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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 

 

№ 54 
 

от редовно заседание, състояло се на 11.12.2019 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 – Даниела Коюмджиева. 
 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

 

1. Доклад на техническа комисия, назначена със Заповед № РД-13-73/2019 г. 

Докладва: Ивелина Димитрова, член на СЕМ и председател на комисията 
 

2. Доклад относно наблюдение на програма „Хоризонт” на Българското национално радио за 

спазване на чл. 6, ал. 3, т. 6 от Закона за радиото и телевизията. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладва: Анета Милкова  
 

3. Доклад от дирекция Специализирана администрация – НЛРПР относно: 

а) изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на Фондация 

Радио Нова Европа за гр. Ловеч; 

б) заявление от Ди енд Джи ЕООД за регистрация за доставяне на аудио-визуална услуга; 

в) искане от кмета на Община Ловеч за заличаване на регистрация за доставяне на 

радиоуслуга; 

г) информация от Комисията за регулиране на съобщенията за наличие на свободен честотен 

ресурс. 

Вносител: Анета Милкова  

Докладва: Райна Радоева 
 

4. Доклад от дирекция Специализирана администрация – НЛРПР относно 

административнонаказателно производство, образувано с АУАН НД-01-35/2019 г. 

Вносител: Анета Милкова 

Докладва: Доротея Петрова 
 

5. Доклад от дирекция Специализирана администрация – НЛРПР относно участие в дейността 

на ЕРГА през 2020 г. 

Вносител: Бетина Жотева  

Докладва: Анета Милкова  
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6. Доклад от дирекция Обща администрация относно услуги, необходими за дейността на 

Съвета за електронни медии. 

Вносител: Мариана Андреева  

Докладва: Евгени Димитров, Нора Косева 
 

Разни 

- Предложение от Розита Еленова, член на СЕМ, относно финализиране на конкурсите за 

издаване на лицензии за радиодейност в градовете Бяла, Левски и Свищов; 

- Доклад от Райна Радоева относно постъпили отговори от кандидати в конкурсите за 

издаване за лицензии за радиодейност в градовете Бяла, Левски и Свищов за размера на 

дължимите публични вземания  

- Доклад от Стефан Белов относно писмо от ФИЛМАУТОР. 
 

Информации 

- Доклади относно наблюдение на програма „Нова Телевизия” на Нова Броудкастинг груп 

ЕООД във връзка с епизод от сериала Пътят на честта и издание на реалити формата Игри на 

волята. 

- Писмо от КПКОНПИ с искане за предоставяне на информация. 
 

  

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

бъдат включени допълнително за разглеждане две писма - от Министерство на финансите и 

Министерство на културата.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: прие Дневния ред с направените допълнения. 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклад на техническа комисия, назначена със Заповед РД-13-73/2019 г. 

 

Ивелина Димитрова, член на СЕМ и председател на Техническа комисия, представи доклад 

от извършена проверка на наличността и редовността на подадените документи от 

кандидатите за генерален директор на Българското национално радио. (Приложение 1) 

 

София Владимирова предложи да се подготвят писма до кандидатите за отстраняване на 

недостатъците в документацията. 

 

Розита Еленова: Подкрепям мнението на Техническата комисия. Да, въпреки че липсата на 

документи не препятства участието им в конкурса, нека бъдат изпратени писма. Възможно е 

кандидатът да има желание за повече прецизност в своите документи и нека предоставим тази 

възможност. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Приема доклада на техническа комисия за проверка на 

наличността и редовността на документите на кандидатите за генерален директор на 

Българското национално радио. 

Да се изпратят писма на трима от кандидатите за отстраняване на констатирани непълноти в 

документите в 7-дневен срок. 
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ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклад относно наблюдение на програма „Хоризонт” на Българското 

национално радио за спазване на чл. 6, ал. 3, т. 6 от Закона за радиото и телевизията. 

 

София Владимирова поясни, че решението да бъде направен този доклад е взето на заседание 

на Съвета на 16-ти септември, по предложение на г-жа Еленова, след изслушването на 

генералния директор на Българското национално радио, по повод спирането на програма 

„Хоризонт”. Свалени са записите от началото на месец юли. Периодът е 26 юли – 26 

септември, когато стартира предизборната кампания. В този период и двете обществени медии 

работят по споразумение. Благодари на дирекция „Специализирана администрация” за 

изключителните усилия, които са положили, за да се справят едновременно и с предизборния 

мониторинг, и с този тримесечен период. Даде думата на г-жа Милкова да представи 

наблюдението.  

