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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 

 

№ 52 

 

от редовно заседание, състояло се на 27.11.2019 г. 
 

 

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева, Галина Георгиева,  Ивелина Димитрова, Розита Еленова. 

ОТСЪСТВА: София Владимирова – председател на СЕМ. 

Начало на заседанието 11.00 часа, водено от Бетина Жотева– заместващ председателя на СЕМ. 

Съставил протокола – Даниела Коюмджиева. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
 

1. Доклад от „Специализирана администрация – НЛРПР” относно: 

а) заявления от Омъ – Илиеви ООД за изменение на индивидуални лицензии за доставяне на 

радиоуслуги; 

б) искане от Видеосат 21 век ООД за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-

визуална услуга. 

Вносител: Анета Милкова 

Докладва: Доротея Петрова 
 

2. Доклад от „Специализирана администрация – НЛРПР” относно административнонаказателно 

производство, образувано с АУАН НД-01-18/2019 г. 

Вносител: Анета Милкова 

Докладва: Доротея Петрова 
 

3. Доклад от „Специализирана администрация – НЛРПР” относно наблюдение на доставяната 

от Статис АД аудио-визуална услуга. 

Вносител: Анета Милкова 

Докладва: Владимир Мънзелов 
 

4. Доклад от „Обща администрация” относно услуги, необходими за дейността на Съвета за 

електронни медии. 

Докладва: Мариана Андреева 

 

Разни 

1. Доклад от Нора Косева относно постъпили две оферти за предоставяне на мобилни услуги. 

2. Доклад от Анета Милкова относно повторно наблюдение на предаването „Патарински 

лайф”, предоставено за разпространение на 08.11.2019 г. в програма Канал 3. 
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Информации 

- Среща с Комисаря по правата на човека на Съвета на Европа.  

- Заседание на Комисията по културата и медии, насрочено за 28.11.2019 г. 

- Информация за решение на ВАС, 5-чл. състав във връзка с решение на Комисия за защита 

на конкуренцията по спора БНР – МУЗИКАУТОР; 

- Информация за заседанието на работната група към Министерство на културата, проведено 

на 20.11.2019 г. 

 

 

  

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

Информации да бъде включена допълнително за разглеждане постъпила оферта от почистваща 

фирма „Бориван” ООД.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: прие Дневния ред с направеното допълнение. 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклад от „Специализирана администрация – НЛРПР” относно: 

а) заявления от Омъ – Илиеви ООД за изменение на индивидуални лицензии за доставяне на 

радиоуслуги; 

б) искане от Видеосат 21 век ООД за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-

визуална услуга. 

 

а) заявления от Омъ – Илиеви ООД за изменение на индивидуални лицензии за доставяне 

на радиоуслуги. 

Доротея Петрова, главен юрисконсулт представи доклада. (Приложение 1а) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”:  

I. Изменя общите условия на Индивидуална лицензия 1-051-02, издадена на ОМЪ-ИЛИЕВИ 

ООД, както следва:  

ИЗМЕНЯ т. 3.4, която добива следната редакция:  

3.4. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ реализира радиоуслугата по т. 3.1., във формат АС Adult Contemporary  

– европейски и световни хитове, българска поп, рок, естрадна и народна музика.  

ИЗМЕНЯ т. 5.1, която добива следната редакция::  

5.1. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да доставя радиоуслугата, включвайки в съдържанието 

на програмата, съобразно нейната специализация по т. 3.3. следните програмни елементи:  

5.1.1. Предавания с информационна насоченост – не по-малко от 1.3 на сто от седмичното 

програмно време.  

5.1.2. Предавания с културна насоченост – не по-малко от 1.3 на сто от седмичното програмно 

време.  

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

програмно време.  

ІІ. Изменя общите условия на Индивидуална лицензия 1-051-01, издадена на ОМЪ-ИЛИЕВИ 

ООД, както следва:  
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ИЗМЕНЯ т. 3.3, която добива следната редакция:  

3.3. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ доставя радиоуслугата по т. 3.1. със СПЕЦИАЛИЗИРАН 

ПРОГРАМЕН ПРОФИЛ. Програмата, която създава е насочена към аудитория над 35 

години.  

