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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 

 

№ 55 

от редовно заседание, състояло се на 20.12.2019 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 – Вера Данаилова. 

 

 

 

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 от дирекция Специализирана администрация – НЛРПР относно: 

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

визуална медийна услуга; 

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

визуална медийна услуга; 

в) заявление от Ефишънси Фърст Медия ООД за изменение на регистрация за 

доставяне на аудио-визуална медийна услуга; 

г) заявление от Радиокомпания Си.Джей ООД, препратено от Комисия за регулиране  

Вносител: Анета Милкова  

Докладва: Райна Радоева 

 

3. Доклад от дирекция Специализирана администрация – НЛРПР относно 

административнонаказателни производства, образувани с АУАН № НД-01-36 и № НД -

01-37/ 2019 г. 

Вносител: Анета Милкова 

Докладва: Доротея Петрова 

 

4. Доклад от Дирекция Обща администрация относно заявление по Закона за достъп 

до обществена информация. 

Вносител: Мариана Андреева 

Докладва: Нора Косева 

 

5. Доклад от дирекция Обща администрация относно услуги, необходими за дейността 

на Съвета за електронни медии. 

Вносител: Мариана Андреева  

 

Разни 
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- Доклад от Бетина Жотева относно участие в 12-тата пленарна сесия на ЕРГА. 

- Доклад от Евгени Димитров относно състоянието на техническите ресурси на 

Съвета за електронни медии. 

 

Информации 

Решения на Комисия по журналистическа етика 

 

 

София Владимирова откри заседанието и подложи на обсъждане дневния ред. 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: прие дневния ред. 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклад на техническа комисия, назначена със Заповед № РД-13-

73/2019 г. Докладва: Ивелина Димитрова член на СЕМ и председател на комисията 

 

Ивелина Димитрова представи доклада. (Приложение 1) 

Бетина Жотева попита какво е заключението на комисията.  

Ивелина Димитрова уточни, че е изложила фактите, които комисията е разгледала и е 

констатирала, че единственият кандидат, който не отговаря на изискванията след указания 

срок е г-н Валерий Тодоров, установено по документи и факти от техническата комисия. 

София Владимирова подложи на гласуване допускането до участие в процедурата на 

отделните кандидати, подали документи. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Допуска до участие в процедурата за избор на генерален 

директор на Българското национално радио следните кандидати: Жени Гаджалова, Антон 

Митов, Андон Балтаков, Митко Димитров, Даниела Манолова и Александър Велев. 

 

Решение: 

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

Не допуска до участие в процедурата за избор на генерален директор на Българското 

национално радио Валерий Тодоров на основанията, посочени в доклада на техническата 

комисия. 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклад от дирекция Специализирана администрация - НЛРПР 

относно: 

а) заявление от Фондация Саворе - Самоков за регистрация за доставяне на аудио-визуална 

медийна услуга; 

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада. (Приложение 2 а) 

Ивелина Димитрова ще гласува за тази регистрация, тъй като смята, че тази ниша по 

отношение на ромската общност не е запълнена до този момент и след като целта на 

доставчика не е само ромският етнос, той ще има максимално широка аудитория. Тя 

оценява като изключително позитивна цялостната концепция, която е насочена към 

ромската интеграция, повишаване образователното ниво на тази общност и смята, че има 

място за такъв тип доставчик. 

София Владимирова обяви гласуването и предложи да започне мониторинг на 

новорегстрираната програма. 
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Решение: 

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

услуга (телевизионен оператор) Фондация Саворе - Самоков.  

II. Да впише в Първи раздел на Публичния регистър: телевизионна програма с 

наименование/ търговска марка: Романи Як; способ на разпространение: чрез кабелни 

електронни съобщителни и спътникови мрежи; териториален обхват: национален; 

програмен профил: специализиран (с ромска насоченост); продължителност на 

програмата: 24 часа; начална дата на разпространение: 06.05.2020 г. 

2. Данни, касаещи оператора: наименование: Фондация Саворе - Самоков; седалище и 

адрес на управление: гр. Самоков, кв. Възраждане, бл. 3, ет. 1, ап. 1; органи на управление: 

Председател на УС: Христо Николов и управителен съвет: Крум Тасков, Нели Таскова. 

вид оператор: обществен. 

ІІI. Фондация Саворе - Самоков се задължава да създава телевизионна програма Романи 

Як при спазване на общите изисквания на чл.125а, ал. 1 от Закона за радиото и 

телевизията, а именно:  

1. Спазване на принципите по чл. 10 от ЗРТ; 

2. Зачитане на човешкото достойнство; 

3. Осигуряване на определеното съотношение в рамките на годишното програмно време, 

предназначено за европейска продукция, както и за произведения, създадени от 

независими продуценти; 

4. Закрила на децата; 

5. Спазване на авторските и сродните права съгласно действащото законодателство; 

6. Предоставяне на информация на Съвета за електронни медии. 

