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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 

 

№ 27 

 

от редовно заседание, състояло се на 22.07.2020 г. 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева – председател, Галина Георгиева, Ивелина Димитрова, 

Розита Еленова, София Владимирова.  
 

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

Съставил протокола – Даниела Коюмджиева 
 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклади от Специализирана администрация – НЛРПР относно наблюдение за спазването 

през м. май 2020 г. на условията на Индивидуална лицензия № ЛРР-01-3-005-01, издадена на 

Българската национална телевизия; Индивидуална лицензия № 1-063-01-01, издадена на 

Българското национално радио, Индивидуална лицензия № ЛРР-01 1-065-01-01, издадена на 

Анаили Мили ЕООД.  

Вносител: Зорница Гюрова  

Докладват: Марион Колева, Райна Дормишкова, Екатерина Василева 

 

2. Доклад от Специализирана администрация – НЛРПР относно: 

а) заявление от Оберон Радио Макс ЕООД за изменение на Индивидуална лицензия № ЛРР-

01 1-077-06-01 за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Несебър; 

б) заявление от Европейска народна академия ООД за регистрация на аудио-визуална услуга 

(“EurofolkTV”) по реда на 125а, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията; 

в) искане от Щерев оил ЕООД за заличаване на регистрация на аудио-визуална медийна 

услуга „Щерев ТВ”; 

г) заявление от Скай Екстрим ЕООД за регистрация на аудио-визуална услуга 

(“KarlovoPress”) по реда на 125а, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията; 

д) заявление от Бета Филм ЕООД за регистрация на аудио-визуална услуга (“CINEMANIA”) 

по реда на 125н, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията; 

е) искане от 359 Броудкастинг Медия ЕООД за заличаване на регистрация на аудио-визуална 

медийна услуга „359TV”; 

ж) уведомително писмо от Карлтон Инвест ЕООД; 

з) писмо от Комисия за регулиране на съобщенията, свързано с разрешение за осъществяване 

на електронни съобщения на МК Студио ЕООД за град Шумен; 
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и) писмо от Комисията за регулиране на съобщенията за изменение на разрешения за 

осъществяване на електронни съобщения на Оберон Радио Макс ЕООД и Фокус – Нунти 

ООД. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладва: Райна Радоева 

 

3. Доклад от Специализирана администрация – НЛРПР относно административнонаказателно 

производство, образувани с АУАН № НД-01-7/ 2020 г. 

Вносител: Емилия Станева  

Докладва: Владимир Павлов 

  

4. Доклад относно услуга, необходима за дейността на Съвета за електронни медии. 

Вносител: Емилия Станева  

 

Разни 

 

Информации: 

− Доклади от СА НЛРПР и ОА относно проведени конкурси за заемане на свободни 

позиции в двете дирекции. 

 

 

Бетина Жотева откри заседанието и подложи на обсъждане дневния ред.  

Ивелина Димитрова: Предлагам в дневния ред да бъде включена темата със случващото се 

около БНТ. Бяхме сезирани вчера, получихме писмо, предишният ден още едно. Виждам, че 

не са включени нито в точка „Разни”, нито в информации. Мисля че е редно да кажем няколко 

думи за ситуацията, да изразим мнение.  

Бетина Жотева попита какво предлага да се обсъди. 

Ивелина Димитрова: Мисля че е практика в СЕМ когато са получени такива писма, с които 

се подава сигнал, иска се реакция, иска се мониторинг това да бъде обсъдено на заседание. 

Бетина Жотева изказа мнението, че до сега няма такъв случай.  

Ивелина Димитрова: Много случаи има, в които писмата се представят на заседание, които 

са получени. Смятам че въпросът е от силно обществено значение и е важен. 

Бетина Жотева съобщи, че има професионалисти, които извършват мониторинг в момента, 

за което след малко ще говори, но не желае на заседание да коментират писма, които са 

получени от зрители, граждани, политици, профсъюзни и неправителствени организации, 

които понякога се явяват намеса в работата на независимия орган. Не смята, че СЕМ трябва 

да влиза в полемика с това кой е прав, кой не е прав за уличните протести, защото това не е 

работа на Съвета за електронни медии.   

Ивелина Димитрова: Аз не казвам, че ние ще влизаме в полемика. Има искане към нас, за 

реакция. Това е обществена изразена позиция. Тя визира определени проблеми, сигнали за 

нарушения по ЗРТ. 

Бетина Жотева съобщи, че в момента се извършва мониторинг, който ще каже има ли 

нарушение по ЗРТ или не.    
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Ивелина Димитрова: Да, мисля, че трябва да обсъдим и начина по който ще протече този 

мониторинг. В писмото има конкретни искания към СЕМ един период се визира. Смятам, че 

трябва.. 

Бетина Жотева попита г-жа Димитрова знае ли още колко писма има към СЕМ, като 

например: СЕМ да се намеси относно политиката на излъчване на реклами, например в 

телевизията, трябва ли да ги обсъждат.   

Ивелина Димитрова: Въпросът касаещ обществената телевизия и случващото се през 

последните дни заслужава да бъде … 

Бетина Жотева попита дали СЕМ трябва да обсъжда на заседания предложения дошли от 

хора относно работата на СЕМ. Според нея, не трябва.   

Ивелина Димитрова: Общественото мнение е оценка и към обществените медии, както 

обществения контрол ние не можем да пренебрегнем тази обществена оценка и тези изразени 

мнения и да се направим, че тях ги няма и не ги виждаме и да нямаме… 

Бетина Жотева смята, че ги виждат и СЕМ в момента прави мониторинг по този въпрос, но 

не иска това място да се превръща в трибуна на политически разговори. 

Ивелина Димитрова: Няма политически разговори. Писмото не е от политическа партия, 

имаме от професионална общност от личности, представители на различни групи и общности 

и петиция - отвореното писмо… Предлагам да бъде включена точка в дневния ред, в която да 

обсъдим случващото се през последните дни. 

Бетина Жотева уточни, че ще даде думата на г-жа Димитрова в точка „Разни”, за да изрази 

мнението си по този въпрос.  

Ивелина Димитрова: Добре.  

 

Бетина Жотева съобщи, че току-що е внесена кратка информация за експресното 

наблюдение относно отразяването на случая с битото дете в Перник и предлага също да се 

включи в точка „Разни”.   