 

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

представи Докладa относно мониторинг за спазването на плурализма в информационната 

политика на Българското национално радио, съгласно чл. 6, ал. 3, т. 6 от ЗРТ. (Приложение 2) 

 

Бетина Жотева поиска уточнение относно обозначението „експерти”: какви са експертите, 

откъде са те; принадлежат ли към конкретна организация, към НПО. 

Анета Милкова поясни, че това са социолози, политолози, антрополози, медийни 

анализатори във всякакво качество, икономически експерти, външнополитически... Участват в 

предаванията в лично качество, като експерти, анализатори. Не се включват като 

представители на определена организация. 

София Владимирова уточни, че експертите на СЕМ са отчитали участниците в предаванията 

така, както са представяни. Тези, които са поканени като представители на НПО са отчитани 

като НПО, тези, които са в лично качество – са отчитани като експерти, например Андрей 

Райчев - политолог, социолог, е отчитан като експерт, отделно, без да е отчитана 

принадлежността му към дадена организация. 

Бетина Жотева отбеляза, че една от графиките показва, че всъщност официалната позиция 

заема 21% от наблюдаваното програмно време. Всички останали участия, заемат 80% от 

времето в българския ефир, в националното радио. 

Анета Милкова потвърди този факт. Поясни, че в следващата  графа, която е преобладаваща – 

НПО-та, това са всички видове неправителствени организации – граждански сдружения, 

експерти и др. В тази графа влиза голяма част от културната тематика -  говорители на 

културни институции, театри, музикални къщи и т.н. Но, те не представляват държавни 

институции. 
 

София Владимирова даде думата за въпроси и коментари. 

 

Бетина Жотева благодари за доклада и свършената работа. Отправи поздравления за целия 

екип. Националното радио, според нея, прилича вече на Фейсбук - всеки си говори в ефира, по 

всяко време. Хора, принадлежащи към организации, които не са отчетни никъде и отговорни 

пред никого, са непрекъснато зад микрофона. Надява се колегите от БНР да намират време и за 

официални експертни позиции по важни теми.       

Ивелина Димитрова изрази мнение, че ще приеме така представения доклад и специализиран 

мониторинг по отношение на плурализма в Българското национално радио. Отбеляза, че 

мониторингът е извършен изключително прецизно и докладът е направен изключително 



4 
 

изчерпателно и прецизно, според методиката, която е одобрена от СЕМ. Той ще бъде 

публикуван, оповестен. Би бил изключително ценен, най-вече за Българското национално 

радио, а и не само. В него могат да се правят различни анализи. За нея е важно, че изводът от 

този мониторинг е, че в Българското национално радио има плурализъм на гледни точки, той е 

налице. Именно това изключително многообразие на теми, на водещи. Докладът дава повод да 

се направи анализ на институционалния баланс в наблюдаваните предавания на БНР. Според 

нея е позитивно, че участват повече представители на гражданско общество и обществото като 

цяло. Смята, че това е една от функциите на Българското национално радио и то трябва да 

бъде трибуна на обществото, на гражданите. Територия, поле, в което те могат да поставят 

теми и да изказват мнения, да дискутират, да критикуват. Разбира се, важна е и официалната 

позиция на институциите, според нея. Но в различни типове предавания, темите са мнообразни 

- културни теми, образование, здравеопазване и т.н. Не винаги, са свързани с институции.  

Много от тях предполагат по-голямо участие на друг вид експерти. Предполага, че именно 

това многообразие и застъпването на такъв тип теми, които не са политически, не са 

икономически, дава отражение върху този голям процент на участие на експерти и 

представители на различни слоеве и групи, които не са представители на институции. Тя също 

благодари за свършената работа. Допълни, че за този период, който на пръв поглед не 

изглежда много дълъг, всъщност е прегледано, изслушано и оценено огромен обем от 

програмно съдържание. 

Галина Георгиева благодари на „Специализирана администрация” и отбеляза, че приема така 

изготвения доклад.  