ІV. Фондация Саворе - Самоков следва да заплати, съгласно чл. 9, т.2 от Тарифа за таксите 

за радио- и телевизионна дейност, първоначална такса за извършване на регистрация.  

V. На Фондация Саворе - Самоков да се ИЗДАДЕ удостоверение за регистрация за 

осъществяване на телевизионна дейност - създаване на програмата по т. IІ. 1, в 

седемдневен срок от влизане в сила на решението и след заплащане на първоначалната 

регистрационна такса. 

VІ. Фондация Саворе - Самоков 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. 

  

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

визуална медийна услуга; 

 

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада. (Приложение 2 б) 
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Решение:  
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: изменя регистрацията за доставяне на аудио-визуална 

медийна услуга на Видеосат 21 век ООД, съгласно Удостоверение № ЛРР-02-4-020-01, 

като териториалният обхват се променя от регионален за област Велико Търново, гр. 

Белене и област Плевен, на регионален за област Велико Търново, считано от 01.01.2020 г.  

Изменя дневната продължителност на програмата на 6 часа. 

Възлага на длъжностни лица от СЕМ да впишат промените в раздел Първи на Публичния 

регистър. 

Да се издаде ново удостоверение за регистрация, след заплащане на такса съгласно чл. 10 

от ТТРТД.   

в) заявление от Ефишънси Фърст Медия ООД за изменение на регистрация за доставяне на 

аудио-визуална медийна услуга; 

 

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада. (Приложение 2 в) 

 

Решение:  
СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: (Розита Еленова не присъства на това гласуване): 

прекратява административното производство поради неотстраняване в срок на непълноти 

в документацията на Ефишънси Фърст Медия ООД. 

 

г) заявление от Радиокомпания Си.Джей ООД, препратено от Комисия за регулиране на 

съобщенията на основание чл. 30, т. 12 от Закона за електронните съобщения. 

 

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада. (Приложение 2 г) 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за” (Розита Еленова не присъства на това гласуване): 

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

Закона за електронните съобщения, да измени Разрешение № 00124/10.04.2008 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. Русе, издадено на Радиокомпания 

Си.Джей ООД, а именно:  

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

електронната съобщителна мрежа”, съгласно приложение   

2.  Изменя Приложение 2 „Размер, срокове и начини на заплащане на таксите“. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията. 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклад от дирекция Специализирана администрация – НЛРПР 

относно административнонаказателни производства, образувани с АУАН № НД-01-36 и № 

НД -01-37/2019 г. 

Главен юрисконсулт Доротея Петрова представи доклада. (Приложение 3) 

Решение:  
СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”, 1 (един) глас „против” (Ивелина Димитрова) и 1 (един) 

глас „въздържал се” (София Владимирова): Възлага на председателя на СЕМ да издаде 

наказателно постановление на Бойкос ЕООД за нарушение на чл. 17, ал. 2 във връзка с чл. 
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10, ал. 1, т. 6 от ЗРТ (недопускане на предавания, които противоречат на добрите нрави). 

Съветът намира за безспорно, че описаното съдържание противоречи на добрите нрави 

поради наличието на вулгарен език и цинични шеги. Излъченото е включено в сутрешен 

часови пояс, когато е достъпно за разнородна аудитория, включително е възможно да бъде 

чуто и от деца. Представителят на доставчика сам е посочил, че в последната година е бил 

наясно, че в програмата редовно се включва проблемно съдържание. С оглед степента на 

обществена опасност на нарушението, а именно, че с него се засяга основен принцип на 

дейността на доставчиците на медийни услуги, наложената санкция следва да бъде в 

размер по-висок от минималния, предвиден в закона за този вид нарушения -  10 000 (десет 

хиляди) лв. 

 

Главен юрисконсулт Доротея Петрова представи доклада. (Приложение 4) 

 

Решение:  
СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”, 1 (един) глас „против” (Ивелина Димитрова) и 1 (един) 

глас „въздържал се” (София Владимирова): Възлага на председателя на СЕМ да издаде 

наказателно постановление на Бойкос ЕООД за нарушение на чл. 17, ал. 2 във връзка с чл. 

10, ал.1, т.6 от ЗРТ (недопускане на предавания, които противоречат на добрите нрави). 