 

Решение: 

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

Прие Дневния ред с така направените предложения. 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклади от Специализирана администрация – НЛРПР относно 

наблюдение за спазването през м. май 2020 г. на условията на Индивидуална лицензия № 

ЛРР-01-3-005-01, издадена на Българската национална телевизия; Индивидуална лицензия № 

1-063-01-01, издадена на Българското национално радио, Индивидуална лицензия № ЛРР-01 

1-065-01-01, издадена на Анаили Мили ЕООД.  

 

- Доклад от Специализирана администрация – НЛРПР относно наблюдение за 

спазването през м. май 2020 г. на условията на Индивидуална лицензия № ЛРР-01-3-005-

01, издадена на Българската национална телевизия. 

 

И. д. директор Специализирана администрация – НЛРПР Зорница Гюрова представи 

доклада. (Приложение 2) 

 

Розита Еленова: Ще отбележа високия процент жестомимичен превод при заложени седем 

процента, за мен тази тенденция е много положителна. Разбира се можем да я тълкуваме. Тя е 
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на база многото извънредни включвания при коронавируса, но виждаме как една ситуация, 

може и да ни възпита, да ни организира и да има положителен ефект. Аз споменах едно свое 

наблюдение, как един от големите доставчици беше изрязал жестомимичния превод и след 

сериозната обществена реакция самия екран бе разделен на две, като петдесет процента от 

екрана е за жестомимичния превод. Разбира се дефицитът в детските е хроничен за БНТ. 

Имаше детски сериал, който вървеше всяка неделя, но ние, разбира се, не отчитаме точно 

този период. Но, ето, бществената телевизия има стремеж и желание този дефицит да бъде 

спомен.  

София Владимирова приема доклада и благодари на колегите, които са работили по него. 

Добрата новина безспорно е жестомимичния превод, както и образователните предавания по 

БНТ2, на които всички станахме свидетели, но лошата новина са дефицитите, които са 

отбелязани, хроничният дефицит, с който до момента нито едно ръководство очевидно не 

успява да се справи, на детските и младежките предавания, което е проблем още повече, че 

това е аудитория, която е необходима на всеки доставчик не само на обществения и следва да 

бъде основен приоритет за всяко едно ръководство. Това, което за нея е по-тревожно е 

недостига на публицистика именно в обществения доставчик и е нещо върху, което сериозно 

да се обърне внимание  и не бива да бъде оставено само в този доклад като едно наблюдение.  

Ивелина Димитрова: Аз също ще приема доклада. Подкрепям мнението и предложението на 

г-жа Владимирова по някакъв начин изводите да стигнат до БНТ и смятам, че БНТ трябва да 

обърне внимание на заключенията в доклада. Да, тревожно е свиването на публицистиката 

като по-малка част от актуалните предавания както и това че няма фокусирани чисто 

образователни предавания. Отчитат се само елементи. Също така по отношение на детските и 

младежките предавания няколко пъти сме обръщали внимание, давали сме знак, говорили сме 

за това. Не знам дали има основание да се върви по реда на надзора, на каква база се гледа 

този дефицит и колко всъщност са детските и младежките предавания под процента на 

лицензията и мисля, че трябва да се прецени специално за този процент за този показател 

следващите стъпки по-нататък, защото изводите са точно такива – детските и младежки 

предавания са в дефицит.  

Розита Еленова: Регионалните новини са в норма към БНТ1, обаче това богатство нека 

наистина да се задържа и дори бих била удовлетворена, ако процентът се увеличава.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: прие Доклад от Специализирана администрация – НЛРПР 

относно наблюдение за спазването през м. май 2020 г. на условията на Индивидуална 

лицензия № ЛРР-01-3-005-01, издадена на Българската национална телевизия. 

 

 

- Доклад от Специализирана администрация – НЛРПР относно наблюдение за 

спазването през м. май 2020 г. на условията на Индивидуална лицензия № 1-063-01-01, 

издадена на Българското национално радио. 

 

И. д. директор Специализирана администрация – НЛРПР Зорница Гюрова представи 

доклада. (Приложение 3) 

 

Ивелина Димитрова: Аз мога да изразя само задоволството си от това, че всички параметри 

по лицензията на БНР са спазени. Това е изключително важно при оценката за изпълнението 

на обществената мисия на Българското национално радио. Ще приема доклада.  
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София Владимирова смята, че е очевидно от доклада, че лицензионните параметри са 

спазени, което не може в никакъв случай да поставя под въпрос обществената мисия на 

Българското национално радио. Поздравява колегите за това, че се придържат към 

изпълнение на лицензията си. Приема доклада.  

Розита Еленова: Ще продължа моята тема за отношението към хората с неравностойно 

положение. Радиото няма жестомимичен превод, обаче виждаме, че обемът, който е по 

лицензия, се надминава при този род теми. Но при новините е 11-15 %, общественото радио 

има такъв огромен капацитет, че не е нужно да стои на долната граница. Предполагам, че това 

е период по-скоро. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: прие Доклад от Специализирана администрация – НЛРПР 

относно наблюдение за спазването през м. май 2020 г. на условията на Индивидуална 

лицензия № 1-063-01-01, издадена на Българското национално радио. 

 

- Доклад от Специализирана администрация – НЛРПР относно наблюдение за 

спазването през м. май 2020 г. на условията на Индивидуална лицензия № ЛРР-01 1-065-

01-01, издадена на Анаили Мили ЕООД.  

 

И. д. директор Специализирана администрация – НЛРПР Зорница Гюрова представи 

доклада. (Приложение 4) 

 

Ивелина Димитрова: Нека да има малко повече информация как се определят образователни 

параметри - образователни предавания и културни, това е във връзка с въпрос преди 

заседанието на г-жа Беновска. Дайте повече информация в името на нашата прозрачност и 

публичност. Малко повече, за да защитите тези ваши изводи. Културно-развлекателни, но 

понеже чух и образователни… 

Бетина Жотева уточни, че г-жа Беновска е попитала дали образованието е култура.  Има си 

философски понятия за култура, за образование, за наука и т.н. Ще ги предоставят в писмен 

вид на г-жа Беновска кое какво е и ще й предоставят в писмен вид методиката за оценка на 

изданието.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: прие Доклад от Специализирана администрация – НЛРПР 

относно наблюдение за спазването през м. май 2020 г. на условията на Индивидуална 

лицензия № ЛРР-01 1-065-01-01, издадена на Анаили – Мили ЕООД.  