Розита Еленова: Радвам се, че с този доклад завършваме един сложен етап, дори тежък, 

основно за българското национално радио. Радвам се, че се потвърждават решенията преди 

няколко месеца, относно управлението на националното радио. Аз, лично, не се съмнявах в 

изводите, които получаваме днес. Както не съм се съмнявала, въобще, в мониторинга и в 

неговата работа. Но, ситуацията беше ексклузивна и затова аз поисках да има този нарочен 

мониторинг, който е направен професионално, достатъчно разнообразно, за да може всеки да 

начертае в себе си тази картина. Българското национално радио има проблеми и някои от тях 

кристализират в графиките, които са представени. Но, те са предмет на други разговори. Тук 

говорим за завършването на етап, чиято точката ще бъде сложена от работата на съответната 

комисия, която се създаде в Народното събрание. Харесвам това, че не само прозира, а и ярко 

се вижда професионализмът в Българското национално радио. Както казах, да, там проблеми 

има, но въпреки този трус, на лице е балансирана политика, която се води от водещи, от 

редактори, от висшия мениджърски екип. Вижда се, че плурализмът е спазен, диапазонът на 

теми е всеобхватен и аз, лично, имам основания да се гордея с това професионално поведение. 

Разбира се, беше важно и от този доклад мисля, че се вижда, колегите в Българското 

национално радио да се чувстват свободни, защото да си журналист в обществена медия е 

един по-специален статут. А дори самото усещане, че се чувстват заплашени, вече може да е 

проблем, какъвто и бе индикиран. Та нека бъдем с изострени сетива. Като финал ще кажа, че 

се гордея с работата на журналистите и колегите в общественото радио. 

София Владимирова благодари за свършената работа. Отбеляза, че е изключително 

удовлетворена от резултатите на този мониторинг, по две причини. Първо, защото се запазва 

тенденцията, която години наред във всички тези фокусирани наблюдения, които сме правили, 

поне веднъж годишно, а именно: спазването на чл. 6, ал. 3, който член счита за изключително 

важен за обществените медии. Българското национално радио е институция по-голяма от 

всеки свой генерален директор и то трябва да съхранява основната си ценност – доверието на 

българските граждани. Това може да бъде постигнато само при едно професионално, честно и 
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обективно журналистическо поведение. Изпитва изключително удовлетворение, също така, от 

работата на дирекция „Специализирана администрация” на Съвета за електронни медии, 

защото припомни за огромен обем мониторинг, свързан с изборите, а също и този, който е 

много важен. Не, че изборният не е важен, но този е изключително важен и поради ситуацията. 

А този мониторинг е направен с изключителна прецизност. Това е описателен мониторинг. 

Той не може да бъде друг, защото Съветът за електронни медии няма право на намеса в 

редакционното съдържание на доставчиците. Вярва, че той дава една честна и обективна 

снимка. Колегите са се постарали изключително прецизно и детайлно да опишат в своите 

карти поименно участниците в предаванията, темите и гостите. Вярва, че това са резултати, 

които трудно биха могли да бъдат оспорени.  

 

Г-жа Владимирова подложи на гласуване приемането на доклада. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Приема доклада относно наблюдение на програма 

„Хоризонт” на Българското национално радио за спазване на чл. 6, ал. 3, т. 6 от Закона за 

радиото и телевизията. 

 

София Владимирова предложи на съветниците да гласуват анблок. Първо, докладът да бъде 

изпратен на Временната анкетна комисия към Народно събрание, която го поиска от Съвета за 

електронни медии и на второ място, да бъде публикуван на сайта на Съвета.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Докладът да се изпрати на Временната анкетна комисия към 

Народно събрание и да се публикува на сайта на Съвета за електронни медии. 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклад от дирекция Специализирана администрация – НЛРПР относно: 

а) изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на Фондация 

Радио Нова Европа за гр. Ловеч; 

б) заявление от Ди енд Джи ЕООД за регистрация за доставяне на аудио-визуална услуга; 

в) искане от кмета на Община Ловеч за заличаване на регистрация за доставяне на 

радиоуслуга; 

г) информация от Комисията за регулиране на съобщенията за наличие на свободен честотен 

ресурс. 

 

а) изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на 

Фондация Радио Нова Европа за гр. Ловеч. 

 

Райна Радоева, старши инспектор представи доклада. (Приложение 3а) 

 

София Владимирова подложи решението на гласуване. 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”:  Изменя Индивидуална лицензия № 1-003-01-11, издадена 

на Фондация Радио Нова Европа за доставяне на радиоуслуга с наименование „ЗИ-рок/ Z-
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ROCK” на територията на гр. Ловеч, като за носеща честота на звука вместо 100.5 MHz се 

впише  88.7 MHz.  