ИЗМЕНЯ т. 3.4, която добива следната редакция:  

3.4. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ реализира радиоуслугата по т. 3.1., във формат АС Adult 

Contemporary  – европейски и световни хитове, българска поп, рок, естрадна и народна 

музика.  

ИЗМЕНЯ т. 5.1, която добива следната редакция::  

5.1. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да доставя радиоуслугата, включвайки в съдържанието 

на програмата, съобразно нейната специализация по т. 3.3. следните програмни елементи:  

5.1.1. Предавания с информационна насоченост – не по-малко от 1.3 на сто от седмичното 

програмно време.  

5.1.2. Предавания с културна насоченост – не по-малко от 1.3 на сто от седмичното 

програмно време.  

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

програмно време.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия 1-051-01 и вместо нея издава на ОМЪ-

ИЛИЕВИ ООД Индивидуална лицензия 1-051-02-02 за доставяне на радиоуслуга с 

наименование „БЕЛЛА”, местен териториален обхват за гр. Петрич, честота 90.2 MHz, начална 

дата на разпространение 09.03.2000 г. Срок на лицензията – 25 години, считано от 09.03.2000 г.  

ІII. Определя заплащане на такса в размер общо на 4000 лв. (четири хиляди) – по 2000 лв. (две 

хиляди) за изменение на всяка една от посочените в т. І и т. II  от настоящото решение 

лицензии. Таксата се заплаща в седемдневен срок от влизане в сила на решението по банков път 

или в касата на СЕМ на адрес: гр. София, бул. ”Шипченски проход” № 69.  

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

 

б) искане от Видеосат 21 век ООД за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-

визуална услуга. 

Доротея Петрова, главен юрисконсулт представи доклада. (Приложение 1б) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Да бъде изпратено писмо до доставчика Видеосат 21 век 

ООД за отстраняване на констатираните нередовности в 7-дневен срок. 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклад от „Специализирана администрация – НЛРПР” относно 

административнонаказателно производство, образувано с АУАН НД-01-18/2019 г. 

 

Доротея Петрова, главен юрисконсулт представи доклада. (Приложение 2) 

 

Розита Еленова: Мениджмънтът на доставчика беше тук? Аз непрекъснато пледирам за 

комуникация с доставчика..... Ако беше съобщено за това на който и да е съветник, най-малкото 

на председателя, можеше по друг начин да са нещта. Не може една толкова голяма компания да 
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не си получи акта. Колеги, малко повече прецизност в такива ситуации. Персоналното 

отношение води до положитлни резултати.   

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: На основание чл. 34, ал. 3 от ЗАНН прекратява 

административнонаказателно производството по АУАН № НД-01-18/25.04.2019 г., съставен на 

„Българска телекомуникационна компания” ЕАД. 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклад от „Специализирана администрация – НЛРПР” относно 

наблюдение на доставяната от „Статис” АД аудио-визуална услуга. 

 

Владимир Мънзелов, старши инспектор представи доклад, относно стартиране на програма 

„7/8 TV” на доставчика „Статис” АД, за периода 04.11 – 17.11.2019 г. (Приложение 3) 

 

Бетина Жотева даде думата за коментари. 

Ивелина Димитрова поиска от г-н Мънзелов да уточни, не е ли направено така че, всъщност да 

се подразбира като подтекст, а не да е казано в абсолютно прекия смисъл. И как би стояло това, 

чисто юридически формално, при едно съдебно дело. 

Владимир Мънзелов: За кой точно пример? 

Ивелина Димитрова: За всички. 

Бетина Жотева отбеляза, че цитираните изрази, както и юридически да бъдат погледнати, те 

нямат втори смисъл. 

Владимир Мънзелов потвърди, че ясно е казано. 

Ивелина Димитрова отбеляза, че това е нов доставчик. Екипът е правил телевизионно 

предаване в bTV – друга медия, където има един по-сериозен юридически отдел и юридически 

контрол. Предложи да се направи среща с доставчика. Според нея, има непознаване не само на 

изискванията и спецификата им, но и на начина, по който работи Съветът и неговата функция, 

включително и цитиран коментар, че при три акта ще им бъде отнета лицензията. Те не 

притежават лицензия. Напомни за практика на Съвета - първоначално се среща с доставчици за 

обсъждане на някои проблеми. 

