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ЗА

ЕЛЕКТРОННИ

МЕДИИ

ПРОТОКОЛ
№ 13
от редовно заседание, състояло се на 26.03.2019 г.
ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева, Ивелина Димитрова, Иво Атанасов, Розита Еленова,
София Владимирова – председател.
Начало на заседанието – 11.00 часа, водено от София Владимирова – председател на СЕМ.
Съставил протокола – Мария Овчарова
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклади на Експертните комисии за провеждане на конкурси за радиодейност в
градовете Свиленград и Царево.
Докладва: Председателят на комисиите г-жа Розита Еленова.
2. Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» по постъпили
искания по чл. 116е от ЗРТ, подадени от „Дигитално аудио България” ЕООД, ЕТ „ДИП
Трейдинг – Павел Костадинов” и „Медия продакшън” ЕООД.
Вносител: Анета Милкова.
Докладва: Емилия Станева.
3. Доклад на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» по административнонаказателни производства, образувани с АУАН № НД-01-2/2019 г. и АУАН № НД-014/2019 г.
Вносител: Анета Милкова.
Докладва: Владимир Павлов.
4. Доклад на Дирекция «Обща администрация» относно искане, подадено по реда на
ЗДОИ.
Вносител: Райна Радоева
Докладва: Нора Косева
Разни:
Информации:
- Командировка на Константин Каменаров, генерален директор на БНТ, в Кан, за
периода 06.04 – 10.04.2019 година.
- Покана от Соломон Паси за участие в „Международна конференция
„Дезинформация и фалшивите новини след Европейските избори”, в периода 31
май – 1 юни 2019 г.
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-Информация за сформиране на работни групи към Министерство на външните
работи и Министерство на културата.
- Паметна записка относно работна среща за подготовка на проект за стратегия за
развитие на обществените медии.
София Владимирова откри заседанието и предложи допълнения към дневния ред: в т.
Разни Бетина Жотева-член на СЕМ да докладва за командировката, която предстои в
Брюксел през м. април на подгрупа 3 на ЕРГА. Подложи на гласуване дневния ред.
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Приема дневния ред с направените в него допълнения.
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклади на Експертните комисии за провеждане
радиоконкурсите за радиодейност в градовете Свиленград и Царево. (Приложение т.1)

на

Розита Еленова - председател на ЕК, представи доклад от дейността на експертна
комисия, оценила документите на кандидатите в конкурса за издаване на лицензия за
радиодейност за гр. Свиленград, честота 97.6 MHz. Експертната комисия е оценила петима
участници: „Агенция Витоша” ЕООД,” Радиокомпания Си.Джей” ООД, „Оберон Радио
Макс” ЕООД, „РД-22” ЕООД и „Русское радио” ЕООД.
Иво Атанасов: На мен ми прави впечатление, че не просто „Агенция Витоша” по
аритметичен сбор е на първо място, но и всички членове на експертната комисия от
квотата на СЕМ са я поставили на първо място. Това важи и за следващите доклади на
експертните комисии, което показва че имаме някаква много висока степен на сближаване
на критерии, което при всички случаи е полезно при нашата лицензионна дейност. С това
уточнение приемам проекторешението.
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Приема доклада от дейността на експертната комисия
Съветът обсъди класирането на кандидатите в конкурса за издаване на лицензия за
радиодейност за гр. Свиленград, честота 97.6 MHz и реши да се съобрази с предложението
на експертната комисия, отразено в доклада и протокола от заседанието й, и да класира на
първо място „Агенция Витоша“ ЕООД.
При класирането на кандидатите СЕМ, в съответствие с разпоредбите на чл. 20, ал.
2 и чл. 36, т. 5 на ЗРТ, се ръководи и от интересите на обществото, и защитата на
интересите на слушателите, с цел осигуряване възможност за ползвателите на радиоуслуги
да получат достъп до разнообразни радиопрограми. В тази връзка, са взети предвид и
мотивите на Решение № РД-05-41/10.07.2018 г., конкретно: да бъде използван ефективно
радиочестотният спектър в зоната на обслужване, да се създадат възможности за
конкурентна медийна среда и условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи достъп до нова българска радиопрограма и
потребителите да имат алтернативен избор, което е предпоставка за високо качество на
предлаганата услуга.
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Като се основава на конкурсните документи, представени от кандидатите, тяхното
съдържание и съответствието им с нормите на ЗРТ и изискванията, посочени в
конкурсните книжа, на критериите по чл. 116а, ал. 3, т. 6 от ЗРТ, на доклада на експертната
комисия, както и на комплексната оценка за най-пълно удовлетворяване на конкурсните
изисквания, формирана от:
– аргументираното представяне на заявения профил и степента на защита на заявените цел,
предназначение и очаквани резултати от реализацията на проекта в региона на гр.
Свиленград;
– съобразяването на избрания профил със структурата и състава на регионалната
аудитория в зоната на обслужване, с цел обхващането на преобладаваща част от нея;
– степента на насоченост на медийната комуникация като структура и съдържание на
радиопрограмата;
– заявените перспективни възможности за задоволяване на очакванията и потребностите
на слушателите от гр. Свиленград, като ползватели на услугата, и поетите от кандидата
програмни ангажименти за развитието на радиопрограмата;
– ефективността на представената организационно- творческа структура и плана за
програмното осигуряване и реализацията на програмата, съобразно спецификата на
избрания профил;
– степента на професионалната аргументация, защитата и представянето на програмния
проект, концепция, профил и схема на програмата;
– финансовата стабилност на кандидата;
– представения финансов план за развитие на радиопрограмата;
– представения бизнес план за осъществяване на дейността, поетите ангажименти за
финансови инвестиции за стартирането на радиопрограмата, финансовото осигуряване на
развитието на услугата в близкосрочна и средносрочна перспектива;
– заявените намерения за усвояване на пазарни дялове от реклама в регионалния пазар;
– качеството и професионалните стандарти за производството и осигуряването на
радиопрограмата, представени в технологичния проект;
– качеството и професионалните стандарти, представени в предварителния технически
проект за използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно
радиоразпръскване;
– опита в осъществяването на дейност по смисъла на ЗРТ,
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: На основание чл. 116в, ал. 2 във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 9,
т. 14 и т. 15 от ЗРТ
І. Класира кандидатите за лицензия, участвали в открития с Решение № РД-05-41/
10.07.2018 г., конкурс за осъществяване на радиодейност - създаване на програма със
специализиран профил, предназначена за аудитория от 20 до 45 години, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно
аналогово радиоразпръскване на територията на град Свиленград, честота 97.6 MHz, както
следва:
Първо място: „Агенция Витоша“ ЕООД
Второ място: „Радиокомпания Си.Джей“ ООД
Трето място: „Оберон Радио Макс“ ЕООД
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Четвърто място: „Р-22“ ЕООД
Пето място: „Русское Радио“ ЕООД
За класирането на „Агенция Витоша“ ЕООД на първо място, СЕМ взе предвид:
Представеният програмен проект – цел, предназначение, очаквани резултати и програмни
намерения, е съобразен със специализацията на програмния профил, за който е обявен
конкурса. „Радио Витоша“ е 24 часова програма, насочена към аудиторията на възраст от
20 до 45 години. Профилът на радиото е специализиран в музикалния формат HOT AC.
