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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 

 

№ 9 

 

от редовно заседание, състояло се на 12.02.2020 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 – Даниела Коюмджиева. 
 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
 

1. Доклад от Специализирана администрация – НЛРПР относно заявление от Община Свищов 

за заличаване регистрацията за доставяне на радиоуслуга. 

Вносител: Емилия Станева  

Докладва: Райна Радоева  

 

2. Доклад от Специализирана администрация – НЛРПР относно съдебната практика по 

административнонаказателни и административни дела, приключили през 2019 г. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладва: Доротея Петрова 

 

Разни 

1. Предложения за изменение на Закона за радиото и телевизията във връзка § 21 от ЗР на 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година и създадената към 

Министерство на културата работна група. 

2. Доклад от Доротея Петрова относно програма за управление, предоставена от генералния 

директор на Българската национална телевизия. Писмо от генералния директор на Българската 

национална телевизия относно изпълнението на бюджета. 

3. Доклад от Райна Радоева относно получена информация за наличие или липса на 

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

градовете Карлово, Трявна и Златица. 

 

Информации 

- Доклад от Владимир Мънзелов относно решения на Националния съвет за саморегулация; 

- Решение на Министерски съвет 64/31.01.2020 г. за бюджетна процедура 2021; 
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- Уведомително писмо от генералния директор на БНР за ползване на отпуска; 

- Писмо ДАЗД за среща по повод предстоящото подписване на споразумението по чл. 32, ал. 

6 от ЗРТ. 

 

 

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

точка Разни да бъде включен за разглеждане доклад от дирекция „Обща администрация” 

относно изработка на хънтър за стена на 5-тия етаж. 

  

Решение: 

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

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклад от Специализирана администрация – НЛРПР относно заявление 

от Община Свищов за заличаване регистрацията за доставяне на радиоуслуга. 

 

Райна Радоева, старши инспектор представи доклада. (Приложение 2) 

 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Заличава регистрацията за доставяне на радиоуслуга на 

Община Свищов. 

Заличава програма „Общинско Радио Свищов”, с общ политематичен профил, 30 мин. 

продължителност, местен териториален обхват за град Карнобат и населените места от община 

Свищов, способ на разпространение - чрез кабелни електронни съобщителни мрежи  от Раздел 

Първи на Публичния регистър на СЕМ. 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклад от Специализирана администрация – НЛРПР относно съдебната 

практика по административнонаказателни и административни дела, приключили през 2019 г. 

 

Доротея Петрова, главен юрисконсулт представи доклада. (Приложение 3) 

 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Приема доклада за приключилите през 2019 г. съдебни 

производства по административни и административнонаказателни дела. 
 

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ:  

 

1. Предложения за изменение на Закона за радиото и телевизията във връзка § 21 от ЗР 

на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година и създадената 

към Министерство на културата работна група. (Приложение 4) 
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София Владимирова представи новата таблица с допълненията, получена от Българската 

национална телевизия във връзка с обсъжданите изменения в ЗРТ. Допълни, че от Българското 

национално радио не са постъпили възражения и корекции.  

  

Г-жа Владимирова подложи на гласуване предложенията за изменения в Закона за радиото и 

телевизията. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Приема предложенията за изменение на ЗРТ с 

направената редакция в чл. 32, т. 5а. 

 

2. Доклад от Доротея Петрова относно програма за управление, предоставена от 

генералния директор на Българската национална телевизия. Писмо от генералния 

директор на Българската национална телевизия относно изпълнението на бюджета. 

 

Доротея Петрова, главен юрисконсулт представи доклада. (Приложения 5 и 5а) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Приема доклада за сведение. Отлага гласуването за 

следващо заседание, при пълен състав на Съвета. 

 

 

3. Доклад от Райна Радоева относно получена информация за наличие или липса на 

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

конкурсите за градовете Карлово, Трявна и Златица. 

