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ПРОТОКОЛ
№ 19
от редовно заседание, състояло се на 22.05.2019 г.

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева, Иво Атанасов, Розита Еленова.
ОТСЪСТВАТ: Ивелина Димитрова, София Владимирова - председател.
Начало на заседанието 11.00 часа, водено от Иво Атанасов – за председател на СЕМ.
Съставил протокола – Вера Данаилова.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклади на Дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР“ относно:
а) влязло в сила Решение № РД-05-37/2019 г.;
б) заявление от А1 България ЕАД по чл. 125ж от Закона за радиото и телевизията;
в) изпълнение на чл.125в от Закона за радиото и телевизията за отчетния период 25.08.2018 г.
– 24.02.2019 г.
Вносител: Анета Милкова.
Докладва: Емилия Станева, Светослав Георгиев.
2. Доклад на Дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР“ относно
административнонаказателни производства, образувани с Актове за установяване на
административно нарушение № НД-01-49/2018 г. и АУАН № НД-01-50/2018 г.
Вносител: Анета Милкова.
Докладва: Доротея Петрова.
3. Доклад на Дирекция „Обща администрация“ относно откриване на производства по
издаване на актове за установяване на публични вземания.
Вносител: Райна Радоева.
Докладва: Незабравка Николова.
Разни
1. Доклад на Дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР“ относно наблюдение на
програма БНТ1 на Българската национална телевизия.
Вносител: Анета Милкова.
Докладва: Зорница Гюрова.
2. Доклад на Дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР“ относно международната
дейност:
а) информация за предстоящи срещи на ЕРГА;
1

б) предложение от молдовския медиен регулатор за среща и сключване на споразумение със
СЕМ;
Вносител: Анета Милкова.
Докладва: Мария Белчева.
Информации
Командировка на ген. директор на БНР за периода 29-31.05.2019 г.

Иво Атанасов откри заседанието и подложи на обсъждане дневния ред.
Решение
СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: Приема дневния ред.
ТОЧКА ПЪРВА: Доклади на Дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР“
относно:
а) влязло в сила Решение № РД-05-37/2019 г.
Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада. (Приложение 1а)
Решение
СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: на основание чл.32, ал.1,т.9 от Закона за радиото и
телевизията, във връзка с Решение № РД-05-37/26.03.2019 г., издава лицензия на „ФОКУС –
НУНТИ” ООД за доставяне на радиопрограма с наименование РАДИО ФОКУС на
територията на град Царево, област Бургас, честота 101.5 MHz.
Срок на лицензията: 15 години, считано от 22.05.2019 г.
Начална дата на разпространение: 22.05.2019 г.
б) заявление от А1 България ЕАД по чл. 125ж от Закона за радиото и телевизията.
Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада. (Приложение 1б)
Иво Атанасов: Който е „за”, моля да гласува. Да се надяваме, че А1 няма постепенно да
прехвърлят спортните си програми на платения канал. Дано това да не е замисълът, въпреки,
че имат право.
Решение
СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: вписва в раздел Четвърти на Публичния регистър А1
България ЕАД като доставчик на нелинейна медийна услуга Pay-Per-View (плати, за да
гледаш), териториален обхват - национален и предполагаема дата за стартиране – 01.06.2019
г.
в) изпълнение на чл.125в от Закона за радиото и телевизията за отчетния период
25.08.2018 г. – 24.02.2019 г.
Старши инспектор Светослав Георгиев представи доклад. (Приложение 1в)
Иво Атанасов: Ако мога да попитам, как си обяснявате тази голяма разлика между
публичния регистър на КРС, където са 425 предприятия, а на нас само 285 са предоставили
информация? Да, ние сме изпратили на 145 писма със запитване дали осъществяват дейност,
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но сме получили отговор от 69. Пак се явяват някъде 70-80 предприятия, за които нищо не
знаем. Нещо може ли да се направи?
Светослав Георгиев: И друг път е ставало въпрос за тези предприятия и винаги сме били на
мнение, че освен изпращането на писма, трябва да се ходи на проверка на място, за да се
установи дали те работят. СЕМ работи само по документи, за разлика от колегите от КРС,
които правят многократно проверки в страната. Би трябвало и служители на СЕМ да правят
по-чести проверки. Другият вариант е ако получим сигнал, тогава също се организира
проверка.