Това е формат, който успешно комбинира хитове от 90-те със съвременна музика.
Разнообразната музикална плейлиста е съчетана с информационна продукция в
съотношение 80 % музика и 20 % говор. Задачите, които си поставя кандидата по
отношение на възрастовия обхват на аудиторията са: широко информиране с актуална
тематика, организиране на ежедневна обратна връзка със слушателите, които да поставят
оценка и да внасят нови идеи и предложения. Новинарските емисии предлагат найинтересното от България и света, свързано с политика, икономика, култура, бизнес, спорт,
време, пътна обстановка в страната, както и коментарни рубрики и разговори по актуални
въпроси и теми. Организационно-творческият, финансовият и технологичният план
покриват изискванията, посочени в конкурсните книжа, съдържат позициите, необходими
за радиопроизводство и разпространение на програмата. Кандидатът има доказан опит в
създаването и разпространението на радиопрограми.
За класирането на „Радиокомпания Си.Джей“ ООД на второ място, СЕМ взе
предвид: Кандидатът е представил добре разработени конкурсни документи, съобразени с
конкурсните изисквания и критерии. „Енджой“ е специализирана програма, насочена към
възможно най-широк кръг слушатели на възраст между 20 и 45 години. Информационното
съдържание на програмата е съобразено със спецификата на възрастовата група. В
програмата са включени говорно-музикални форми, свързани със специализацията на
програмата. Предложените технологично-технически решения и форми показват
ангажимента на дружеството за пълноценно реализиране на услугата. Кандидатът има
доказан опит в създаването на радиопрограми.
За класирането на „Оберон Радио Макс“ ЕООД на трето място, СЕМ взе предвид:
Представените програмни документи са съобразени със специализацията на програмния
профил, за който е обявен конкурса. Кандидатът планира да създаде, поддържа и развива в
гр. Свиленград програма „РАДИО ФМ +“, предназначена за местното население във
възрастите от 20 до 45 години. Дружеството е с опит в създаването на радиопрограми.
За класирането на „Р-22“ ЕООД на четвърто място, СЕМ взе предвид: Програмата,
която доставя кандидата, е насочена към аудитория с възраст от 20 до 45 години.
Форматът на „Радио Енерджи“ е изключително динамичен и позитивен. С приоритет са
посочени националните и регионални информации. Обърнато е внимание на сервизната
информация, свързана с аварии на електрическата или водопреносна мрежа, информация
за пътната обстановка в градовете, в които излъчва. Организационно-творческият,
финансовият и технологичният план покриват изискванията, посочени в конкурсните
книжа. Кандидатът има доказан опит в създаването и разпространението на
радиопрограми.
За класирането на „Русское радио“ ЕООД на пето място, СЕМ взе предвид:
Кандидатът планира да създава и развива програма „Руско радио“. Поставя си за цел
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формиране и моделиране на културно-естетически вкус на слушателите като алтернатива
на музикалното съдържание, преобладаващо в гр. Свиленград. Представянето и защитата
на програмния проект не са достатъчно убедително аргументирани, не е категорично
обоснован интересът на младежката аудитория към точно това съдържание и програма,
които се предлагат. Дружеството е новоучредено и не притежава опит в доставянето на
медийни услуги.
ІІ. Да издаде лицензия за осъществяване на радиодейност - създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за аудитория от 20 до 45 години,
разпространявана чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи
за наземно аналогово радиоразпръскване на територията на град Свиленград, честота 97.6
MHz на „Агенция Витоша“ ЕООД. Лицензията е за програма с наименование „Радио
Витоша” и срок 15 години.
ІІІ. Комисията за регулиране на съобщенията да издаде разрешение за ползване на
индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване на електронни съобщения
чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване на територията на град Свиленград, честота 97.6 MHz на „Агенция
Витоша“ ЕООД.
В 3-дневен срок от влизане в сила на решението, същото да се изпрати на
Комисията за регулиране на съобщенията.
Розита Еленова - председател на ЕК, представи доклад от дейността на експертна
комисия, оценила документите на кандидатите в конкурса за издаване на лицензия за
радиодейност за гр. Царево, честота 97.4 MHz. Експертната комисия, в изпълнение на
указанията на Върховен административен съд, е оценила само двама от участниците:
„Оберон Радио Макс“ ЕООД и „Радиокомпания Си.Джей“ ООД.
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Приема доклада от дейността на експертната комисия.
Съветът за електронни медии обсъди класирането на кандидатите в конкурса за
радиодейност за гр. Царево, честота 97.4 MHz и реши да се съобрази с предложението на
експертната комисия и отново да класира на първо място „Оберон Радио Макс“ ЕООД.
При класирането на кандидатите, в съответствие с разпоредбите на чл. 20, ал. 2 и чл. 36, т.