 

Райна Радоева, старши инспектор представи доклада. (Приложение 6) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Да се изпрати писмо до Оберон Радио Макс ЕООД да 

предостави удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, от което да се удостовери размера на 

задължението към НАП. 

 

 

4. Доклад от Мариана Андреева, директор на дирекция „Обща администрация”,  относно 

изработка на хънтър/гръбчета за стена. 

 

Мариана Андреева, директор „Обща администрация” представи доклада. (Приложение 7) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Да се закупи и монтира алуминиев хънтър по стена в 

помещенията на 5-ти етаж от фирма РАDЕКС, съгласно приложената оферта. 
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ПО ТОЧКА ИНФОРМАЦИИ:  

 

- Доклад от Владимир Мънзелов относно решения на Националния съвет за 

саморегулация. 

 

Владимир Мънзелов, старши инспектор представи доклада. (Приложение 8) 

СЕМ прие за информация. 

 

- Решение на Министерски съвет 64/31.01.2020 г. за бюджетна процедура 2021. 

(Приложение 9) 

 

Емилия Станева, главен секретар запозна Съветниците с Решение № 64 от 31 януари 2020 

г. за бюджетна процедура за 2021 год. и следващите от него ангажименти.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Да се изпрати писмо до БНТ и БНР да представят 

мотивирани предложения за норматив за час програма за подготовка, създаване и 

разпространение на национални и регионални програми, в срок до 20.02.2020 г. 

 

- Доклад от Незабравка Николова, главен счетоводител, относно Бюджетна процедура 

2021-2023 г. (Приложение 10) 

СЕМ прие за информация. 

 

- Уведомително писмо от генералния директор на БНР за ползване на отпуска. 

(Приложение 11) 

СЕМ прие за информация. 

 

- Писмо ДАЗД за среща по повод предстоящото подписване на споразумението по чл. 32, 

ал. 6 от ЗРТ. (Приложение 12) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”:   

Да се изпратят писма до ДАЗД и АБРО с предложение на 24 февруари от 14.00 часа да се 

проведе работна среща за обсъждане на текстовете на споразумението по чл. 32, ал. 6 от ЗРТ 

за 2020 г. 

 

Да се изпрати писмо до КРС с предложение на 24 или 25 февруари от 11.00 часа да се тегли 

жребий за обявените конкурси за градовете Карлово, Златица и Трявна. 

 

София Владимирова закри заседанието. 

 

 

 

Материали, приложени към Протокол № 9:  

 

1. Дневен ред 

2. Доклад от Р. Радоева с Изх. № ЛРР-15 30-04-5 от 10.02.2020 г.  
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3. Доклад от Д. Петрова с Изх. № ПД-08 30-07-5 от 10.02.2020 г. 

4. Предложения за изменение на Закона за радиото и телевизията. 

5. Доклад от Д. Петрова с Изх. № РД-22 18-00-32 (19) от 11.02.2020 г. 

5a  Писмо от БНТ с Вх. № РД-21 18-00-3 от 10.02.2020 г. 

6. Доклад от Р. Радоева с Изх. № ЛРР-15 30-04-4 от 10.02.2020 г.  

7. Доклад от М. Андреева с Изх. № РД-22 06-00-7 от 11.02.2020 г. 

8. Доклад от Вл. Мънзелов с Изх. № НД-04 30-07-6 от 11.02.2020 г.  

9. Решение № 64 от 31.01.2020 г. на Министерски съвет на Р. България. 

10. Доклад от Н. Николова с Изх. № РД-20 04-03-1 от 11.02.2020 г.  

11. Писмо от БНР с Вх. № РД-21 17-00-5 от 05.02.2020 г. 

12. Писмо от ДАЗД, Министерски съвет с Вх. № РД-22 12-00-2 от 08.01.2020 г.  

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

Галина Георгиева  

 

……….………….  

 

Розита Еленова - 

 

отсъства 

 

 

 

София Владимирова  …………………. 

 

Председател на СЕМ  

 

 

 

 

Старши специалист: …………………..  

Даниела Коюмджиева   