 

Бетина Жотева пожела да каже нещо по повод на наблюденията и, че е изключително 

притеснена от факта, че тези наблюдения са направени планово. Няма как да правим планови 

наблюдения в една безпланова обстановка, в един безпланов свят, който е хвърлен в дупка, 

заради болестта. Всяка една държава нито функционира по определения и установен ред, 

режим и ежедневие, както и ние самите не функционираме, според нашите установени 

режими, т.е. ние не можем да правим регулярни наблюдения във време в което всичко е с 

главата надолу. Това го казвам, защото виждам колко труд е хвърлен, за да се наблюдава през 

месец май, не зная по какви причини точно тогава когато нищо не работи - нито децата 

ходеха на училище, нито театри, нито кина, нито каквито и да било развлекателни и 

увеселителни предприятия, нито спорт, нищо. Ние няма как да искаме от нашите доставчици  
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да изпълняват лицензии когато за първи път откакто ние сме родени, нашето поколение 

попадаме в такава яма, а ние да продължаваме да правим нещата по същия начин.  Г-жа 

Жотева апелира към Съвета и към администрацията просто да уведомим доставчиците без да 

пристъпваме към каквито и да било наказателни процедури като се съобразяваме с това, че те 

работят в изключително трудни и  екстремни условия и е съвсем нормално някои от тях да не 

могат да изпълнят в една или друга част лицензионните си ангажименти. Това е нейната 

препоръка, това е нейното  становище и предполага, че всички я разбират.  

София Владимирова смята, че Съветът е бил винаги изключително толерантен и е 

подхождал с разбиране към ситуацията, така както и поздравява всички доставчици, които 

нямаха възможност да изпълняват лицензионните си параметри да  уведомят Съвета за това и 

смята, че работата между регулатора и доставчиците е процес на взаимно уважение и не 

вижда нищо лошо да има такива наблюдения, защото лицензията е актът, според който на тях 

им е разрешено да работят. Ако те нямат възможност поради обективните обстоятелства, на 

които ние сме свидетели, то няма пречка Съветът да бъде уведомен, както се е случвало 

много пъти от времето на началото на извънредното положение и продължава по този начин и 

до днес.  

Ивелина Димитрова:  Аз разбирам това, което казва г-жа Жотева дали именно този период 

през май месец е причината в конкретния случай да няма развлекателни предавания или по 

някои други параметри дефицит, така че може би е добре да се разшири наблюдението или да 

се върне назад, преди пандемията, за да бъде коректен мониторинга. Не съм против да бъдат 

уведомени доставчиците и те ако имат проблем би трябвало да има комуникация между нас. 

Това, което пледирам и смятам, че е важно да има една практика абсолютно за всички, при 

такъв случай и да няма различни практики при различни доставчици.    

Бетина Жотева помоли г-жа Гюрова да обясни в момента течащото наблюдение, тъй като 

това не е влизало в заседание, да обясни течащия мониторинг по чл. 6 за плурализъм на БНТ1 

и на БНР, на програма „Хоризонт”. До къде са стигнали, кога ще бъдат готови, по каква 

методика е направен.   

Зорница Гюрова уточни, че инспекторите в Специализирана администрация в момента са 

ангажирани по наблюдение на темата за гражданските протести. Програмите на 

обществените доставчици се наблюдават за спазване изискването на ЗРТ за наличие на 

плурализъм на гледните точки във всяко от новинарските и актуално-публицистичните 

предавания с политическа и икономическа насоченост, а на търговските доставчици – за 

спазване на общите разпоредби на закона заради, което инспекторите използват две 

методики. Едната се прилага спрямо програмата на търговските доставчици на медийни 

услуги и другата методика се прилага към програмата на двата обществени доставчика БНР и 

БНТ. Методиката, която се използва за регистриране на наблюдение на плурализма е тази, 

която Специализирана администрация приложи при наблюдението на плурализма в програма 

„Хоризонт” на БНР във връзка със събитията, които се случиха в края на миналата година. 

Тази методика в началото на тази година също беше приложена към програмите БНТ1 и 

програма „Хоризонт” на БНР и докладите по тези наблюдения вече са минали. При 

наблюдението с особено внимание ще отчетат и обема съдържание, което се отнася до 

гражданските протести в този момент.  

Галина Георгиева отбеляза, че наблюдението, за което колегата даде допълнителна 

информация стартира с дата десети юли. 

Бетина Жотева уточни, че от десети юли до 17 юли е първият период, който ще бъде 

обобщен.  
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Зорница Гюрова уточни, че наблюдението е започнало от дата 10 до 17-ти в момента 

успоредно втори екип работи и за съдържанието 18-24-ти. Съветът следва да прецени дали 

наблюдението трябва да се продължи в тази ситуация, която се е създала в обществото. 

Възможно е да бъде продължено , но тъй като е твърде обемно и попълването на анкетните 

карти с материали отнема много време и изисква усилия затова е необходима преценка до 

кога.   

Бетина Жотева уточни, че този период ще продължи и от 18 до 24 юли. 

Розита Еленова: Да отбележа, че в последните три заседания работата на  мониторинга е 

подобрена. Нека когато има изисквания да ги казваме, но  и хубавите неща също, 

включително този доклад. Аз лично исках такъв и мислех, че ще бъде готов за следващото 

заседание. Ето това качество на работа, това ниво на организация прави впечатление. А 

мониторингът е работил с това качество и ето, че може да  продължи. 