5 на ЗРТ, СЕМ се ръководи и от интересите на обществото, и защитата на интересите на
слушателите, с цел осигуряване възможност за ползвателите на радиоуслуги да
получат достъп до разнообразни радиопрограми. В тази връзка, са взети предвид и
мотивите на Решение № РД-05-111/14.06.2016 г., конкретно: да бъде използван ефективно
радиочестотният спектър в зоната на обслужване, да се създадат възможности за
конкурентна медийна среда и условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи достъп до нова българска радиопрограма и
потребителите да имат алтернативен избор, което е предпоставка за високо качество на
предлаганата услуга.
Основавайки се на конкурсните документи, представени от кандидатите, тяхното
съдържание и съответствието им с нормите на ЗРТ и изискванията, посочени в
конкурсните книжа, на критериите по чл. 116а, ал. 3, т. 6 от ЗРТ, на доклада на експертната
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комисия, както и на комплексната оценка за най-пълно удовлетворяване на конкурсните
изисквания, формирана от:
– аргументираното представяне на заявения профил и степента на защита на заявените цел,
предназначение и очаквани резултати от реализацията на проекта в региона на гр. Царево;
– съобразяването на избрания профил със структурата и състава на регионалната
аудитория в зоната на обслужване, с цел обхващането на преобладаваща част от нея;
– степента на насоченост на медийната комуникация като структура и съдържание
на радиопрограмата;
– заявените перспективни възможности за задоволяване на очакванията и потребностите
на слушателите от гр. Царево, като ползватели на услугата, и поетите от кандидата
програмни ангажименти за развитието на радиопрограмата;
– ефективността на представената организационно- творческа структура и плана за
програмното осигуряване и реализацията на програмата, съобразно спецификата на
избрания профил;
– степента на професионалната аргументация, защитата и представянето на програмния
проект, концепция, профил и схема на програмата;
– финансовата стабилност на кандидата;
– представения финансов план за развитие на радиопрограмата;
– представения бизнес план за осъществяване на дейността, поетите ангажименти за
финансови инвестиции за стартирането на радиопрограмата, финансовото осигуряване на
развитието на услугата в близкосрочна и средносрочна перспектива;
– заявените намерения за усвояване на пазарни дялове от реклама в регионалния пазар;
– качеството и професионалните стандарти за производството и осигуряването на
радиопрограмата, представени в технологичния проект;
– качеството и професионалните стандарти, представени в предварителния технически
проект за използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно
радиоразпръскване;
– опита в осъществяването на дейност по смисъла на ЗРТ.
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: На основание чл. 116в, ал. 2 във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 9,
т. 14 и т. 15 от ЗРТ,
І. Класира кандидатите за лицензия, участвали в открития с № РД-05-111/
14.06.2016 г. конкурс за осъществяване на радиодейност - създаване на програма със
специализиран профил, предназначена за аудитория от 20 до 45 години, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно
аналогово радиоразпръскване на територията на град Царево, честота 97.4 MHz, както
следва:
Първо място: „Оберон Радио Макс“ ЕООД
Второ място: „Фокус-Нунти“ ООД
Трето място: „Радиокомпания Си.Джей“ ООД
За класирането на „Оберон Радио Макс“ ЕООД на първо място СЕМ взе предвид:
Конкурсната документация е разработена аргументирано, покрити са всички изисквания,
залегнали в конкурсните книжа за програма със специализиран програмен профил,
насочена към местна аудитория във възрастите от 20 до 45 години. Отчитайки конкретните
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дадености на медийната среда в региона, кандидатът обосновава основната тематична
специализация на програмата – спортът. Поети са категорични ангажименти за
осъществяване на регионална комуникация. За изграждането й са предвидени достатъчно
конкретни предавания – информационни, коментарни, игрови, музикални. Целта,
предназначението и очакваните резултати от реализирането на избрания радиоформат са
съобразени с интересите, структурата и състава на аудиторията в зоната на предоставяне
на услугата и са проектирани в програмната концепция. Заявените и поети програмни
ангажименти са така преценени, че да могат да бъдат реализирани стабилно и устойчиво
до средносрочната перспектива от лицензионния период. Специална медийна цел е
динамизиране живота на хората с увреждания, гражданските действия за осигуряване на
условия за тяхното спортуване и др. Организационно-творческият план обхваща всички
управленски и изпълнителски структурни нива на радиопроизводството, което е
предпоставка за ефективна реализация на проекта. Проектът е осигурен финансово.
Представените технически характеристики на електронната
съобщителна мрежа
съответстват на Техническите изисквания за работа с електронни съобщителни мрежи от
радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях. Предложените
технологично-технически решения и форми показват ангажимента на предприятието за
пълноценно и всеобхватно реализиране на услугата.
За класирането на „Фокус-Нунти“ ООД на второ място, СЕМ взе предвид:
Представените от кандидата конкурсни документи са съобразени с конкурсните
изисквания и критерии. Специализацията на програмата е защитена. Програмният формат
е музикално-информационен или Adult Contemporary/News. Форматът предопределя
симбиоза между музиката от 70-те години до наши дни и всички видове информация, като
новини, коментари, дискусии, слушатели в ефир, сервизна информация за времето,
трафика и т.н, Предвижда се до 40 % от цялото програмно време да е отделено за новини и
говорни елементи. Представен е анализ на социологически данни и демографска ситуация,
който акцентира върху необходимостта от реализиране на информационна програма, с
подчертан национален характер. Проектът е финансово и технологично осигурен.
Кандидатът е с доказан опит в създаването и разпространението на радиопрограми.
За класирането на „Радиокомпания Си. Джей“ ООД на трето място, СЕМ взе
предвид: Радио Енджой е специализирана програма, насочена към възможно най-широк
кръг слушатели на възраст между 20 и 45 години. Информационното съдържание на
програмата е съобразено със спецификата на възрастовата група. В програмата са
включени говорно-музикални форми, свързани със специализацията на програмата.
Интерактивността на програмата спрямо младежката аудитория се осъществява чрез
непрекъснат контакт със слушателите посредством уеб страницата на радиото.
Организационно-творческият, финансовият и технологичният план покриват
изискванията, посочени в конкурсните книжа. Кандидатът има доказан опит в създаването
и разпространението на радиопрограми.
ІІ. Да издаде лицензия за осъществяване на радиодейност - създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за аудитория от 20 до 45 години,
разпространявана чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи
за наземно аналогово радиоразпръскване на територията на град Царево, честота 97.4 MHz
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на „Оберон Радио Макс“ ЕООД. Лицензията е за програма с наименование „Старт EФ EМ”
и срок 15 години.