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

 

б) заявление от Ди енд Джи ЕООД за регистрация за доставяне на аудио-визуална услуга; 

 

Райна Радоева, старши инспектор представи доклада. (Приложение 3б) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”:  I. Да регистрира като доставчик на линейна медийна услуга 

(телевизионен оператор) Ди енд Джи ЕООД. 

II. Да впише в Първи раздел на Публичния регистър:  

1. Телевизионна програма с: наименование/ търговска марка: „Телевизия СТЗ”; способ на 

разпространение: чрез кабелни електронни съобщителни мрежи; териториален обхват: 

регионален за област Стара Загора; програмен профил: общ (политематичен); 

продължителност на програмата: 24 часа; начална дата на разпространение: 23.12.2019 г. 

2. Данни, касаещи оператора:  

наименование: Ди енд Джи ЕООД; седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. 

Цар Симеон Велики № 112, ет. 2; управител: Диляна Дюлгерова; едноличен собственик на 

капитала: Дамян Георгиев;  

Вид оператор: търговски. 

III. Ди енд Джи ЕООД се задължава да създава телевизионна програма „Телевизия СТЗ” при 

спазване на общите изисквания на чл. 125а, ал. 1 от ЗРТ. 

IV. Ди енд Джи ЕООД следва да заплати, съгласно чл. 9, т. 2 от Тарифа за таксите за радио- и 

телевизионна дейност, първоначална такса за извършване на регистрация. Регистрационната 

такса се заплаща по банков път или в касата на СЕМ на адрес: град София, бул. „Шипченски 

проход” № 69 в седемдневен срок от влизане в сила на решението.  

V. На Ди енд Джи да се издаде удостоверение за регистрация за осъществяване на 

телевизионна дейност – създаване на програмата по т. II.1, в седемдневен срок от влизане в 

сила на  решението и след заплащане на първоначалната регистрационна такса. 

VI. Ди енд Джи ЕООД следва да осигури на страницата си в интернет лесен, директен и 

постоянен достъп на потребителите на услугата най-малко до следните актуални данни: 

- името на доставчика на медийната услуга, седалище и адрес на управление, адрес на 

електронната му поща и страницата му в интернет, телефон за контакти; 

- данни за Съвета за електронни медии, седалище и адрес на управление, адрес на 

електронната му поща и страницата му в интернет, телефон за контакти.  

 

в) искане от кмета на Община Ловеч за заличаване на регистрация за доставяне на 

радиоуслуга; 

 

Райна Радоева, старши инспектор представи доклада. (Приложение 3в) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”:  На основание чл. 125а, ал. 3, във връзка с чл. 112, ал. 2 от 

ЗРТ, на заявителя Община Ловеч да бъде указано в седемдневен срок от уведомяването да 

отстрани констатирания пропуск. 
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г) информация от Комисията за регулиране на съобщенията за наличие на свободен 

честотен ресурс. 

 

Райна Радоева, старши инспектор представи доклада. (Приложение 3г) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се изпрати писмо до Комисията за регулиране на 

съобщенията за уточняване предоставената информация за наличието на свободен честотен 

ресурс за град Пловдив. 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Доклад от дирекция Специализирана администрация – НЛРПР 

относно административнонаказателно производство, образувано с АУАН НД-01-35/2019 г. 

 

Доротея Петрова, главен юрисконсулт представи доклада. (Приложение 4) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”:  Възлага на председателя на СЕМ да издаде наказателно 

постановление на БТК ЕАД за нарушение на чл. 17, ал 2 във връзка с точка 26.3. от 

Критериите за оценка на съдържание по чл. 32, ал. 5 от ЗРТ – разпространение на 

кинематографично произведение, неподходящо за деца под 16 години, в по-ранен часови пояс 

и с погрешно обозначение на възрастова категория. Размерът на санкцията е определен към 

минимума. 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА: Доклад от дирекция Специализирана администрация – НЛРПР относно 

участие в дейността на ЕРГА през 2020 г. 

