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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 

 

№ 53 

от редовно заседание, състояло се на 04.12.2019 г. 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева, Галина Георгиева, Ивелина Димитрова, София 

Владимирова - председател  

ОТСЪСТВА: Розита Еленова 

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

Съставил протокола – Вера Данаилова. 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад относно наблюдение на предизборната кампания за избори на общински 

съветници и кметове 2019 г. 

Докладва: Анета Милкова 

  

2. Доклад от дирекция Специализирана администрация – НЛРПР относно: 

а) заявление от Българското национално радио за изменение индивидуални лицензии за 

доставяне на радиоуслуги; 

б) заявление от Фондация Саворе – Самоков за регистрация за доставяне на аудио-

визуална услуга. 

Вносител: Анета Милкова 

Докладва: Райна Радоева 

 

3. Доклад от дирекция Обща администрация относно услуги, необходими за 

дейността на Съвета за електронни медии. 

Вносител: Мариана Андреева 

Докладват: Ива Георгиева, Нора Косева 

 

4. Доклад относно представени от генералния директор на Българската национална 

телевизия документи. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладва: Доротея Петрова 

 

5. Определяне на състав на техническа комисия във връзка с процедура, открита с 

Решение № РД-05-111/2019 г. 

 

 

Разни 

- Доклад от Мария Белчева относно заседание на Контактния Комитет на ЕРГА. 
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- Актуализиране на представителите на СЕМ в Междуведомствената работна група 

за наземно цифрово радиоразпръскване на радиосигнали (Т-DAB+). 

 

 

Информации 

- Информация за резултати от проведена обществена поръчка за абонаментно 

обслужване на софтуерната част на Интегрираната система за мониторинг.  

- Доклад от Росица Димитрова относно административна преписка, образувана по 

сигнали за прекъсване на детската програма Cartoon Network със съдържание за 

възрастни. 

 

София Владимирова откри заседанието и подложи на обсъждане дневния ред. 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: прие дневния ред. 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклад относно наблюдение на предизборната кампания за избори 

на общински съветници и кметове 2019 г. (Приложение 1) 

 

Анета Милкова – директор на Дирекция „Специализирана администрация-НЛРПР” 

представи доклада. 

София Владимирова попита дали може да се направи заключение, че добрият тон е бил 

спазен в кампанията и като цяло не е имало език на омразата и дискриминационни прояви.  

Анета Милкова обясни, че не е установен проблем от гледна точка на езика на омразата. 

Направи уточнение за наличието само на един случай за искане право на отговор преди 

деня за размисъл, като е било невъзможно реализирането му. Няма наблюдения, които да 

показват проблем от гледна точка на дискриминационно съдържание.   

София Владимирова подчерта, че на тези избори не е имало обявяване на резултатите 

предварително преди края на изборния ден.  

Анета Милкова потвърди, че няма регистрирани подобни нарушения.  

София Владимирова поздрави доставчиците на медийни услуги. Тя не намира за 

справедливо, спрямо регулираните от СЕМ доставчици, това, че на практика информация 

за резултатите можеше да се намери по всяко време. 

Анета Милкова определи кампанията като изключително спокойна и протекла в рамките 

на закона. Не е имало тежки проблеми, с изключение на случая в БНТ в началото на 

кампанията, по време на участието на г-н Волен Сидеров в предаването „Референдум”. 

Поведението на доставчиците на медийни услуги е било много професионално.  

София Владимирова отбеляза преобладаването на безплатните форми. 

Анета Милкова уточни, че в програмите Нова Телевизия и в БТВ платеното съдържание е 

към 2 процента.    

София Владимирова счита, че това е позитивно.  

Ивелина Димитрова попита каква е ситуацията при останалите радиа, извън БНР, каква е 

тенденцията там.  

Анета Милкова уточни, че по отношение на присъствието на политическите формати,  

които се реализират в Дарик радио, стойността на кампанията е приблизително пет пъти 

по-висока, с участие на значително по-голям брой политически субекти. Въпреки това 

регистрираните платени форми, са една малка част от общото съдържание. Голямото 
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предизборно съдържание са безплатните дебати с участието на голям брой участници в 

кампанията.  