ІІІ. Комисията за регулиране на съобщенията да издаде разрешение за ползване на
индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване на електронни съобщения
чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване на територията на град Царево, честота 97.4 MHz на „Оберон Радио
Макс“ ЕООД.
В 3-дневен срок от влизане в сила на решението, същото да се изпрати на
Комисията за регулиране на съобщенията.
Розита Еленова - председател на ЕК, представи доклад от дейността на експертна
комисия, оценила документите на кандидатите в конкурса за издаване на лицензия за
радиодейност за гр. Царево, честота 101.5 MHz. Експертната комисия, в изпълнение на
указанията на Върховен административен съд, е оценила само двама от участниците:
„Фокус-Нунти“ ООД и „Радио Веселина“ ЕАД.
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Приема доклада от дейността на експертната комисия.
Съветът за електронни медии обсъди класирането на кандидатите в конкурса за
радиодейност за гр. Царево, честота 101.5 MHz и реши да се съобрази с предложението на
експертната комисия и отново да класира на първо място „Фокус-Нунти“ ООД.
При класирането на кандидатите, в съответствие с разпоредбите на чл. 20, ал. 2 и чл. 36, т.
5 на ЗРТ, СЕМ се ръководи и от интересите на обществото, и защитата на интересите на
слушателите, с цел осигуряване възможност за ползвателите на радиоуслуги да получат
достъп до разнообразни радиопрограми. В тази връзка са взети предвид и мотивите на
Решение № РД-05-113/14.06.2016 г., конкретно: да бъде използван ефективно
радиочестотният спектър в зоната на обслужване, да се създадат възможности за
конкурентна медийна среда и условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи достъп до нова българска радиопрограма и
потребителите да имат алтернативен избор, което е предпоставка за високо качество на
предлаганата услуга.
Основавайки се на конкурсните документи, представени от кандидатите, тяхното
съдържание и съответствието им с нормите на ЗРТ и изискванията, посочени в
конкурсните книжа, на критериите по чл. 116а, ал. 3, т. 6 от ЗРТ, на доклада на
Експертната комисия, както и на комплексната оценка за най-пълно удовлетворяване на
конкурсните изисквания, формирана от:
– аргументираното представяне на заявения профил и степента на защита на заявените цел,
предназначение и очаквани резултати от реализацията на проекта в региона на гр. Царево;
– съобразяването на избрания профил със структурата и състава на регионалната
аудитория в зоната на обслужване, с цел обхващането на преобладаваща част от нея;
– степента на насоченост на медийната комуникация като структура и съдържание на
радиопрограмата;
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– заявените перспективни възможности за задоволяване на очакванията и потребностите
на слушателите от гр. Царево, като ползватели на услугата, и поетите от кандидата
програмни ангажименти за развитието на радиопрограмата;
– ефективността на представената организационно- творческа структура и плана за
програмното осигуряване и реализацията на програмата, съобразно спецификата на
избрания профил;
– степента на професионалната аргументация, защитата и представянето на програмния
проект, концепция, профил и схема на програмата;
– финансовата стабилност на кандидата;
– представения финансов план за развитие на радиопрограмата;
– представения бизнес план за осъществяване на дейността, поетите ангажименти за
финансови инвестиции за стартирането на радиопрограмата, финансовото осигуряване на
развитието на услугата в близкосрочна и средносрочна перспектива;
– заявените намерения за усвояване на пазарни дялове от реклама в регионалния пазар;
– качеството и професионалните стандарти за производството и осигуряването на
радиопрограмата, представени в технологичния проект;
– качеството и професионалните стандарти, представени в предварителния технически
проект за използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно
радиоразпръскване;
– опита в осъществяването на дейност по смисъла на ЗРТ,
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: На основание чл. 116в, ал. 2 във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 9,
т. 14 и т. 15 от ЗРТ,
І. Класира кандидатите за лицензия, участвали в открития с Решение № РД-05-113/
14.06.2016 г. конкурс за осъществяване на радиодейност - създаване на програма с общ
(политематичен) профил, разпространявана чрез използване на налични и/или нови
електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на територията
на град Царево, честота 101.5 MHz, както следва:
Първо място: „Фокус-Нунти“ ООД
Второ място: „Радио Веселина“ ЕАД
Трето място: „РТЕ НЕТ“ ООД.
За класирането на „Фокус-Нунти“ ООД на първо място, СЕМ взе предвид следното:
Кандидатът представя много добре мотивирани и изложени проект, концепция, профил и
схема, насочени към ефективна реализация на информационния характер на програмата в
лицензирания общ, политематичен профил. Направеният анализ на социологически данни
и демографска ситуация, мотивира необходимостта от реализиране на информационна
програма, с подчертан национален характер. Регионалните новини заемат значителен
процент от дневното програмно време за новини, което се постига с дванадесет
петминутни емисии с местна тематика и в централните емисии с тематика от региона,
страната и чужбина, ведно с регионалните информации в информационните блокове.
Обърнато е особено внимание на основните принципи в радиодейността, отнасящи се до
чистотата на българския език, някои етични норми за поведение и др. Програмата се
стреми чрез богата и достъпна информация да задоволява изискванията на възможно найширок кръг от потенциална слушателска аудитория. Отделено е внимание на
9

регионалните, публицистични, политически, икономически, културни и спортни
предавания, чрез които да се гарантира информираността на населението. „Радио Фокус“
поначало търси целевата си аудитория в широкия диапазон от младите до възрастните
слушатели. Музикална част на програмата е микс от разнообразни стилове. Заложен е
реалистичен финансов план. Фокус-Нунти ООД има достатъчно голям опит като създател
на радиопрограма и като радиопродуцент. Представените технически характеристики на
електронната съобщителна мрежа съответстват на техническите изисквания за работа на
електронните съобщителни мрежи от радиослужба „Радиоразпръскване“ и съоръженията,
свързани с тях. Предложените технологично-технически решения и форми показват
ангажимента на предприятието за пълноценно реализиране на услугата.