Съветът намира за безспорно, че описаното съдържание противоречи на добрите нрави 

поради наличието на вулгарен език и цинични шеги. Излъченото е включено в сутрешен 

часови пояс, когато е достъпно за разнородна аудитория, включително е възможно да бъде 

чуто и от деца. Представителят на доставчика сам е посочил, че в последната година е бил 

наясно, че в програмата редовно се включва проблемно съдържание. С оглед степента на 

обществена опасност на нарушението, а именно, че с него се засяга основен принцип на 

дейността на доставчиците на медийни услуги, наложената санкция следва да бъде в 

размер по-висок от минималния, предвиден в закона за този вид нарушения - 10 000 (десет 

хиляди) лв. 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Доклад от Дирекция Обща администрация относно заявление 

по Закона за достъп до обществена информация. 

Старши юрисконсулт Нора Косева представи доклада. (Приложение 5) 

Решение:  
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: предоставя на Вилиям Костов Попов пълен достъп до 

исканата информация, като посочва интернет адреса за достъп до 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. 

 

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

необходими за дейността на Съвета за електронни медии.  

а) Продължаване подмяната на климатичните системи (10 броя) в помещенията на 5-ти 

етаж.  

б) Извършване на ремонт на всички работни помещения на 5-ти етаж. 

в) Хоризонтални алуминиеви щори. 
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г) Смяна на летни и зимни гуми на служебните автомобили: Форд Мондео; Форд Фокус; 

Пежо 806. 

 

Директор „Обща администрация” Мариана Андреева представи доклада. (Приложение 

6) 

Розита Еленова: Последните четири години колко пъти е ползван този миниван, с какъв 

километраж, до къде и за какво? 

Мариана Андреева уточни, че миниванът се ползва когато е необходимо и когато някои 

от служебните автомобили са в ремонт. 

София Владимирова допълни, че когато има командировки с повече служители се ползва 

този миниван. 

Емилия Станева припомни, че миналата и по-миналата година основно се е ползвал от 

администрацията за командировките в провинцията по дела.  Обикновено съдилищата в 

провинцията призовават актосъставителя и двамата свидетели, те се придружават от един 

юрисконсулт.   

Розита Еленова: Последните четири години не съм чувала да се ползва? Подозирам, че 

струва доста като поддръжка, но аз, разбира се, няма да гласувам както обикновено по 

финансови въпроси и моят довод се съдържа точно в тази докладна, която сега се 

предлага. За съжаление мнението ми, че финансовата организация в Съвета не е добра се 

потвърждава. Добре е в края на годината да остават пари, но не и да остават много. Добре 

е да се направи план за: климатици, за смяна на столове, на компютри и да има яснота във 

финансовия отдел, а служителите да са мотивирани да правят предложения. Но и се 

надявам, че сте взели най-добрите решения. 

София Владимирова уточни, че е било трудно да се направи план тази година и тя 

подкрепя предложението да се направи ремонт и да се извършат и другите дейности 

подпомагащи качеството на работната среда. 

Ивелина Димитрова изказа мнението си, че също ще подкрепи тези предложения, тъй 

като от цифрите и офертите вижда, че са избрани там където е най-рентабилно и най-

изгодно по отношение на цена и качество. Принципно би било по-добре следващата 

година и по-следващата да има някакъв план и ако има средства да се осъществи.  

Розита Еленова: Така направените изказвания изкривиха моето послание. Аз гласувам по 

финансови въпроси „въздържал се”, защото не съм убедена в професионалната финансова 

политика в Съвета. Това е моето съображение, а не саботиране при създаване на важен 

елемент в нашата работа и това е трудовата атмосфера, добрите условия за работа. Била 

съм активна за промени в средата на администрацията с цел повишаване комфорта на 

работната среда, като  столове, които се чакаха, еркандишъни и много други, все за етажа 

на администрацията, не за моята стая! 

 

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

да се извърши подмяна на климатичните системи, описани в доклада, съгласно 

приложената оферта от фирма Джи Ей ЕООД. 

 

Решение:  
СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за” и 1 (един) глас „ въздържал се” (Розита Еленова): 
да се извърши ремонт на етаж 5-ти от фирма Структор 2011 ЕООД, съгласно приложената 

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

се закупят и монтират щори в помещенията на етаж 5-ти и етаж 6-ти от фирма PADEKC, 

съгласно приложената оферта. 

Решение:  
СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за” и 1 (един) глас „ въздържал се” (Розита Еленова): 
да се закупят летни и зимни гуми за служебните автомобили: Форд Мондео; Форд Фокус и 

Пежо 806.  