Иво Атанасов: А в този отчетен период имаме ли съвместни проверки с КРС?
Светослав Георгиев: От доста време не сме извършвали проверки на място.
Иво Атанасов: Няма инициатива от наша страна, или няма желание за взаимодействие от
КРС, или е трудно така да се формулира?
Светослав Георгиев: При съвместните проверки с колегите от КРС се оказа, че те обикалят
по-голям район, а ние имаме да направим проверка само в едно населено място, поради което
започнахме да правим самостоятелни проверки.
Розита Еленова: Съгласна съм с въпросите, които г-н Атанасов постави. Ще продължа с
обръщение към г-жа Станева, като главен секретар. Да, тежък казус е член 125в, който
коментираме, но от наша страна би могло да се засили активността и инициативността, така
че разчитам на вас. И да поздравя МУЗИКАУТОР и ПРОФОН, почти сто процентова
успеваемост и съжалявам, че ФИЛМАУТОР не заработва така.
Иво Атанасов: Предлагам да приемем доклада с тези указания за едно по-добро
взаимодействие с КРС занапред, за да имаме яснота, по-голяма от тази, която сега е отразена
в доклада.
Решение
СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: прие доклада за изпълнение на чл.125в от Закона за
радиото и телевизията за отчетния период 25.08.2018 г. – 24.02.2019 г.
ТОЧКА ВТОРА: Доклад на Дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР“ относно
административнонаказателни производства:
а) АУАН № НД-01-49/2018 г.
Главен юрисконсулт Доротея Петрова представи доклад. (Приложение2.1).
Решение
СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: във връзка с АУАН № НД-01-49/2018 г., на основание чл.
34, ал 3 от ЗАНН, прекратява образуваното административнонаказателно производство.
б) АУАН № НД-01-50/2018 г.
Главен юрисконсулт Доротея Петрова представи доклад. (Приложение2.2).
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Решение
СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: във връзка с АУАН № НД-01-50/2018 г., на основание чл.
34, ал. 3 от ЗАНН, прекратява образуваното административнонаказателно производство.
ТОЧКА ТРЕТА: Доклад на Дирекция „Обща администрация“ относно откриване на
производства по издаване на актове за установяване на публични вземания.
И.д. гл. счетоводител Незабравка Николова представи доклад. (Приложение 3)
Решение
СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: на основание чл. 8 от Вътрешните правила за установяване
на публични държавни вземания, да стартира процедурата по установяване на вземанията на
посочените в справките доставчици на медийни услуги.
ТОЧКА РАЗНИ:
1. Доклад на Дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР“ относно
наблюдение на програма БНТ1 на Българската национална телевизия.
Главен инспектор Зорница Гюрова представи доклад. (Приложение т. Разни 1)
Иво Атанасов: Колеги, имате думата за коментар. Аз коментирах миналия път и сега няма да
повтарям това, което казах тогава.
Розита Еленова: Докладът е във връзка с поисканата от мен ретроспекция? Да, не ми е
приятно да чуя, че репортажът стои на сайта на обществената телевизия, но благодаря за
извършената работа.
Иво Атанасов: Аз приемам това, че докладът предлага от тук нататък да вървим по линия на
надзора, защото, без да внушавам каквото и да е на евентуалните актосъставители, не е
направено от БНТ дори минималното, за да се каже все пак тази военна техника на какви
цели е служила, да се кажат две думи поне за нацизма, който е престъпление срещу
човечеството, да не влизам подробно в такъв коментар. Друго нещо, което и на мен, и на г-жа
Еленова е направило впечатление, е , че в репортажа се създава една позитивна и приятна
атмосфера на забавление от историята, това е подчертано и в доклада. Наистина такова
впечатление се получава и такива случаи като че ли зачестяват. Някои от тях са описани в
доклада, други не са, защото не са били предмет на наблюдение от СЕМ, например един
вицепремиер, който беше казал, че сигурно и той си е правил майтапчийски снимки в някой
от концлагерите на нацисткия режим. Така че едно постепенно оневиняване на нацизма се
получава по този начин и затова би трябвало да се реагира, особено за обществената
телевизия, че не може да се показват такива кадри, без да се обясни най-вече на младите
поколения за какво става дума. Григорий Недялков казва, че не се знае, че България е
участвала във втория етап на Втората световна война. Не знам защо не се знае, стигаме до
Алпите даже, нашата войска стига като част вече от антихитлеристката коалиция. Тези неща
трябва да се повтарят и националната телевизия специално в случая е в дълг и към историята,
и към младите поколения. Който е съгласен да приемем доклада, моля да гласува.