За класирането на „Радио Веселина“ ЕАД на второ място СЕМ взе предвид:
Представените конкурсни документи отговарят на изискванията и критериите, включени в
конкурсната документация. Специализацията е защитена. Целите са развити в два основни
раздела: комуникативни задачи и действия в интерес на слушателя, като клиент и
потребител на радиото. В програмната схема е отделено място за достатъчен брой говорни
полета и форми, предназначени за информация от общ характер, утилитарна и сервизна
информация. Организационно- творческият план, финансовото и бизнес планиране са
професионално развити и са основание за устойчиво развитие на медията в близка и
далечна перспектива. За постигане на високо качество на услугата са предвидените
интерактивност и форми за двустранна работа със слушателите: система за получаване и
систематизиране на техните мнения, промоционална и консултативна дейност. Кандидатът
има доказан опит в създаването и разпространението на радиопрограми.
За класирането на „РТЕ НЕТ“ ООД на трето място СЕМ взе предвид:
Представеният програмен проект – цел, предназначение, очаквани резултати и програмни
намерения, е съобразен със специализацията на програмния профил, за който е обявен
конкурса. Програма Nova News е насочена към широка аудитория, основно градско
население и в нея присъстват предавания с културна, публицистична, образователна и
развлекателна насоченост. Музикалната селекция включва най-добрите и любими поп и
рок хитове. За постигане на по-високо качество, кандидатът залага на програмното
решение за интегрирани действия с Нова телевизия. Организационно-творческият,
финансовият и технологичният план покриват изискванията, посочени в конкурсните
книжа, съдържат позициите, необходими за радиопроизводство и разпространение на
програмата. Кандидатът има доказан опит в създаването и разпространението на
радиопрограми.
ІІ. Да издаде лицензия за осъществяване на радиодейност - създаване на програма с
общ (политематичен) профил, разпространявана чрез използване на налични и/или нови
електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за територията
на град Царево, честота 101.5 MHz на „Фокус-Нунти“ ООД. Лицензията е за програма с
наименование „Радио Фокус” и срок 15 години.
ІІІ. Комисията за регулиране на съобщенията да издаде разрешение за ползване на
индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване на електронни съобщения
чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване на територията на град Царево, честота 101.5 MHz на „Фокус-Нунти“
ООД.
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В 3-дневен срок от влизане в сила на решението, същото да се изпрати на
Комисията за регулиране на съобщенията.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклад на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» по
постъпили искания по чл. 116е от ЗРТ, подадени от „Дигитално аудио България” ЕООД,
ЕТ „ДИП Трейдинг – Павел Костадинов” и „Медия продакшън” ЕООД.
Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада. (Приложение т.2)
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: На основание чл. 32, ал. 1, т. 18, във връзка с
невъзможността да бъде издадена лицензия за радиодейност по аргумент на чл. 116е, ал. 9
от ЗРТ, Съветът намира за целесъобразно да откаже откриването на процедура по чл. 116е,
ал. 1 от същия закон. Да се уведомят тримата заявители, съгласно предложения проект.
Съветът приема, че:
- към настоящия момент липсва официален документ, който да отразява държавната
политика, свързана с наземното цифрово радиоразпръскване на радиопрограми - по
аналогия с Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване
(DVB-T) в Република България, приет от Министерски съвет;
- липсва реално изградена мрежа, която да осигури преноса на сигнала;
- с позиция на Комисията за регулиране на съобщенията, приета с Решение 258/05.07.2018
г., КРС намира за целесъобразно да не издава разрешения, в това число и временни, докато
не бъде приет документ/стратегия за развитие на наземното цифрово радиоразпръскване
на радиосигнали в Република България и създадени условия за излъчване на лицензирано
от СЕМ съдържание;
- в Закона за радиото и телевизията е предвидено процедурата по чл. 116е да завърши с
издаване на лицензия само за телевизионна дейност, но не и такава за радиодейност.
Предвид изложеното, Съветът намира, че освен фактическата невъзможност радиоуслуга
да бъде разпространявана чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово
радиоразпръскване, съответно аудиторията да има достъп до нея, не е налице и правна
възможност – с оглед разпоредбата на чл. 116е, ал. 9 от ЗРТ, СЕМ да открие процедура с
цел издаване на индивидуална лицензия за радиодейност.
Следва да се отбележи, че разпоредбите на Раздел IIa на Глава шеста от ЗРТ, приети
със ЗИД на ЗРТ (ДВ, бр. 14/2009, изм. бр. 12/2010 г.), са резултат от първия План за
въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република
България, приет с решение по т. 24 от протокол № 5 от заседанието на Министерския съвет
на 31 януари 2008 г., изменен и допълнен с решение по т. 13 от протокол № 51 от
заседанието на Министерския съвет на 30 декември 2009 г. Предвид поетите от държавата
международни ангажименти за въвеждане на цифровото телевизионно радиоразпръскване,
нормативните промени (относно издаване на лицензии) са насочени основно към
обезпечаване на телевизионното съдържание, което да се разпространява чрез т.нар.
мултиплекси.
Ивелина Димитрова: Прави ми впечатление, че зачестяват такъв тип искания. Има
интерес.
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Розита Еленова: Те са едни и същи.
Ивелина Димитрова: Може би е редно Съветът да даде знак под някаква форма, че има
интерес вече към лицензии за цифрово радио.
Розита Еленова: Това беше една от темите на разговор с КРС.
София Владимирова отбеляза, че с КРС нееднократно е коментиран този въпрос, именно
и затова имаме тяхната подкрепа.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклад на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» по
административнонаказателни производства:
-

АУАН № НД-01-2/2019 г.;

Юрисконсулт Владимир Павлов представи доклада. (Приложение т.3.1)
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: На основание чл. 43, ал. 6 от ЗАНН спира производството
по административнонаказателна преписка, образувана с АУАН № НД-01-2/2019 г.
- АУАН № НД-01-4/2019 г.
Юрисконсулт Владимир Павлов представи доклада. (Приложение т.3.2)
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: На основание чл. 43, ал. 6 от ЗАНН спира производството
по административнонаказателна преписка, образувана с АУАН № НД-01-4/2019 г.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Доклад на Дирекция «Обща администрация», относно искане,
подадено по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).