Розита Еленова: Аз не знам да има такава практика.  

Ивелина Димитрова допълни, че се касае за случаи, когато зачестяват някакви проблеми и със 

други медии. 

Розита Еленова: Те не са зачестили? 

Бетина Жотева изрази мнение, че ще бъде наблюдавана дейността на доставчика, като се 

надява в процеса на работа сам да се образова и информира за правомощията на СЕМ. 

Галина Георгиева отбеляза, че това е регистриран доставчик и е далеч от мисълта, че не се  

познава ЗРТ. На мнение е, че се прави тенденциозно. Не е запозната Съветът да има такава 

практика и не счита, че това е зачестяване, нека наблюдението да продължи още малко. 

Ивелина Димитрова поясни, че относно зачестяването цитира други случаи, при които е 

имало срещи и е обръщано внимание. Смята, че Съветът би трябвало под някаква форма да 

обърне сериозно внимание, проблем има при всички случаи. 

Владимир Мънзелов допълни, че трябва да се спазват добрите нрави. 

Ивелина Димитрова отбеляза, че една среща с ръководния екип на този нов доставчик би била 

от полза. 

Бетина Жотева уточни, че трябва да се върне председателката и даде думата на г-жа Еленова. 
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Розита Еленова: Разбира се, подкрепям г-жа Димитрова, макар да съм раздвоена между двете 

позиции. Прави ми впечатление, че този доставчик върви с едно забавяне. Да, проблем има, но 

да дадем толеранс. А сега към колегата - Г-н Мънзелов, да ви кажа „добре дошли”, защото вие 

сте от няколко месеца, но днес правите своя дебют. Искам и да отлича вашата работа, добър 

професионализъм. И да благодаря на г-жа Милкова, защото, разбира се, шефът също се 

отразява в работата на своя служител. Желая ви да се чувствате комфортно в Съвета. 

Ивелина Димитрова също изрази подкрепа и пожела успех. 

Бетина Жотева благодари за доклада. Смята, че е много добре написан, с всички необходими 

атрибути и изисквания. Пожела на г-н Мънзелов „Добре дошъл”. Отбеляза, че се надява да се 

чувства добре и да му е интересно. 

Владимир Мънзелов сподели, че му е интересно. 

Бетина Жотева подложи решението на гласуване. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Приема доклада за информация.  

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Доклад от „Обща администрация” относно услуги, необходими за 

дейността на Съвета за електронни медии. 

Мариана Андреева, директор на дирекция „Обща администрация”, представи доклад 

относно оферти за застраховка „КАСКО” на лек автомобил Шкода Октавия Амбишън. 

(Приложение 4) 

 

Бетина Жотева подложи на гласуване решението. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Да бъде сключена застраховка „Каско” за лек автомобил 

Шкода Октавия Амбишън 1.0 TSI със ЗАД „Армеец” АД. 

 

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ:  

 

1. Доклад от Нора Косева относно постъпили две оферти за предоставяне на мобилни 

услуги. 

Нора Косева, старши юрисконсулт представи доклада. (Приложение 5) 

 

Бетина Жотева направи уточнение дали има смисъл СЕМ да се прехвърли на друг оператор 

или да си остане на А 1. 

Розита Еленова: Аз, лично, нямам отношение, няма и да гласувам. Предлагам да изчакаме 

председателя. 

Галина Георгиева отбеляза, че „Теленор” не е предоставила оферта в указания срок. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Отлага разглеждането на доклада за следващо заседание, 

при пълен състав на Съвета. 
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2. Доклад от Анета Милкова относно повторно наблюдение на предаването „Патарински 

лайф”, предоставено за разпространение на 08.11.2019 г. в програма Канал 3. 