Общата цена за покупката е 6956 лева с ДДС. 

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ: 

- Доклад от Бетина Жотева относно участие в 12-тата пленарна сесия на ЕРГА. 

Бетина Жотева представи доклада. (Приложение 7) 

Ивелина Димитрова благодари на г-жа Жотева за подробната информация и тези насоки, 

които са се чакали по директивата ще станат ясни през април месец. 

Бетина Жотева уточни, че ще информира колегите си своевременно. Установена е много 

добра комуникация, тъй като новото ръководство на ЕРГА ще бъде по-оперативно, защото 

вече ще има борд, който ще се събира редовно и ще решава. Новият председател е много 

компетентен, един от първите членове на ЕРГА, който, освен че има научна дейност, е от 

немския регулатор. Имало е интересна дискусия относно това как да се казва втората 

група, дали да е дезинформация, и е било предложено да бъде наречена плурализъм, 

защото плурализъм е по-общо понятие, тъй като когато се каже плурализъм 

дезинформацията е част от това. След няколко изказвания се е оформило мнението, че 

деформация носи отрицателна конотация и т.н., и новоизбраният председател е уточнил, 

че в 21 век в държави членки на ЕС, където въпросът с плурализма е решен отдавна в 

националните законодателства, не може да бъде подгрупа на ЕРГА, защото плурализмът 

не е проблем на държавите членки на Европейският съюз, а проблемът е с 

дезинформацията, която води до много тежки последствия. 

Розита Еленова: Аз бях помолила да зададете въпрос на Дуня Миатович дали си спомняте 

или пропуснахте? Имаме казус за дискриминационни поведения и тъй като това е тема, от 

която комисарят се интересува. 

Бетина Жотева потвърди, че са говорили и г-жа Миятович е казала, че изцяло в Съвета на 

Европа трябва да се започне по-близка комуникация със СЕМ, тъй като в България са 

забелязали много тревожни тенденции относно медийната свобода, заплахи към 

журналисти и дискриминационни случаи, с които те са запознати и е казала, че трябва да 

направим контакт с тази комисия и с хората, които се занимават с това и идват в България 

да разследват сигнали. Уточнила е, че трябва да се направят промени в законодателството, 

но те не могат да станат изведнъж и трябва да се работи случай по случай. 

Розита Еленова: Т.е. не е поискала да се ангажира с конкретния случай, или не й казахте 

нищо за конкретния случай, това искам да разбера? 

Бетина Жотева уточни, че за конкретен случай не са говорили.  

Розита Еленова: А това беше моят конкретен въпрос, пропуснали сте? Нали когато се 

каже нещо на заседание, се поема като ангажимент? Но възможно е моите думи да нямат 

някаква стойност? Ще се постарая в тази насока да бъда по-категорична. Благодаря. 

 

СЕМ прие доклада. 
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- Доклад от Евгени Димитров относно състоянието на техническите ресурси на Съвета за 

електронни медии. (Приложение 8) 

 

СЕМ прие доклада. След празниците да се организира среща между членовете на СЕМ и 

Евгени Димитров за обсъждане на въпроси по доклада. 

 

Информации 

Решения на Комисия по журналистическа етика 

СЕМ прие информацията. 

 

 

Материали, приложени към Протокол № 55  

 

1. Дневен ред 

2. Протокол с Изх. № РД-22 25-00-61/20.12.2019 г. 

3. Доклад от Р.Радоева с Изх.№ НД-04 30-07-73/19.12.2019 г. 

4. Доклад от Д.Петрова с Изх.№ НД-02 20-00-39/18.12.2019 г. 

5. Доклад от Д.Петрова с Изх.№ НД-02 20-00-44/18.12.2019 г. 

6. Доклад от Н.Косева с Изх. № ПД-09 23-00-10/18.12.2019 г. 

7. Доклад от М.Андреева с Изх. № АСД-09 30-08-59/19.12.2019 г. 

8. Доклад от Б.Жотева с Изх. № МД-08 30-11-32/ 16.12.2019 г. 

9. Доклад от Е.Димитров с АСД-09 30-02-2019 г.  

10. Писмо от Национален съвет за журналистическа етика с Вх. № РД-23 12-00-

7/13.12.2019 г. 

11. Писмо от Национален съвет за журналистическа етика с Вх. № РД-19 30-02-

13/13.12.2019 г. 

 

 

Бетина Жотева  ………………..…  Ивелина  

Димитрова  

 

 

…………………. 

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

 

 

София Владимирова  …………………. 

 

Председател на СЕМ  

 

 

Старши специалист: …………………..  

Вера Данаилова 