Старши юрисконсулт Нора Косева представи доклада. (Приложение т.4)
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Приема доклада. Да бъде уведомен заявителят, че се
оставя без разглеждане подаденото заявление, поради несъответствието му с изискванията
на Закона за достъп до обществена информация.
Розита Еленова: Аз искам да използвам случая да кажа „На добър час” на Нора и на
Владо.Те правят своя дебют на това заседание. Аз вече отбелязах тяхната инициативност и
желание да присъстват в живота и процесите на Съвета и за мен това е
първият белег за качественост. Така че „На добър час”.
Нора Косева: Благодаря!
Владимир Павлов: Благодаря!
София Владимирова: Присъединяваме се, да запазим по-дълго тези колеги в състава на
Съвета за електронни медии.
Розита Еленова: И да станат изявени медийни юристи.
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РАЗНИ:
-

Покана за работна среща на ЕРГА. (Приложение т. Разни)

Бетина Жотева предлага да бъде подкрепена командировката на г-жа Белчева за 9 и 10
април, когато в Брюксел ще се проведе заседанието на Подгрупата за новата Директива. Гжа Белчева следи тази група и присъства на всички нейни заседания.
София Владимирова информира, че поканата е пристигнала късно снощи, след 17 ч. и
затова е говорила с г-жа Жотева да се обсъди на днешното заседание., защото ЕРГА не ни
е уведомила по-рано, че Групата ще се състои на 9 и 10 април. Г-жа Жотева беше
помолила г-жа Белчева да напише имейл с молба да имаме официална покана и тя ще ви
бъде дадена след заседанието.
Бетина Жотева подчерта, че ние сме един от малкото органи, които изискваме ЕРГА да
ни изпращат официални покани, тъй като за командироването на експерти от другите
регулатори не се изисква гласуване от членовете им на заседание. Но при нас това е
правило – да има официални покани. Затова се и забавиха. Причината не е в тях. Те бяха
специално помолени за това.
Розита Еленова: Имаме нов екип - г-жа Емилия Станева и г-жа Анета Милкова и сега
е техният ред да отидат, а и г-жа Станева е в една от работната група за Директивата
в документацията.
София Владимирова припомни, че СЕМ е я определил и тя няма избор.
Розита Еленова: Да се избегне една относително порочна практика да се фокусираме само
върху един човек. Фиксирането върху г-жа Белчева натежава и би трябвало да се
разпръсне това познание и контакти към г-жа Станева, г-жа Милкова, към други експерти
от по-висше ниво. Виждам толерирането от страна на г-жа Жотева и сигурно тя има своите
основания. Но се надявам да се съобразите и с друго мнение, каквото е моето.
Ивелина Димитрова: Видях, че работната група тук по отношение на Директивата
започва на 10 април и съвпада с конференцията в Пловдив.
Емилия Станева намира, че г-жа Белчева би следвало да продължи работата си като
експерт в работната група, тъй като е в течение на целия процес.
София Владимирова предложи да се гласува командировката от 9 до 11 април, защото
ако има заседание другия четвъртък времето ще напредне много, въпреки че разходите по
пътя се покриват от ЕРГА. Просто ще бъде вписано в протокола допълнително името на
експерта, а сега да гласуваме параметрите на командировката, за да може счетоводството
да си започне организацията. Аз съм „за“ да има такава командировка, защото това е найважната група, в която ние участваме и тя е групата по Директивата. Предлагам да
гласуваме командировка от 9 до 11 април и да коментираме до края на деня какви са
възможностите и кой експерт да бъде вписан в командировъчното и в протокола. На
следващото заседание ще гласуваме името на експерта, а сега гласуваме командировката и
да се резервират билетите.
Решение:
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СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за” и 1 (един) „въздържал се” (Р. Еленова): Мария
Белчева да бъде командирована в Брюксел за участие в среща на Подгрупа 3 на ЕРГА, в
периода 9-11 април 2019 г.
ИНФОРМАЦИИ:
- Командировка на Константин Каменаров, генерален директор на БНТ, в Кан за
периода 06.04 – 10.04.2019 година. (Приложение т. Инф.1);
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Командирова Константин Каменаров, генерален директор
на Българска национална телевизия, в Кан, за вземане на участие в международен
телевизионен пазар (форум) MICROM, за периода 06-10.04.2019 г.
- Покана от Соломон Паси за участие в „Международна конференция
„Дезинформация и фалшивите новини след Европейските избори”, в периода 31
май – 1 юни 2019 г. (Приложение т. Инф.2);
София Владимирова: Изпратена Ви беше покана от Соломон Паси за участие в
„Международна конференция „Дезинформацията и фалшивите новини”.
Иво Атанасов: Малко съвпада едната дата с….
София Владимирова: Едната дата съвпада с ЕПРА, така че трябва да се реши въпроса,
може би не веднага.
Иво Атанасов: Ако се върнем на 31, не знам кога ще се връщат участниците.
София Владимирова: Всъщност конференцията е на 31 и 1 юни.
Иво Атанасов: Ако завръщането е на 31, значи може на 1-ви всички да участваме.
София Владимирова: Въпроса е има ли някой желание да вземе участие, защото ние
трябва да кажем и в кой панел от програмата, която беше изпратена, ще заявим участници.
Иво Атанасов: Тогава да го помислим.
София Владимирова: Има време да се помисли, защото става въпрос за края на май. Но
те очакват от нас сравнително бърз отговор, помолиха до началото на април.
Иво Атанасов: Само да не го забравим и да го оставим по-нататък да уточним нещата.
София Владимирова: Така че, предлагам да го помислим тъй като това не изисква
вземане на решение на Съвета, всеки да прецени би ли имал желания да вземе участие в
една такава конференция.
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за“: На следващото заседание на СЕМ, всеки един от
членовете да заяви дали ще участва в конференцията и в кой от панелите желае да се
включи.
- Информация за сформиране на работни групи към Министерство на външните
работи и Министерство на културата;
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София Владимирова информира, че миналата седмица по спешност г-жа Милкова и г-жа
Станева са участвали в работна група към Министерство на външните работи.
Емилия Станева представи кратка информация за работата на работната група (доклад с
изх. № РД-21 04-02-3/25.03.2019 г.).