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

представи доклада. (Приложение 6) 

 

Анета Милкова информира, че направена справка в деловодството показва, че от началото на 

тази година на изпратените от Съвета сигнали няма реакция от Комисията за журналистическа 

етика. Също така, прегледът на решенията на Комисията установява, че нито едно от тях не е 

свързано с теми, по които Съветът е сигнализирал, като сигналите са получавани надлежно. 

Друг е въпросът доколко ефективна е комуникацията с тези институции. 

Бетина Жотева изрази мнение, че изобщо не става въпрос за ефективна комуникация, а за 

работа на Етичната комисия. Според нея тя е най-безполезното нещо, което е създавано, което 

имитира работа и вероятно някой си мисли, че нещо се променя с тяхното присъствие. 

Подчерта още веднъж, че никаква работа не върши тази Комисия, под никаква форма.   

Ивелина Димитрова отбеляза, че по друг повод (работната група за Директивата) е споделен 

с тях проблема и Съветът е получил уверение, че нещата ще се променят бързо и рязко, защото 

има нов състав на Комисията. Независимо, че проблемът е бил поставен и комуникиран, би 

било добре Съветът още веднъж да постави пред тях този проблем.  

Розита Еленова: Благодаря на г-жа Милкова. Приемам това поведение, то си е лично ваше, не 

е правено засега в Съвета, нововъведение е. Дано самият мониторинг да изпита удоволствие от 

този вид предизвикателство. За мен беше удоволствие да се запозная с всички мнения. Да, вие 

го загатнахте, но не знаех какво точно ще решите и това е ваше право. Единственото, което ще 

отбележа критично е, че отбелязвате: от двадесет мнения – те се разделят петдесет на петдесет. 

Но от това, което виждам не е така - тезата за съществуващо проблемно съдържание е към 

деветдесет процента засегната от колегите. Може би, единствено Борислава Байчева не намира 

проблем, на чието мнение също държа. Може би така се е случило и този казус е попаднал 

точно при нея. Единствено, Байчева или още един-двама, са толкова категорични, че няма 

какво да се коментира по казуса. Напротив, към деветдесет процента от експертите заявяват, 

че има проблемно съдържание. Има много интересни предложения и в тази връзка ще отделя 

няколко имена. Категорично отделям г-н Мънзелов, мнението е многостранно, богато, с 

култура, каквато рядко се среща. Професионални са мненията на Диляна Кирковска, на 

Марион Колева, Таня Тодорова , която най-много се доближава до моето виждане и т.н. 

Намирам за неслучайно, че самите регионални имат конкретно мнение. Може би, когато някой 

е с по-изчистено съзнание и не е присъствал тук на всички наши разговори, понякога е малко 

по-освободен. Защото, ако ние ползваме само член единадесети, дайте да закриваме СЕМ и да 

няма закон. Тогава казваме, че всеки може да правим всичко. Но, аз, лично, ще направя 

официално предложение към колегите – съветници, за един дебат, дискусия във връзка с 

чистотата на езика. Мисля, че Съветът е добре да работи в тази посока. Коментирахме липсата 

на бюджет за каквито и да било проучвания и срещи, но това може да е наша инициатива и да 

участваме със собствения си капацитет. 

Ивелина Димитрова заяви, че подкрепя предложението на г-жа Еленова за такъв тип 

дискусия. Отбеляза, че такова нещо не е правено и й допада също така, когато някой има 

принципно такава повишена чувствителност. Добре е, че всеки един от тях може да повдигне 

един такъв дебат, един такъв въпрос, независимо от крайните мнения. Отчита като позитивно 

това, което се случи около този казус, той е провокирал много различни мнения, което е добре. 
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Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Приема доклада за информация. 

 

 

Информации: 

 

Бетина Жотева информира съветниците за предстояща среща с Комисаря по правата на 

човека на Съвета на Европа – Дуня Миятович.  

Розита Еленова: Тъй като няма да съм на срещата, а г-жа Миятович се вълнува от 

дискриминационни модели, сексизъм и т.н. Ако Вие поемете този ангажимент, ако Ви помоля 

да й зададете моя въпрос: тя как би посъветвала Съвета да реагира в такава ситуация? Оттам-

нататък вече г-жа Милкова ще си вземе решение. Моля да зададете този въпрос на г-жа 

Миятович. 