Бетина Жотева, член на СЕМ представи доклада. (Приложение 5) 

 

София Владимирова предложи на съветниците да гласуват г-жа Белчева да представлява 

СЕМ. Отбеляза, че това е голяма чест за България. Надява се, че следващата година тази 

отговорност ще бъде оправдана, защото, без съмнение, г-жа Белчева с работата си получи тази 

покана и това признание от ЕРГА. Молбата й е да не остава назад работата на г-жа Белчева в 

Съвета за електронни медии, защото Съветът има един експерт по международна дейност и 

предполага, че няма да й бъде лесно. Но, признанието е огромно и много задължаващо, 

защото, в крайна сметка, там стои името на България. В тази връзка би искала да помоли 

своевременно Съветът предварително да получава информацията за групите, както и какви 

тези ще бъдат представяни на тези групи, за да може да се произнесе по това, с какво бихме 

могли да се включим и какво бихме могли да допринесем към работата на тези групи.  

Розита Еленова: Аз, понеже ще гласувам „Въздържала се”, може би няколко думи, ако ми 

разрешите? Разбира се, това, което се случва е добро, подкрепям всяка инициатива. Това, 

доколкото разбирам, не се е случвало в международната дейност. Но се надявам г-жа Жотева и 

г-жа Белчева си дават сметка, че честта е приятна, но е и много работа. Изключително много 

работа. Ще гласувам „Въздържала се”, защото продължавам да имам съмнения към г-жа 

Белчева, като спазване на нейната длъжностна характеристика. Смятам, че тя, лично, трудно 

контактува със съветниците и затова моят призив е: работата на г-жа Белчева тук в Съвета за 

електронни медии да не пострада. 
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Галина Георгиева заяви, че ще подкрепи кандидатурата. Отбеляза, че е с повишен интерес 

към темата и за нея ще бъде удоволствие да бъде въведена в работата по тази група. Ще  

съдейства с каквото може. Надява се участието и това признание да дадат възможност на г-жа 

Белчева да оправдае изказани мнения на предишни заседания. Допълни, че се надява да има 

една положителна атмосфера на работа и пожела успех. 

 

София Владимирова отбеляза, че отговорностите на г-жа Белчева ще нараснат, както и 

очакванията и изискванията на съветниците към нея. Подложи на гласуване решението г-жа 

Белчева да представлява в Подгрупа 3 и Подгрупа 2. 

 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за” и 1 (един) глас „въздържал се” (Розита Еленова): 

Определя Мария Белчева, старши експерт – международни програми, да председателства 

Подгрупа 3 и да представлява СЕМ на заседанията на Подгрупа 2 на ЕРГА през 2020 г. 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА: Доклад от дирекция Обща администрация относно услуги, необходими 

за дейността на Съвета за електронни медии. 

 

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

относно проведена среща с почистваща фирма Бориван ООД. (Приложение 6 а) 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да бъде сключен договор с почистваща фирма Бориван ООД 

за срок от една година, съгласно приложената оферта. 

 

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

относно закупуване на принтери. (Приложение 6 б) 

 

Розита Еленова: За „въздържането” съм се обосновавала много пъти защо, надявам се да не 

трябва и сега да го повтарям. Не съм против, но няма да поема тази отговорност - и на 

мениджърски екип, и на материално-отговорно лице. Вярвам, че правите най-доброто. 

Галина Георгиева отбеляза, че ще подкрепя решения, свързани със закупуване на техника за 

нуждите на администрацията. Предвид обемите, с които се принтира хартия, ще подкрепи 

решение за закупуване на професионална машина за Деловодството и такава, която да 

изпълнява офис нужди за председателския кабинет. 

София Владимирова уточни, че не става въпрос за нейни нужди, за да не стане някакво 

недоразумение.  

Розита Еленова: Предполагам. 

Галина Георгиева направи уточнение, че за едното място смята, че има нужда от 

професионална машина, която да изпълнява тази функция, а за другото - за офис техника. 

Ивелина Димитрова попита дали машината е професионална. 

Евгени Димитров поясни, че и двете устройства са професионални. Допълни, че разполагаме 

с професионален ксерокс, закупен преди няколко месеца, който се използва и от 

деловодството, и от главния специалист, при нужда от принтиране на по-големи документи. 

Смята, че тези принтери ще са надеждни и за двете места, които в момента имат много голямо 

натоварване.  

Ивелина Димитрова попита дали ще продължат да се използват старите. 
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Евгени Димитров уточни, че ще продължат да се използват, като сменят два от принтерите, 

използвани от членове на СЕМ. 

 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за” и 2 (два) гласа „въздържал се” (Галина Георгиева и 

Розита Еленова): Да бъдат закупени два броя мултифункционални устройства от РАЙС 

ЕООД, съгласно приложената оферта. 