Ивелина Димитрова отбеляза, че интересът е бил по-голям. 

Анета Милкова потвърди, че така е било в Дарик радио. И в програмата на Фокус са 

присъствали репортажи и интервюта, повече експертни мнения и съдържанието е било по-

голямо.      

Ивелина Димитрова допълни, че телевизиите са били предпочитан канал. 

Анета Милкова потвърди, че е така ако се сравнява интересът към радиата и телевизиите, 

традиционно телевизионните програми са предпочитани.  

Ивелина Димитрова обобщи, че тенденцията остава същата. Счита, че докладът е 

изключително изчерпателен и конкретен и тя го приема, тъй като отразява обективната 

реалност и това, което се е случило. Според нея мониторингът на СЕМ се е справил 

изключително добре.  

София Владимирова обяви гласуване. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: приема доклада. Да се изпрати на Централната 

избирателна комисия за съгласуване, съгласно сключеното споразумение. 

 

София Владимирова благодари на специализираната администрация на Съвета за 

положените усилия и добре свършената работа.  

 

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

относно: а) заявление от Българското национално радио за изменение индивидуални 

лицензии за доставяне на радиоуслуги; б) заявление от Фондация Саворе - Самоков за 

регистрация за доставяне на аудио-визуална услуга. 

 

а) Заявление от Българското национално радио за изменение индивидуални лицензии за 

доставяне на радиоуслуги. (Приложение 3) 

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: да се изпрати писмо до Българското национално 

радио за отстраняването на констатираните нередовности в документацията в 7-дневен 

срок. 

 

б) Заявление от Фондация Саворе – Самоков за регистрация за доставяне на аудио-

визуална услуга. 

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: да се изпрати писмо до кандидата Фондация Саворе – 

Самоков за отстраняване на констатираните нередовности в документацията в 7-дневен 

срок. 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклад от дирекция Обща администрация относно услуги, 

необходими за дейността на Съвета за електронни медии.  
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а) Постъпили оферти от мобилни оператори.(Приложение 4) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: да се сключи договор с А1 България ЕАД за срок от 

една година, съгласно предоставената оферта. 

 

б) Провеждане на компютърни курсове за служители от администрацията. 

Главен експерт ЧР Ива Георгиева представи доклада. (Приложение 5) 

 

Галина Георгиева категорично подкрепя всички от администрацията да се включат в 

такива курсове. За пореден път апелира към цялостна визия, мисия и ако се върви към това 

да се подкрепя изразходването на средства, то да бъде смислено и да не е половинчато.  

София Владимирова допълни, че не се знае дали Съветът ще има средства, но сега са 

осигурени и трябва да се използват разумно.  

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: да се организира и проведе обучение на 

администрацията на СЕМ по  дигитална грамотност в Департамента за езиково обучение 

към СУ „Св. Климент Охридски”. 

    

в) Безопасност и поддръжка на служебен автомобил. 

Директор Обща администрация Мариана Андреева представи доклада. (Приложение 6) 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Да се извърши необходимия ремонт на служебен 

автомобил Форд Мондео с рег. № СА 68 61 НК. 

 

г) Закупуване на таблет. 

Директор Обща администрация Мариана Андреева представи доклада. (Приложение 7) 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: да се закупи от Ай Стайл ЕООД 1 бр. таблет, 

съгласно приложената оферта. 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Доклад относно представени от генералния директор на 

Българската национална телевизия документи. 

 

Главен юрисконсулт Доротея Петрова представи доклада. (Приложение 8) 

София Владимирова счита, че изпратената информация е изчерпателна и предложи да се 

обсъди възможността през месец януари да се проведе среща.  

Ивелина Димитрова подкрепи това предложение. 

Галина Георгиева подкрепя всички представени документи и смята, че БНТ си движи 

нещата и по финансовия модел и приема доклада.  

  

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: приема доклада. Одобрява представения План за 

изпълнение на концепцията за периода 2019 – 2022 г. 
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Да се изпрати писмо с искане за допълнителна информация и се уведоми генералния 

директор, че през месец януари 2020 Съветът очаква представяне резултатите от 

процедурата на EBU и програмата за управление на БНТ. 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА: Определяне на състав на техническа комисия във връзка с процедура, 

открита с Решение РД-05-111/2019 г. 