Бетина Жотева направи уточнение за присъстващите от страна на Съвета. Уведоми за 

промяната на часа на срещата – от 15.00 ч. за 14.00 ч.   

Ивелина Димитрова поясни, че тя и Нора Косева ще вземат участие в заседание на 

Парламентарната комисия по култура и медии .  

Галина Георгиева припомни, че на предишно заседание на Съвета е заявила своето отсъствие 

в четвъртък. 

Анета Милкова потвърди присъствие и пожела да се запознае предварително с темите, които 

ще се обсъждат на срещата. 

Ивелина Димитрова уточни, че това е среща-разговор с представители на СЕМ и няма да е 

необходима подготовка. 

 

Съветниците решиха на срещата с Комисаря по правата на човека на Съвета на Европа – Дуня 

Миятович на 28.11.2019 г. от 14.00 ч. от страна на Съвета за електронни медии да присъстват: 

Бетина Жотева, член на СЕМ; Анета Милкова, директор на дирекция „Специализирана 

администрация – НЛРПР”; Владимир Мънзелов, ст. инспектор, Мария Белчева, ст. експерт 

международна дейност. 

 

- Заседание на Комисията по културата и медиите, насрочено за 28.11.2019 г. от 14.30 ч.  

 

На заседанието ще присъстват Ивелина Димитрова, член на СЕМ и Нора Косева, ст. 

юрисконсулт в дирекция „Обща администрация”. 

 

- Информация за решение на ВАС, 5-чл. състав във връзка с решение на Комисия за 

защита на конкуренцията по спора БНР – МУЗИКАУТОР. 

Доротея Петрова, главен юрисконсулт представи доклад относно писмо от МУЗИКАУТОР, 

с което е препратено Решение на 5-членен състав на ВАС по делото между сдружението и КЗК 

по казуса БНР. (Приложение 7) 

 

СЕМ прие доклада за информация. 

- Информация за заседанието на работната група към Министерство на културата, 

проведено на 20.11.2019 г. 

Доротея Петрова, главен юрисконсулт представи доклада. (Приложение 8) 

СЕМ прие доклада за информация. 



8 
 

- Информация за постъпила оферта от почистваща фирма „Бориван” ООД 

Нора Косева, старши юрисконсулт представи доклада. (Приложение 9) 

 

Съветниците взеха решение да се организира среща с представители на „Бориван” ООД, за да 

се уточнят изискванията на СЕМ и предложенията е представената оферта. 

 

Бетина Жотева закри заседанието. 

 

 

 

Материали, приложени към Протокол № 52:  

 

1. Дневен ред 

2. Доклад от Д. Петрова с Изх. № НД-04 30-07-67 от 26.11.2019 г.  

3. Доклад от Д. Петрова с Изх. № НД-06 21-00-68 от 25.11.2019 г.  

4. Доклад от В. Мънзелов с Изх. № ЛРР-06 19-00-75 от 25.11.2019 г.  

5. Доклад от М. Андреева с Изх. № РД-23 06-00-73 от 26.11.2019 г. 

6. Доклад от Н. Косева с Изх. № РД-23 06-00-68 от 26.11.2019 г. 

7. Доклад от А. Милкова с Изх. № НД-04 30-07-68 от 26.11.2019 г. 

8. Писмо от Министерство на външните работи с Вх. № РД-21 04-02-10 от 26.11.2019 г.  

9. Писмо от Четиридесет и четвърто Народно събрание - ККМ с Вх. № РД-21 01-00-6 от 

26.11.2019 г. 

10. Доклад от Д. Петрова с Изх. № НД-06 21-00-1 (17) от 25.11.2019 г.  

11. Доклад от Е. Станева с Изх. № РД-21 04-04-1 от 26.11.2019 г.  

12. Доклад от Н. Косева с Изх. № РД-23 06-00-71 от 27.11.2019 г. 

 

 

 

 

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

 

 

..................... 

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

 

 

София Владимирова  -      отсъства 

 

Председател на СЕМ  

 

 

 

 

Старши специалист: …………………..  

Даниела Коюмджиева   