Ивелина Димитрова: Тя ще е само за периода на изборите.
Емилия Станева: Тя касае– изборите за представители за Европейския парламент.
Ивелина Димитрова: А каква ще бъде точно дейността на практика на тази Мрежа за
изборност и сътрудничество. Какво точно ще прави тази група? Ще се обсъждат някакви
сигнали, нарушения, които са подадени?
Емилия Станева: Ще се обезпечава дейността по изборния процес, водещата роля е на
ЦИК. В случай на кибератаки или дезинформация да има начин за реагиране. По
информация от Държавната агенцията за електронно управление, дори се провежда
обучение, свързано с различни степени на сигурност в случаи на кибератака. Идеята е
държавата да може да реагира при необходимост, тъй като средата в която ще се проведат
тези избори е по-различна от предходните.
Ивелина Димитрова: А Вие оставате член на тази група за целия период?
Емилия Станева: За сега за контакт, защото нивото е на главни секретари и директори на
дирекции, така бяха представени във Външно министерство.
Ивелина Димитрова: Защото и при нас предстои тежък период, доста натоварващ за
работещите в администрацията – предизборна кампания.
Емилия Станева представи информация за вече сформираната работната група, със
заповед на министъра на културата за транспониране на ревизираната Директива за
аудиовизуалните медийни услуги. Първото заседание на групата ще бъде на 10 април.
Розита Еленова: Членове са Емилия Станева, резервен член Диляна Кирковска.
София Владимирова: Да.
Розита Еленова: Нали?
София Владимирова припомни, че представителите на СЕМ са така определени на
заседание през февруари месец, когато се очакваше да стартира дейността.
Бетина Жотева попита досега случвало ли се е нещо.
София Владимирова уведоми, че заповедта на министъра е издадена на 19 март.
СЕМ приема за информация доклада.
- Паметна записка относно работна среща за подготовка на проект за стратегия за
развитие на обществените медии. (Приложение т. Инф.3).
София Владимирова представи Паметна записка, подготвена от гл. инспектор
Дормишкова за срещата в Българското национално радио по повод организирания дебатразговор за мисията на обществените медии. Дебатът ще продължи, предстои друго
заседание, за което няма насрочена дата.
Ивелина Димитрова: Все още не, може би този четвъртък, но не са потвърдили. Те са
изпратили материали, мисля, че съветниците ги имат. Представен е опитът в другите
страни и по-конкретни предложенията от тяхна страна - върху какво да се фокусира тази
работна група: детайлизиране на обществената мисия, финансирането, което да се разгледа
по детайлно и да се разпишат нещата законодателно в бъдеще, особено новите платформи
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и канали, които вече разработват обществените оператори и въобще цялостната оценка за
изпълнение на обществената мисия. Конкретизирали са нещата. Аз мисля, че
предложенията им са добри, макар и все още общи, предстои да ги обсъждаме поконкретно.
СЕМ приема за информация доклада.
София Владимирова предложи, ако няма други въпроси, заседанието да бъде закрито.
Бетина Жотева поиска думата.
София Владимирова: В рамките на заседанието.
Бетина Жотева предложи да се покани ръководството на Института за чуждестранни
езици, който да проведе за администрацията писмен и устен изпит по английски и френски
език, защото това са работните езици, на които се водят заседанията в Брюксел и на ЕРГА,
и на ЕПРА. Фаворизирането на г-жа Белчева идва от това, че тя има лингвистични
познания. На г-жа Жотева са й представени трима души, които говорят английски език,
когато е станала член на СЕМ. Това са Димитър Ганев, Диляна Кирковска и след това
дойде г-жа Белчева. Тъй като е изключително лимитиран ресурсът за международната
дейност, г-жа Жотева е предложила г-жа Белчева да поеме тази подгрупата в ЕРГА. Смята,
че е редно нашите служители да бъдат подложени на такъв тест, за да се види кой на какво
ниво владее двата западни езика, на които се провеждат заседанията в Брюксел, за да се
знае на експертно ниво на кого още може да се разчита в Брюксел. Г-жа Жотева смята, че
г-жа Станева може да свършите прекрасна работа по новата директива стига да се чувства
подготвена да замине за Брюксел, или който и друг изяви желание от специализираната
администрация да вземе участие в тези групи, за това е абсолютно съгласна. Но пак
подчерта, че СЕМ е в много тежък недостиг на кадри по международната част.
Друг въпрос, който иска да бъде обсъден е излъчването на живо на заседанията на Съвета,
тъй като много хора имат интерес, но понеже им е далеч не идват. Заседанията по закон са
открити и промяна в начина, по който се поднасят стенограмите, тъй като това не са
протоколи, а са стенограми, има монолози по тях от по четири страници. Хората, които се
занимават с протоколите изнемогват и това не им е работата. Те не са назначени да свалят
нечии думи и придихания и затова, г-жа Жотева помоли за когато и да е да се насрочи
такава точка в дневния ред. Да се обсъдят техническите възможности за излъчване онлайн
на заседания на СЕМ. Така ще може да слуша или гледа от редакцията, от вкъщи или от
където пожелае.
Ивелина Димитрова: След това тези онлайн издания ще присъстват ли в сайта? Има ли
така възможност?
Розита Еленова: От кого мислите, че зависи, г-жо Димитрова?
Ивелина Димитрова: Да го обсъдим заедно, чисто технически.
Розита Еленова: Има закон, по който работим. Не е предмет на нашите заседания,
извинете за съвета.
Бетина Жотева: В закона е описано, че трябват пълни протоколи. Пълен протокол не
значи стенограма, както някои колеги смятат; че това е място за личен рецитал.
Ивелина Димитрова: Според закона възможно ли е заснемане...
Бетина Жотева: Никъде не е забранено. Това не е забранено.
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Розита Еленова: Винаги съм била за равнопоставеност на членовете. При мои идеи ми е
казвано , че не може да се възприема толкова бързо. Сега се внасят точки, които не са в
дневния ред. Не знам защо г- жа Жотева е толкова емоционализирана.
Бетина Жотева: Емоционализирана е хубава дума.Така освен това нали съм …
Розита Еленова: Мога ли да довърша?