 

София Владимирова подложи на обсъждане определяне на състав на техническа комисия 

във връзка с процедура, открита с Решение РД-05-111/2019 г. за избор на генерален 

директор на Българското национално радио.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: определя състав на техническа комисия във връзка с 

процедура, открита с Решение РД-05-111/2019 г.:  

Председател: Ивелина Димитрова (член на СЕМ) 

Членове: Галина Георгиева (член на СЕМ), Доротея Петрова, Владимир Павлов, Райна 

Радоева – служители в СА НЛРПР. 

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ: 

- Доклад относно заседание на Контактния Комитет на ЕРГА. 

Старши експерт Мария Белчева представи доклада. (Приложение 9) 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: приема доклада. За следващото заседание Бетина 

Жотева и Анета Милкова да направят предложение за участие на представители на Съвета 

в заседанията на подгрупите на ЕРГА и председателстващ на Подгрупа 3 за 2020 г. 

 

- Актуализиране на представителите на СЕМ в Междуведомствената работна група за 

наземно цифрово радиоразпръскване на радиосигнали (Т-DAB+).(Приложение 10) 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: определя Доротея Петрова за втори представител на 

СЕМ в Междуведомствената работна група за наземно цифрово радиоразпръскване на 

радиосигнали (Т-DAB+). 

 

София Владимирова предложи в работната група да бъдат включени и представители на 

АБРО. 

 

ИНФОРМАЦИИ 

- Информация за резултати от проведена обществена поръчка за абонаментно обслужване 

на софтуерната част на Интегрираната система за мониторинг. (Приложение 11) 

Старши юрисконсулт Нора Косева представи доклада. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: приема доклада за проведената обществена поръчка.  

Томас Комерс Сервиз ЕООД е определен за изпълнител на абонаментно обслужване на 

софтуерната част на Интегрираната система за мониторинг за срок от една година, считано 

от 01.01.2020 г.   
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- Доклад от Росица Димитрова относно административна преписка, образувана по сигнали 

за прекъсване на детската програма Cartoon Network със съдържание за възрастни. 

(Приложение 12) 

СЕМ прие доклада. 

 

София Владимирова предложи за следващото заседание „Специализирана 

администрация – НЛРПР” да подготви доклад относно постъпили 27 жалби за „Игри на 

волята” и за сериала „Пътят на честта”.    

 

София Владимирова закри заседанието.  

 

Материали, приложени към Протокол № 53  

 

1. Дневен ред 

2. Доклад относно мониторинг на предизборната кампания на изборите за общински 

съветници и кметове на 27.10.2019 г. с Изх. № РД-21 31-00-90/05.12.2019 г. 

3. Доклад от Р.Радоева с Изх. № НД-04 30-07-69/ 02.12.2019 г. 

4. Доклад от Нора Косева с Изх. № РД-23 06-00-68/26.11.2019 г. 

5. Доклад от И.Георгиева с Изх. № АСД-09 30-08-56/02.12.2019 г. 

6. Доклад от Евгени Димитров с Изх. № АСД-09 30-08/02.12.2019 г. 

7. Доклад от М.Андреева с Изх. № АСД-09 30-08-57/02.12.2019 г. 

8. Доклад от Д. Петрова с Изх. № РД-22 18-00-32/02.12.2019 г. 

9. Доклад от М.Белчева с Изх. № МД-08 30-11-29/02.12.2019 г. 

10. Писмо от КРС с Вх.№ ЛРР-12 10-00-12/18/27.11.2019 г. 

11. Протокол с Изх. № РД-23 22-00-2/02.12.2019 г. 

12. Доклад от Р. Ефтимова с Изх. № НД-05 94-00-271/03.12.2019 г. 

 

 

Бетина Жотева  ………………..…  Ивелина  

Димитрова  

 

 

…………………. 

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

 

 

София Владимирова  …………………. 

 

Председател на СЕМ  

 

 

Старши специалист: …………………..  

Вера Данаилова 