 

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

относно оферти за застраховка „Гражданска отговорност” на пет броя автомобили, 

собственост на СЕМ. (Приложение 6 в) 

 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за” и 1 (един) глас „въздържал се” (Розита Еленова): Да 

бъдат сключени застраховки „Гражданска отговорност” на пет броя автомобили със ЗАД 

Армеец АД, съгласно приложената оферта. 

 

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

относно закупуване на климатични системи и ремонт. (Приложение 6 г) 

 

Бетина Жотева заяви, че не желае да се сменя климатика в нейната стая, защото не го ползва. 

Предложи да бъде сменен на някой, който има нужда. 

Галина Георгиева отбеляза, че подкрепя мнението на г-жа Жотева и допълни, че ако 

закупуването на климатици по някакъв начин или незакупуването им ще облекчи да се 

направи ремонта на шестия етаж, по-скоро ще подкрепи ремонта.  

Розита Еленова: Преди време предложих да се направи един план, какъвто не съществува и 

да не се купува техника кампанийно. Шестият етаж е с приоритет, защото за мен е от 

изключително значение добрата, комфортна работна среда на служителите. Затова ще се 

въздържа. 

Ивелина Димитрова отбеляза, че климатиците са по-нужни и са приоритет. Ако останат пари 

– за ремонт. Според нея, климатиците са по-важни. 

Розита Еленова: Ще завърша със съвета: да има две мнения къде се слагат климатиците, 

някои работни места не са добре обезопасени, помислете го. 

 

София Владимирова подложи на гласуване решението.  

 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за” и 1 (един) глас „въздържал се” (Розита Еленова): Да се 

извърши поетапна подмяна на климатичните системи, описани в доклада, съгласно 

приложената оферта от Джи и Ей ЕООД. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се извърши ремонт на шести етаж, при наличие на 

финансови средства, съгласно приложената оферта от Структор 2011 ЕООД.  

 

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

относно провеждане на компютърни курсове за служителите от регионалните центрове. 

(Приложение 6 д) 

 

СЕМ прие за информация. 
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ПО ТОЧКА РАЗНИ:  

 

- Предложение от Розита Еленова, член на СЕМ, относно финализиране на конкурсите за 

издаване на лицензии за радиодейност в градовете Бяла, Левски и Свищов.   

(Приложение 7) 

 

Розита Еленова: Колеги, с цел спазването на закона при провеждане на тези конкурси, 

предлагам три варианта. Първи вариант е: 7 и 8 януари, другият вариант е: 28 и 29 януари, и 

трети вариант: 4 и 5 февруари. Ако зависи от мен, аз, лично, бих избрала първата датата – 7 и 8 

януари. Предполагам, че съображенията „против” около тези дати са коледни и новогодишни 

празници, отпуски и т.н. Следващата дата пък е близка до процедурата на БНР. Така, че съм 

предложила и трета. Декемврийска дата не е предложена, поради съобръжения на колегите от 

КРС, макар да бях за приключването още през м. декември. Колегите, предполагам, че са 

видели датите и имат мнение. Аз, разбира се, ще се присъединя към мнозинството, като 

заявявам предпочитанията си за 7 – 8 януари. Моля, г-жа Председателката да подложи 

вариантите на гласуванe. 

 

София Владимирова подложи на гласуване решението. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”:  Приема график за финализиране на конкурсите за издаване 

на лицензии за радиодейност в градовете Бяла, Левски и Свищов: на 04 февруари 2020 г. да 

приключи дейността на ЕК; на 05 февруари 2020 г. – СЕМ класира кандидатите. Комисията за 

регулиране на съобщенията да се уведоми за графика.  

 

- Доклад от Райна Радоева относно постъпили отговори от кандидати в конкурсите за 

издаване за лицензии за радиодейност в градовете Бяла, Левски и Свищов за размера на 

дължимите публични вземания.  

 

Райна Радоева, старши инспектор, представи доклад относно информация за наличие или 

липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от ДОПК за кандидатите за лицензии, участващи в 

конкурсите за градовете Бяла, Левски и Свищов. (Приложение 8)  

 

СЕМ прие информацията. 

 

- Доклад от Стефан Белов относно писмо от ФИЛМАУТОР. 