 

 

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

а) заявление от Оберон Радио Макс ЕООД за изменение на Индивидуална лицензия № ЛРР-

01 1-077-06-01 за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Несебър; б) заявление от 

Европейска народна академия ООД за регистрация на аудио-визуална услуга (“EurofolkTV”) 

по реда на 125а, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията; в) искане от Щерев оил ЕООД за 

заличаване на регистрация на аудио-визуална медийна услуга „Щерев ТВ”; г) заявление от 

Скай Екстрим ЕООД за регистрация на аудио-визуална услуга (“KarlovoPress”) по реда на 

125а, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията; д) заявление от Бета Филм ЕООД за 

регистрация на аудио-визуална услуга (“CINEMANIA”) по реда на 125н, ал. 1 от Закона за 

радиото и телевизията; е) искане от 359 Броудкастинг Медия ЕООД за заличаване на 

регистрация на аудио-визуална медийна услуга „359TV”; ж) уведомително писмо от Карлтон 

Инвест ЕООД; з) писмо от Комисия за регулиране на съобщенията, свързано с разрешение за 

осъществяване на електронни съобщения на МК Студио ЕООД за град Шумен; и) писмо от 

Комисията за регулиране на съобщенията за изменение на разрешения за осъществяване на 

електронни съобщения на Оберон Радио Макс ЕООД и Фокус – Нунти ООД. 

 

а) заявление от Оберон Радио Макс ЕООД за изменение на Индивидуална лицензия № 

ЛРР-01 1-077-06-01 за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Несебър. 

 

Главен секретар Емилия Станева представи доклада. (Приложение 5.1.) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 9 от Закона за радиото и 

телевизията и чл. 5, т. 3 и т. 4 от Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност, Съветът 

за електронни медии,  

І. Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № ЛРР-

01 1-077-06-01 за територията на гр. Несебър, честота 87.6 MHz.  

Издава на Оберон Радио Макс ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01 1-077-03-19 за 

доставяне на радиоуслуга с наименование „РАДИО ФРЕШ / RADIO FRESH” за 

територията на гр. Несебър, честота 87.6 MHz и начална дата на разпространение 

15.05.2018 г. Срокът на лицензията е 15 години.  
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Оберон Радио Макс ЕООД се задължава, съгласно общите условия на Лицензия № ЛРР-01 

1-077-03, да доставя радиоуслуга със специализиран програмен профил, предназначена за 

аудитория до 30 години, с формат на радиоуслугата CHR хит радио.  

В съдържанието на програмата, съобразно нейната специализация задължително се 

включват следните програмни елементи: 

Предавания с информационна насоченост – не по-малко от 1 на сто от дневното програмно 

време. 

Предавания с развлекателна насоченост – не по-малко от 2 на сто от седмичното 

програмно време. 

Лицензираният се задължава да доставя следните допълнителни услуги: 

Интернет сайт; RDS; Симулкаст. 

II. Определя заплащане на такса в размер общо на 2 150 лв. (две хиляди сто и петдесет) –

150.00 лв. (сто и петдесет лева) за изменение на наименованието на програмата и 2 000 лв. 

(две хиляди) за изменение на формата, програмните характеристики и допълнителните 

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

път или в касата на СЕМ. 

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

Да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията за извършената промяна.  

  

 

б) заявление от Европейска народна академия ООД за регистрация на аудио-визуална 

услуга (“EurofolkTV”) по реда на 125а, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията 

 

Главен секретар Емилия Станева представи доклада. (Приложение 5.2.) 

 

Ивелина Димитрова: Виждам, че намеренията и фокусът е към българска народна музика, 

надявам се това да се случи.   

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 16 и т. 16а, във връзка с чл. 

125а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 125к от Закона за радиото и телевизията и чл. 9, т. 2 от Тарифа за 

таксите за радио- и телевизионна дейност,  

І. Да регистрира като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор) 

Европейска народна академия ООД. 

II. Да впише в Първи раздел на Публичния регистър: 

1.Телевизионна програма с: 

Наименование: EurofolkTV; 

Способ на разпространение: чрез кабелни електронни съобщителни и спътникови мрежи; 

Териториален обхват: национален; 

Програмен профил: специализиран (музикален); 

Продължителност на програмата:   24 часа;  

Начална дата на разпространение:  01.08.2020. 

2. Данни, касаещи оператора: 

Наименование: Европейска народна академия ООД; 

Седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. хан Крум № 10;  

Управител: Калоян Николов; 

Съдружници: Калоян Николов, Делян Николов, Илиян Николов; 
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Вид оператор: търговски. 

ІІI. Европейска народна академия ООД се задължава да създава телевизионна програма 

“EurofolkTV” 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. 

IV. Европейска народна академия ООД следва да заплати, съгласно чл. 9, т.2 от Тарифа за 

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

размер на 2250 лв. (две хиляди двеста и петдесет лева). Регистрационната такса се заплаща по 

банков път или в касата на СЕМ в седемдневен срок от влизане в сила на решението. 

V. На Европейска народна академия ООД 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. 

VI. Европейска народна академия ООД 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 Щерев оил ЕООД за заличаване на регистрация на аудио-визуална медийна 

услуга „Щерев ТВ” 

 

Главен секретар Емилия Станева представи доклада. (Приложение 5.3.) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 16а и т. 16 и чл.125к, ал. 2 от 

Закона за радиото и телевизията,  заличава регистрацията за доставяне на аудио-визуална 

медийна услуга Щерев оил ЕООД.  

Заличава програма Щерев ТВ, с общ (политематичен) профил, 5 часа продължителност и 

регионален териториален обхват за територията на община Хисаря, от Раздел Първи на 

Публичния регистър, поддържан от СЕМ.  

 

 

г) заявление от Скай Екстрим ЕООД за регистрация на аудио-визуална услуга 

(“KarlovoPress”) по реда на 125а, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията 

 

Главен секретар Емилия Станева представи доклада. (Приложение 5.4.) 
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Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 16 и т. 16а, във връзка с чл. 

125а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 125к от Закона за радиото и телевизията и чл. 9, т. 2 от Тарифа за 

таксите за радио- и телевизионна дейност,  

І. Да регистрира като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор) Скай 

Екстрим ЕООД. 

II. Да впише в Първи раздел на Публичния регистър: 

1.Телевизионна програма с:  

Наименование/ търговска марка:  KarlovoPress; 

Способ на разпространение: чрез кабелни електронни съобщителни мрежи; 

Териториален обхват: регионален за общините Карлово, Сопот, Хисаря и Павел баня; 

Програмен профил:  общ (политематичен); 

Продължителност на програмата: 5 часа;  

Начална дата на разпространение: от датата на регистрацията. 