София Владимирова помоли г-жа Еленова да довърши.
Бетина Жотева: Не, нали съм емоционализирана. Защото госпожата е експерт по
психология и знае какво ми е. Та трябва да я чуем.
Розита Еленова: Г-жо Владимирова, това ниво ли разрешавате на заседание?
София Владимирова обърна внимание на г-жа Еленова, че много пъти е пледирала да не
се отнема думата на съветниците.
Розита Еленова: Моля да има ниво на изказване.
София Владимирова сподели, че всеки е длъжен сам да следи за собственото си ниво.
Това е нейното лично мнение.
Розита Еленова: Моля Ви, разберете се и ми дайте думата, ако може без да бъда
прекъсвана, нямам проблем да изчакам, аз съм на работа.
София Владимирова попита г-жа Жотева дали е приключила с изказванията си.
Бетина Жотева отбеляза, че записите на гласа й противоречат на нейните права по
конституция и не желае повече да бъде записвана. Има протоколисти, които да извадят
смисъла думите й. Това е протокол. Пълният протокол означава да се извадят мотивите на
думите, а не „ах” и „ох”. Не желае повече, когато се изказва, да бъде на звуков носител.
Записите в СЕМ се извършват за удобство на протоколистите. Нито в закона е написано,
че трябва да се води запис, нито където да е другаде. Помоли тези, които седят там на
копчетата, да им дава знак кога да изключват системата, тя ще се изказва и след това да
включват, за да увековечават мъдрите мисли на колегите й около масата.
София Владимирова отбеляза, че това е въпрос на разговор между членовете, но не е сега
момента. Покани г-жа Еленова да се изкаже.
Розита Еленова: Споменах за равнопоставеност между членовете, благодаря Ви, че ми
разрешавате накрая да се изкажа.
София Владимирова: Вие поискахте думата и аз ви я давам.
Розита Еленова: Изказването на г-жа Жотева съдържа две различни теми, едната е за
изпит, който да се инициира и вие, разбира се, ще прецените, като управител на
администрацията. Бих искала да се дистанцирам от такъв род агресия към висшия
мениджмъ
нт на Съвета за електронни медии в лицето на двамата директори и главен секретар. Те са
тук със свои длъжностни характеристики, след спечелен конкурс. Втората тема е
познанията на г-жа Белчева-но тя също се е явила на конкурс и го е доказала със своите
преводи. Но знаете, че за нас е важна медийната експертност. Моите притеснения са, че гжа Белчева не е успяла да натрупа тази експертиза. За това имах и различно предложение.
Не знам защо точно сега се повдига темата, която 2016 г-жа Жотева пропагандираше - да
не се водят протоколи. От какво се страхуваме, от какво се притесняваме? СЕМ трябва да
заявява своята прозрачност. И аз лично няма какво да крия, от какво да се страхувам.
Допускат се редакции и г-жа Жотева също има това право. Тя си спомня, че съм
подписвала протоколи с особено мнение, но мисля че това вече е останало в историята.
Така че нека спазваме закона. Притеснява ме изказването на г-жа Жотева, разбира се,
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защото така казано, означава, че член на Съвета ще подаде оставка, ако не може да приеме
ангажиментите, които му се вменяват при този пост.
София Владимирова се надява, че никой няма да подава оставка. Така или иначе
съветниците трябва да се съберат и да обсъдят какви са възможностите за онлайн
излъчване на заседанията и това естествено да бъде разгледано като точка в дневния ред и
съответно да бъде гласувано от Съвета. Тя също е споделяла многократно мнението си, че
тези протоколи следва да бъдат по-общи, защото това не е стенограма. Но така или иначе
въпросът стои между петимата членове.
Бетина Жотева смята, че след като някога е имало протоколи, които наистина са
изглеждали като протоколи от заседания и парламентът не е упреквал СЕМ, че нарушава
закона, значи тази практика би могла да бъде върната, нали? Доколкото знае, г-жа
Стоянова е внесла истерията с дума по дума и поемане на въздух.
Ивелина Димитрова: Да, но нали г-жа Жотева предлага да се снимат и излъчват онлайн,
което означава всичко – звук и картина.
Бетина Жотева: Пълна прозрачност. Нали искате прозрачност.
Иво Атанасов: То е още по-зле тогава. Ако не искаме нещо да излезе, онлайн като се
излъчва, после ако може да се види на следващия ден, както прави БНР примерно. Тука
абсолютно всичко се вижда. Добре, извинявам се, че ви прекъснах.
Ивелина Димитрова: И аз се извинявам.
Иво Атанасов: Ако сте свършили и аз да кажа няколко изречения. По първия въпрос за
изпита по английски. Аз разбирам, че това ще бъдат изпити по желание.
Бетина Жотева: Разбира се.
Иво Атанасов: Така че няма нещо нередно. На такива изпити дори в Парламента съм се
явявал, и в Президенството пак по желание, за да докажеш, че владееш английския и да ти
дадат документ. Така, че който желае, би могъл да се яви, без да се притесняваме. Освен
ИЧС има и фирми, които са оторизирани да правят такъв тест. По втория въпрос: дълга е
тази история. Някога гласувах да въведем пълни протоколи, не само защото това следва от
промяната в Закона, която стана 2011 г. ли, 2009 г. ли…
София Владимирова: 2010
Иво Атанасов: В един момент се промени Законът и се включи изискването за пълни
протоколи. Гласувах тук с надеждата, че така ще се дисциплинираме малко повече и няма
да се получава това, за което ти говориш - тези огромни текстове, в които битовите
проблеми, вътрешно-административните, като че ли надделяват над онова, което е нашата
същинска работа. Но това не се получи. Съмнявам се, че би се получило и ако излъчваме
на живо нашите заседания. Но нека да помисля, не съм готов в момента да изразя позиция.
Само ще кажа, че може би няма да се постигне този резултат, който ти смяташ, че ще бъде
постигнат. Много примери има. Знам като влезе камерата в пленарната зала как всички се
променят и стават различни хора от това, което са били преди да светнат прожекторите на
телевизиите. Може би няма да се получи резултатът, но не мога да кажа позиция в
момента по този въпрос.
София Владимирова закри заседанието.
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