 

Стефан Белов, главен инспектор, представи доклад относно Отворено писмо от сдружение 

ФИЛМАУТОР за нарушения на ЗАПСП. (Приложение 9)  

 

СЕМ прие информацията. 

 

София Владимирова уведоми съветниците за получено писмо от Министерство на културата 

относно излъчване на представители в работна група за изготвяне на проект на Закон за 

изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията в съответствие с разпоредбата на 

§ 18, т.2 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за публичните финанси (ЗПФ) и 

§ 15 от ЗР на Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2020 год. 
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(Приложение 10). Предложи г-жа Емилия Станева – гл. секретар и г-жа Доротея Петрова – гл. 

юрисконсулт, да вземат участие в работната група, като се заместват. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”:  Емилия Станева - главен секретар и Доротея Петрова - 

главен юрисконсулт, чрез заместване, да вземат участие в работната група към Министерство 

на културата за изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото 

и телевизията. 

 

 

Информации: 

 

- Доклади относно наблюдение на програма „Нова Телевизия” на Нова Броудкастинг груп 

ЕООД във връзка с епизод от сериала Пътят на честта и издание на реалити формата Игри на 

волята. 

 

Райна Дормишкова, главен инспектор, представи доклади относно сигнали за неподходящи 

сцени в българския сериал „Пътят на честта” и относно агресия, насилие и унижаване на 

личното достойнство в рeалити формата „Игри на волята”, излъчени на 27 и 29 ноември по 

Нова телевизия. (Приложения 11 и 12)  

 

СЕМ прие за информация. 

 

София Владимирова информира съветниците за получено писмо от КПКОНПИ с искане за 

предоставяне на информация, свързана с освободения генерален директор на Българското 

национално радио. 
 

СЕМ прие за информация. 

 

София Владимирова информира съветниците за получено писмо от Министерство на 

финансите относно промяна на способа на разпространение на програми на Българската 

национална телевизия – „БНТ 2” и „БНТ 3”. 
 

СЕМ прие за информация. 

 

София Владимирова закри заседанието. 

 

 

Материали, приложени към Протокол № 54:  

 

1. Дневен ред 

2. Протокол от техническа комисия с Изх. № РД-22 25-00-61 от 11.12.2019 г. 

3. Доклад за мониторинг с Изх. № РД-22 17-00-38 от 10.12.2019 г.  

4. Доклад от Р. Радоева с Изх. № НД-04 30-07-72 от 09.12.2019 г.  

5. Доклад от Р. Радоева с Изх. № ЛРР-10 20-00-19 от 09.12.2019 г.  

6. Доклад от Д. Петрова с Изх. № НД-05 94-00-199 от 09.12.2019 г. 

7. Доклад от А. Милкова с Изх. № МД-08 30-11-10 от 10.12.2019 г. 



12 
 

8. Доклад от Н. Косева с Изх. № РД-23 06-00-71 от 09.12.2019 г. 

9. Доклад от Е. Димитров с Изх. № АСД-09 30-08-62 от 09.12.2019 г.  

10. Доклад от М. Андреева с Изх. № АСД-09 30-08-61 от 09.12.2019 г.  

11. Доклад от М. Андреева с Изх. № АСД-09 30-08-58 от 10.12.2019 г. 

12. Доклад от И. Георгиева с Изх. № АСД-09 30-08-56 от 10.12.2019 г. 

13. Предложение от Р. Еленова с Изх. № РД-19 30-02-18 от 09.12.2019 г. 

14. Доклад от Р. Радоева с Изх. № НД-04 30-07-71 от 09.12.2019 г.  

15. Доклад от С. Белов с Изх. № РД-21 03-00-25 от 09.12.2019 г.  

16. Писмо от Министерство на културата с Вх. № РД-21 04-04-7 от 09.12.2019 г.  

17. Доклад от Р. Дормишкова с Изх. № НД-05 94-00-297 от 09.12.2019 г.  

18. Доклад от Р. Дормишкова с Изх. № НД-04 30-07-70 от 09.12.2019 г.  

19. Писмо от КПКОНПИ с Вх. № РД-23 06-00-79 от 06.12.2019 г. 

20. Писмо от Министерство на финансите с Вх. № РД-22 18-00-33 от 10.12.2019 г.  

 

 

 

 

 

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

 

 

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

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

 

 

София Владимирова  ........................... 

 

Председател на СЕМ  

 

 

 

Старши специалист:   …………………..  

Даниела Коюмджиева   