2. Данни, касаещи оператора: 

Наименование:  Скай Екстрим ЕООД; 

Седалище и адрес на управление: гр. Сопот, ж.к. местност Манастирски лозя, ул. 7-ма;  

Управител и едноличен собственик на капитала: Валери Цветанов; 

Вид оператор: търговски. 

ІІI. Скай Екстрим ЕООД се задължава да създава телевизионна програма “KarlovoPress” 

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. Скай Екстрим ЕООД следва да заплати първоначална такса за извършване на 

регистрация в размер на 2250 лв. (две хиляди двеста и петдесет лева). Регистрационната 

такса се заплаща по банков път или в касата на СЕМ в седемдневен срок от влизане в сила 

на решението. 

V. На Скай Екстрим ЕООД 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. Скай Екстрим 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. 
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д) заявление от Бета Филм ЕООД за регистрация на аудио-визуална услуга 

(“CINEMANIA”) по реда на 125н, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията. 

Главен секретар Емилия Станева представи доклада. (Приложение 5.5.) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 18, във връзка с чл. 125а, ал. 4, т. 

3 от Закона за радиото и телевизията отказва регистрация на БЕТА ФИЛМ ЕООД като 

доставчик на аудио-визуална услуга медийна услуга с наименование CINEMANIA. 

 

 

е) искане от 359 Броудкастинг Медия ЕООД за заличаване на регистрация на аудио-

визуална медийна услуга „359TV”. 

Главен секретар Емилия Станева представи доклада. (Приложение 5.6.) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 16а и т. 16 и чл.125к, ал. 2 от 

Закона за радиото и телевизията заличава регистрацията за доставяне на аудио-визуална 

медийна услуга 359 Броудкастинг Медия ЕООД. 

Заличава програма 359 TV, със специализиран (развлекателен) профил, 24-часова 

продължителност, национален обхват, от Раздел Първи на Публичния регистър, поддържан от 

СЕМ.  

 

 

ж) уведомително писмо от Карлтон Инвест ЕООД. 

Главен секретар Емилия Станева представи доклада. (Приложение 5.7.) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т.16 и 16а, във връзка с чл. 125а, 

ал. 5 и чл. 125к, ал.4 от Закона за радиото и телевизията изменя регистрацията на Карлтон 

Инвест ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга с наименование „Б1Б СПОРТ 

ТВ”, разпространявана чрез кабелни и спътникови електронни съобщителни мрежи на 

територията на Р България, както следва:  

Началната дата на разпространение се променя от 01.07.2020 г. на 01.08.2020 г. 

На доставчика да бъде издадено ново удостоверение за регистрация, отразяващо промяната. На 

основание чл. 10 от ТТРТД, Калртон Инвест ЕООД дължи заплащане на такса в размер на 150 

(сто и петдесет) лв. Таксата се заплаща по банков път или в касата на СЕМ в седемдневен срок 

от влизане в сила на решението.  

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

регистър. 

 

 

з) писмо от Комисия за регулиране на съобщенията, свързано с разрешение за 

осъществяване на електронни съобщения на МК Студио ЕООД за град Шумен. 

Главен секретар Емилия Станева представи доклада. (Приложение 5.8.) 
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Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Не възразява Комисия за регулиране на съобщенията да 

препланира свободния честотен ресурс от град Каолиново за град Шумен, с цел обезпечаване 

разпространението на програма Радио Мая на МК Студио ЕООД. 

 

 

и) писмо от Комисията за регулиране на съобщенията за изменение на разрешения за 

осъществяване на електронни съобщения на Оберон Радио Макс ЕООД и Фокус – 

Нунти ООД. 

 

Главен секретар Емилия Станева представи доклада. (Приложение 5.9.) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и 

телевизията във връзка с чл. 30, т. 12 от Закона за електронните съобщения 

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

Закона за електронните съобщения, да издаде разрешение 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. Трявна, на Оберон Радио Макс ЕООД, с технически параметри съгласно 

Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение. 

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

Закона за електронните съобщения, да издаде разрешение 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. Карлово, на Оберон Радио Макс ЕООД, с технически параметри съгласно 

Приложение № 2, неразделна част от настоящото решение. 

 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и 

телевизията във връзка с чл. 30, т. 12 от Закона за електронните съобщения, не възразява 

Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване разпоредбите на Закона за 

електронните съобщения, да измени: 

 

I. Разрешение № 01731/ 21.07.2011 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. Силистра, издадено на Фокус-Нунти ООД, а именно:  

1. Изменя т. 1.3. от разрешението, която става както следва: 

„1.3. Да излъчва само програма, лицензирана с Индивидуална лицензия № 1-023-02-02, 

издадена от Съвета за електронни медии.”  

2. Изменя Приложение 1 „Технически параметри на електронната съобщителна мрежа”, 

съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение. 

3.  Изменя Приложение 2 „Размер, срокове и начини на заплащане на таксите”. 
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II. Разрешение № 02036/ 01.06.2015 г. за ползване на индивидуално определен ограничен 

ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез 

електронна съобщителна мрежа за назено аналогово радиоразпръскване на територията на 

гр. Мадан, издадено на Фокус-Нунти ООД, а именно:  

1. Изменя Приложение 1 „Технически параметри на електронната съобщителна мрежа”, 

съгласно Приложение № 2, неразделна част от настоящото решение. 

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

 

III. Разрешение № 02058/ 30.07.2015 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. Севлиево, издадено на Фокус-Нунти ООД, а именно:  

1. Изменя Приложение 1 „Технически параметри на електронната съобщителна мрежа”, 

съгласно Приложение № 3, неразделна част от настоящото решение. 

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

 

IV. Разрешение № 02099/ 11.02.2016 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. Балчик, издадено на Фокус-Нунти ООД, а именно:  

1. Изменя Приложение 1 „Технически параметри на електронната съобщителна мрежа”, 

съгласно Приложение № 4, неразделна част от настоящото решение. 

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

 

V. Разрешение № 02206/ 18.05.2017 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. Несебър, издадено на Фокус-Нунти ООД, а именно:  

1. Изменя Приложение 1 „Технически параметри на електронната съобщителна мрежа”, 

съгласно Приложение № 5, неразделна част от настоящото решение. 

