЕМ прие за информация 

 

София Владимирова уведоми, че ще бъде оповестен имейла: izbori@cem.bg, на който да 

се получават жалби и сигнали, във връзка с предстоящите избори. Помоли да се подготви 

mailto:izbori@cem.bg
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и публикува традиционното обръщение към доставчиците във връзка с отразяване на 

предизборната кампания. 

 

София Владимирова даде думата на Анета Милкова, директор на „Специализирана 

администрация”. 

 

Анета Милкова обърна внимание на съветниците върху текста, предложен за „Country 

report”-а на ЕПРА, който съдържа основната картина на медийна среда в България. 

 

Розита Еленова: Прочетох доклада и съм съгласна. 

София Владимирова отбеляза, че също няма забележки.  

 

София Владимирова закри заседанието. 

 

Материали, приложени към Протокол № 42:  

 

1. Дневен ред 

2. Доклад от Д. Петрова с Изх. № НД-04 30-07-57/24.09.2019 г.  

3. Доклад от Д. Петрова с Изх. № НД-04 30-07-58/24.09.2019 г. 

4. Доклад от Д. Петрова с Изх. № ЛРР-06 19-00-64/17.09.2019 г. 

5. Доклад от В. Павлов с Изх. № НД-05 94-00-126/17.09.2019 г. 

6. Доклад от Н. Николова с Изх. № РД-22 17-00-24/17.09.2019 г. 

7. Доклад от Н. Николова с Изх. № РД-22 18-00-28/17.09.2019 г. 

8. Доклад от Е. Димитров с Изх. № АСД-09 30-08-40/19.09.2019 г.  

9. Доклад от Е. Димитров с Изх. № АСД-09 30-08-39/17.09.2019 г.  

10. Доклад от Н. Косева с Изх. № РД-21 03-00-19/17.09.2019 г.  

11. Доклад от И. Георгиева с Изх. № РД-21 03-00-18/17.09.2019 г.  

12. Доклад от Д. Кирковска с Изх. № МД-08 30-11-10/17.09.2019 г.  

13. Доклад от Д. Кирковска с Изх. № МД-08 30-11-25/25.09.2019 г.  

14. Писмо от БНР с Вх.№ РД-22 17-00-20/24.09.2019 г.  

 

 

Бетина Жотева  ………………..…  Ивелина  

Димитрова  

 

 

…………………. 

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

 

 

София Владимирова  - …………………. 

 

Председател на СЕМ  

 

 

Старши специалист: …………………..  

Даниела Коюмджиева  