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

 

VI. Разрешение № 02267/ 17.05.2018 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. Обзор, издадено на Фокус-Нунти ООД, а именно:  

1. Изменя Приложение 1 „Технически параметри на електронната съобщителна мрежа”, 

съгласно Приложение № 6, неразделна част от настоящото решение. 

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

 

VII. Разрешение № 02284/ 16.08.2018 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. Горна Оряховица, издадено на Фокус-Нунти ООД, а именно:  

1. Изменя Приложение 1 „Технически параметри на електронната съобщителна мрежа”, 

съгласно Приложение № 7, неразделна част от настоящото решение. 

2.  Изменя Приложение 2 „Размер, срокове и начини на заплащане на таксите“. 
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ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклад от Специализирана администрация – НЛРПР относно 

административнонаказателно производство, образувано с АУАН № НД-01-7/ 2020 г. 

 

Главен секретар Емилия Станева представи доклада. (Приложение 6) 

 

 

Решение: 

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

постановление на „Пайнер Медиа” ООД  за нарушение на чл. 17, ал. 2, във връзка с чл. 10, ал. 

1, т. 6 от ЗРТ – разпространение на предаване, което противоречи на добрите нрави, тъй като 

оневинява жестокост и насилие. Размерът на санкцията е определен към минимума.  

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Доклад относно услуга, необходима за дейността на Съвета за 

електронни медии. 

 

Главен секретар Емилия Станева представи доклада. (Приложение 7) 

 

Бетина Жотева предложи, тъй като предстоят и други юридически въпроси, по които да се 

работи и предвид недостатъчния брой на юристи, да се обсъди възможността за сключване на 

договор за консултации и юридическа помощ от външна фирма. Помоли съветниците да 

помислят за подходяща фирма, която би могла да помогне на Съвета по-нататък и с 

административни промени, които ще бъдат предоставени на текущото заседание, за които 

има идеи. Допълни, че би искала да има юридическа помощ отвън по трудово право.  

Ивелина Димитрова изрази мнение, че като цяло не й се иска да се отказваме от търсенето 

или от възможността да наемем и да попълним своите бройки за юристи.  

Бетина Жотева поясни, че не се отказваме, но в момента няма кандидати. 

Ивелина Димитрова добави още веднъж да помислят как да популяризират този конкурс по 

всички възможни канали. 

Бетина Жотева предложи нов конкурс да се обяви през септември или октомври, тъй като 

хората сега ги няма. 

Ивелина Димитрова потвърди, че летният период не е добър. 

Бетина Жотева подложи на гласуване решението. 

 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да бъде сключен договор с фирма „Солв Консулт” ЕООД за 

предоставяне на консултантска услуга за подготовка на процедура за възлагане на обществена 

поръчка, съгласно приложена оферта. 

 

Розита Еленова: При обществените поръчки има нови закони. 

Бетина Жотева: … Трябва да е много внимателно.  

Розита Еленова: Поздравления за ниската цена, която сте договорили.   
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ПО ТОЧКА РАЗНИ: Бетина Жотева даде думата на Ивелина Димитрова за изказване 

относно Отворено писмо за БНТ. 

 

Ивелина Димитрова: Аз не възнамерявам да говоря за протести и не знам защо някой реши, 

че ще говоря за протести. Протестите са си протести. Всеки има право – основно, гражданско, 

конституционно право да заявява своите искания, да иска оставки и т.н. Ние гледаме нещата, 

които са в полето на ЗРТ и смятам, поне аз, че СЕМ трябва да има реакция по това писмо, 

което получихме вчера. Искам просто да направя тази реакция. Всеки е в правото си. С това 

писмо, доколкото аз разбирам и схващам, пак е форма, с която СЕМ се сезира по конкретни 

твърдения. Не мога в този момент да заема категорична позиция дали те са основателни или 

не, това е въпрос на анализ, въпрос на мониторинг. Понеже имаше и едни упреци към СЕМ, 

че СЕМ не иска да се самосезира, че едва ли не, не иска да обърне внимание, да дам знак, че 

това не е така. Лично аз следя абсолютно всичко случващо се, което касае СЕМ, което касае 

Закона за радиото и телевизията и дейността на двете обществени медии. И защо, тук не става 

въпрос за политизиране, защото в това писмо, подписано от представители на професионална 

общност, знакови имена, Вие сте ги видели, няма защо да ги повтарям, доста сериозно, над 

хиляда души, всъщност се визира една пресечна точка, която виждам аз, и според мен е 

тревожна, че БНТ не изпълнява в цялост своята обществена мисия. Визират се липса на 

реален плурализъм, както и твърденията за пристрастност, необективност, влошени 

показатели, липса на прозрачност, неизпълнение и виждам неща, свързани с лицензията. 

Изразени съмнения и твърдения, които касаят определени изисквания, критерии и принципи 

на Закона за радиото и телевизията. Добре е че СЕМ извършва фокусиран мониторинг, който 

е свързан с протестите, още от 10-ти. Прави ми впечатление в това писмо, че се отправя 

искане към нас и смятам, че трябва да го обсъдим. Визира се един период от 15-ти юни до 15-

ти юли. Аз не знам какво точно се има предвид. Вероятно е свързан с тези сигнали, които са 

подадени. Аз лично, заявявам, че не съм против да се направи мониторинг на този период, 

както и не съм против да има и такава външна експертиза, която се иска. Чу се изказване на г-

жа Жотева, че един външен мониторинг само би допринесъл за една по-голяма обективност и 

безпристрастност. Всеки е в правото си да има своя позиция, не казвам, че СЕМ не е 

безпристрастен. Надявам се това да не е така. Но смятам, че е необходим един сериозен 

анализ, тъй като и преди малко ние чухме за отклонения от параметри в лицензия на БНТ, 

което е свързано с обществената мисия. И го казвам с тревога. Надявам се и ние, и 

ръководството на БНТ, защото там е фокусът, да не е загубена чуваемостта, да може да 

намери верния път за един нормален диалог, за една нормална реакция, която според мен би 

трябвало да почива и на един анализ от тяхна страна, който да е свързан с факти, с аргументи, 

за да не остава съмнение, че нещо от тези твърдения и тези изразени мнения, наистина имат 

основания. Това се очаква от СЕМ. Надявам се да се случи. Предлагам Ви сега или на 

следващо заседание да обсъдим това искане за този мониторинг, който се визира за един 

такъв период, който може би е проблемен. Аз не знам, но за да се визира, очевидно това се 

твърди. Както и за искането за външен мониторинг, допълнителен, една независима 

експертиза. Не знам дали това може да стане по линия на СЕМ, с някаква работна група! 

Може би има такава възможност или не. Това е, което исках съвсем конкретно да обсъдим. 

Ако искате да вземете отношение, за да сме си в ролята и функцията принципно. 

София Владимирова заяви, че няма нито едно писмо, което да е дошло в СЕМ и СЕМ да не 

се е сезирал по отношение на него. Както и да не е отговорил на нито един гражданин, с 

какъвто и да е бил въпрос той. А какво остава до толкова сериозен дебат, който касае 

обществената телевизия. Вярва, че е важно да се каже, че СЕМ прави мониторинг, защото  
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действително прави такъв мониторинг. Този мониторинг ще бъде обсъден тук на заседание, 

съответно с всички аргументи, защото съветниците също са и зрители, освен членове на 

Съвета. И е сигурна, че всеки има своя собствена позиция и свое собствено мнение. Не е лошо 

те да бъдат подкрепени с факти. Не знае дали има възможност, в случай че има такава, би 

подкрепила коментирания период също да бъде мониториран, защото в крайна сметка тези 

мониторинги са най-добрата защита, както за Съвета за електронни медии, така и за 

обществените медии. Всичко останало влиза в графата слухове и спекулации. Т.е. 

мониторингът, който е правен на „Хоризонт” за плурализъм бе разглеждан и в Народното 

събрание, както и публично представен. И той съвпадна с мониторинга, който радиото си 

направи. Предполага, че нашето наблюдение ще отговаря на същите високи критерии по 

отношение на БНТ, които сме спазвали и няма нужда да има напрежение по отношение на 

това, дали СЕМ се е сезирал. Смята, че Регулаторът си върши работата сериозно и отговорно. 

Ние не сме „Бърза помощ” и не можем толкова бързо да излезем с наблюдение на такъв голям 

времеви диапазон. Наблюдението, естествено .. ще продължи докато има обществен интерес. 

Очевидно е, че по-големият процент от телевизионното и радио съдържание е заето от 

протестите.  В случая е много важно да се виждат всички гледни точки или поне максимален 

брой гледни точки. 

Галина Георгиева изрази мнение, че разчита на такава сетивност и апелира за вземане на 

отношение и по други писма, които сме получавали. Тя ще посрещне това желание така бързо 

да откликваме. Присъединява се към думите на г-жа Владимирова, тъй като всички 

мониторинги, които се правят, дали са фокусирани, дали конкретно фокусираното 

наблюдение със случая в Перник, спазването на лицензиите, които бяха разгледани днес. 

Смята, че излишно се създава напрежение. 

Ивелина Димитрова: Няма никакво напрежение, ако Вие изпитвате напрежение… 

Галина Георгиева вярва, че на следващото заседание или на по-следващото, ще имат 

възможност да разгледат докладите. Днес са разгледани докладите за спазването на 

лицензиите, но след като имат един обобщен анализ, включен като точка в дневния ред и 

всички да вземат отношение по него и да дадат своето становище.   

Ивелина Димитрова: Ето това, според мен, беше много важно да се чуе именно днес. Трябва 

да има реакция. Смятам, че ние би трябвало да имаме един по-задълбочен и по-обобщен 

анализ и по параметрите на лицензиите, и по принципите в Закона за радиото и телевизията 

по отношение на обществената мисия и по други въпроси, касаещи дейността и 

ангажиментите на обществените оператори. Благодаря, че ми дадохте възможност да се 

изкажа по темата. Смятам, че е важна.  

Бетина Жотева благодари на хората миналата година, на г-жа Владимирова и на 

мониторинга, които направиха много добра методика за наблюдение на Член 6, която беше 

доказано работеща и мониторинга на „Хоризонт”, който беше изискан от нас от Парламента. 

В момента може да се види като основна новина на нашия сайт. Т.е. всички, които се 

съмняват в методиката на СЕМ дали работи или не, работи много добре и е доказано 

ефективна. Относно идеята за външен мониторинг, предполага не допускат, че като 

председател на този орган, ще помоли европейски експерти да дойдат да проверяват 

качеството на работата на нашите експерти. Всеки друг извън този орган може да покани 

когото си иска да прави мониторинг, но тя напълно вярва на експертизата на нашия 

мониторинг. В писмото е отбелязано, че, тъй като СЕМ не се самосезира, затова ще бъдат 

поканени външни експерти. СЕМ се е самосезирал, казахме, показахме, обяснявахме, ще 

бъдем готови във вторник. Но ако това не е достатъчно, всеки един заинтересован от външен 

мониторинг, може да покани експерти. Ако тези експерти желаят да дойдат и да видят как се 
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работи при нас, са добре дошли винаги. Но да заместваме нашите експерти с чужди, тя няма 

да подкрепи. 

Ивелина Димитрова: За този период, останах с впечатление, че и г-жа Владимирова не е 

против да се направи, когато е възможно мониторинг за визирания период 15 юни – 15 юли. 

Бетина Жотева поясни, че в момента, целият ресурс е около десет души, които работят в 

мониторинга и понеже това е в развитие, те са ежечасно ангажирани, ще разчитат на 

директора на „Специализирана администрация” да каже кога има ресурс да се започне 

визираното наблюдение от 15 юни. За нея остава неясно какво точно да се наблюдава в 

посочения период. Когато имаме възможност ще се спрем специално на този период. 

Ивелина Димитрова: Вижте писмото, освен плурализма, тук се визират и други неща. 

Вероятно това е въпрос на анализ.  

Бетина Жотева уточни, че когато има физическа и технологична възможност, ще се спрем 

специално на този период. 

 

 

- Доклад относно отразяване на случая с домашно насилие над дете в гр. Перник 

 

Зорница Гюрова, И.д. Директор на дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР” 

представи доклада. (Приложение 8) 

 

Розита Еленова: Бих искала да знам чия е идеята, когато коментираме нещо актуално, да се 

сложи и друго решение в доклада?? 

Емилия Станева поясни, че тъй като решението е достъпно от вчера, за информация на 

съветниците са го приложили, защото касае практиката по отношение разпространение на 

такива кадри. Ще бъде даден доклад по този случай, но тъй като съдебният акт се отнася  пак 

за неприкосновеност е предложила да се приложи и към този доклад, за да се вземе предвид 

при обсъждането и преценката какви действия да бъдат предприети.  

Розита Еленова: Нека едно по едно. По-добре от мен знаете, че когато се смесят два 

информационни потока, се получават внушения. Тук това не е добро решение. Вие, мисля, че 

няма да отречете, колко, аз като съветник, съм се интересувала от финализирането на всяко 

наказателно постановление - какво се случва. Имали сме често професионални разговори по 

темата как различни състави на Съда излизат с различни решения. Така че, имаме тежък 

актуален казус, който трябва да анализираме. Да бъде смесен той с нещо друго, намирам за не 

добро решение и стигащо дори до различни  внушения. Хората, които работят в мониторинга 

са за мен визионери. Това, че Съда може да отсъди различни решения, то е според ниво на 

компетентност, това не може да бъде при нас водещо. В противен случай - всичко е 

информация. В противен случай, няма нужда да има Закон за радио и телевизия, всичко е 

информация. Тази част накрая, с прикрепеното Решение………. За мен то е ценно, ако ми го 

изпратите на пощата, ако ми го дадете, ако седнем и го цитираме. Но привнесено към предния 

случай е внушение. Мисля, че с работа си съм чувствителна по темата „Човешко 

достойнство”. Изключително чувствителна. Скоро имаше интересен случай в Германия… 

може би съм го цитирала, защото ми направи толкова силно впечатление, педофил с много 

тежка присъда и медиите взеха решение да не съобщават името му точно, защото той също 

има деца , за да бъдат пощадени, не се съобщава името му. Ние сме тези, които повишаваме 

качеството на медийната среда.  

София Владимирова изказа поздравления към медиите, които не се изкушиха да излъчат 

клипа, добил популярност в интернет. Това показва една изключително висока степен на 
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цивилизованост и на професионална етика. За съжаление, не всички бяха на това ниво. 

Видяхме го, това не е нарушение на закона, друг е въпроса и мониторинга ще прецени къде и 

ако има нарушение на закона, да се върви по реда на надзора. За нея е доста притеснителен 

факта, че масово беше излъчен адресът, на който живеят конкретно лицата, визирани в 

доклада. Това беше масово повтаряно многократно в почти всички емисии новини, не на 

всички, може би, не може да бъде обективна, защото е гледала един или два големи 

доставчика, но за съжаление, големи доставчици с голяма степен на влияние и смята, че 

Съветът има своите стъпки, които може да извърви. Благодари на мониторинга за бързия 

доклад, който успя да внесе на това заседание.  

Розита Еленова: Ето за това говоря и аз, че когато подадем сигнал, нещата ще се регулират. 

Защо зачести това показване на адресите….  

Ивелина Димитрова: Подкрепям изцяло казаното от г-жа Владимирова и много се радвам на 

тази дискусия, която отвори г-жа Еленова, защото ние гледаме нещата около излъчените 

адреси, улици, имахме предишен случай с училище… гледаме го през призмата на Закона за 

защита на личните данни, обаче тук става въпрос за дете и по ред други изисквания и защита 

на децата в риск, всъщност е много важно да не се разкрива тяхната самоличност, точно 

защото е дете в риск. И тук според мен, медиите трябва да са още по-внимателни. Не става 

въпрос за какъвто и да е по-общ, по-рутинен случай, в който… за възрастен човек или се 

разкрива такава информация. Така че, ние в конкретния случай нещата трябва да ги гледаме 

през Закона за радиото и телевизията и критериите за защита на децата. Има и ДАЗД и Закон 

за защита на детето.  

Розита Еленова: Има си и реакции, които Съветът може да предприеме. Тук е работата на 

СЕМ. Да призовем медиите да не излъчват видеото, за това дете е белег за цял живот. И 

нашата работа е в бързата реакция. Извинявай, Зори,  : „в светлата част на деня”. А ако е в 

тъмната част на деня? Не са сериозни тези изрази. В ЗРТ има ли нещо за тъмна и светла част 

на деня? Иначе, за да завърша, припомняйки думите си от точка първа, доволна съм от 

последните три заседания от мониторинга. Това, че имам някои бележки не отрича другото - 

работата, бързината, експресността.    

 

 

Информации 

− Доклади от СА НЛРПР и ОА относно проведени конкурси за заемане на свободни 

позиции в двете дирекции. 

 

Главен секретар Емилия Станева представи информация относно резултатите от 

проведените конкурси. (Приложения 9 и 10) 

 

СЕМ приема за информация. 

 

Бетина Жотева закри заседанието. 

 

 

Материали, приложени към Протокол № 27:  

 

1. Дневен ред 

2. Доклад от М. Колева с Изх. № НД-04 30-07-35 от 20.07.2020 г. 

3. Доклад от Р. Дормишкова с Изх. № НД-04 30-07-37 от 21.07.2020 г. 
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4. Доклад от Е. Василева с Изх. № НД-04 30-07-36 от 20.07.2020 г. 

5. Доклад от Р. Радоева с Изх. № ЛРР-15 30-04-20 от 21.07.2020 г. 

6. Доклад от В. Павлов с Изх. № РД-20 04-02-2 от 20.07.2020 г. 

7. Доклад от Е. Станева с Изх. № АСД-09 30-08-51 от 21.07.2020 г. 

8. Доклад от И. Илиева с Изх. № НД-04 30-07-38 от 22.07.2020 г. 

9. Доклад от А. Милкова с Изх. № ЧР-26 30-07-27 от 16.07.2020 г. 

10. Доклад от М. Андреева с Изх. № ЧР-26 30-08-55 от 20.07.2020 г. 

  

 

 

 

Бетина Жотева 

Председател на СЕМ  

 

...........................  Ивелина Димитрова 

 

 

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

 

Галина Георгиева  

    

   ……….….….….  

     

    Розита Еленова  

            

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

 

 

 

София Владимирова    ………….….…. 
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