Решение
СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”:
прие доклада за наблюдение на програма БНТ1 на
Българската национална телевизия.
Розита Еленова: Колеги, ще е добре да се напише писмо до и.д. генералния директор на
обществената медия във връзка с тези репортажи на сайта й, за да чуем неговото мнение.
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Иво Атанасов: Да.
Розита Еленова: Принципът ми е не санкция, а да има яснота: дали е недоглеждане, или
политика на медията, както и дали приемат мнението на СЕМ?
Решение
СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: прие предложението на г-жа Розита Еленова да се изпрати
писмо до и.д. ген. директор на БНТ за предоставяне на информация относно публикуваните
на сайта на медията репортажи, предмет на доклада.
2. Доклад на Дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР“ относно
международната дейност:
а) информация за предстоящи срещи на ЕРГА;
Старши експерт Мария Белчева представи доклад. (Приложение т. Разни 2а)
Бетина Жотева: заседанието на Контактната група е на 3 юни. На предишното заседание на
тази група беше г-жа Кирковска, с която говорих вчера и я помолих да поеме това заседание,
но тя е в отпуск по това време и няма да може да вземе участие. Моля да подкрепите
еднодневна командировка на г-жа Белчева за участие в срещата на Контактния комитет. А
пленарните заседания на ЕРГА са на 21 в Братислава, където аз трябва да присъствам и
затова ви моля да подкрепите тази моя командировка. Още няма официална покана, не знаем
подробности, но транспорта до там е удобен, от 19 юни, ден преди това и на 21 юни вечерта
има обратен полет до София.
Иво Атанасов: Надявам се, че няма да съвпадне с изслушванията за генерален директор.
Бетина Жотева: Аз гледах внимателно графика и смятам, че няма да има проблем.
Иво Атанасов: Има ли други мнения? Ако няма, да гласуваме двете пътувания
едновременно.
Розита Еленова: Аз за едното гласуване ще се въздържа.
Бетина Жотева: Предполагам за г-жа Белчева. Предлагам тогава да отложим това решение
за следващо заседание.
Иво Атанасов: Добре, предлагам да гласуваме командировката на г-жа Жотева и отлагаме за
следващото заседание определяне на участник в срещата на Контактния комитет на ЕРГА,
която ще се състои на 3 юни в Брюксел.
Решение
СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: командирова Бетина Жотева за участие в Пленарно
заседание на ЕРГА в Братислава, което ще се състои на 20 и 21 юни 2019 г.
б) предложение от молдовския медиен регулатор за среща и сключване на споразумение
със СЕМ; (Приложение т. Разни 2б)
Емилия Станева припомни, че преди повече от десет години е имало такова предложение за
сключване на споразумение, но не се е осъществило.
Иво Атанасов: Преди повече от десет години?
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Емилия Станева обясни, че през 2011 година по инициатива на г-жа М. Стоянова са били
предприети действия и СЕМ е одобрил проект на споразумение, което не се е реализирало.
Иво Атанасов: Ние такива споразумения нямаме, да помислим малко, Молдова е страна с
голяма българска общност.
Емилия Станева: ФОКУС препредава там програма.
Иво Атанасов: Да, има. Ние няколко члена на СЕМ бяхме в Кишинев на среща на
българските медии и аз останах с много добри впечатления от отношението към нашата
българска общност.
Емилия Станева: Тук като първа точка е по-скоро посещение от тяхна страна и
споразумението е на втори план.
Иво Атанасов: Предлагам да помислим, да не го решаваме днес и, ако трябва, да се
консултираме с Министерството на външните работи.
Бетина Жотева: Не би имало никакъв проблем да подпишем и споразумение и мисля, че от
външно министерство не би имало негативна реакция особено където има големи български
диаспори това само би било от полза. Лично мнение изказвам.
Иво Атанасов: И аз съм в тази посока на разсъждение, но все пак не съм международник и се
притеснявам да не би нещо да ми убягва от вниманието.
Розита Еленова: Да вземем решение когато сме в пълен състав.
СЕМ Отлага обсъждането на предложението за следващото заседание
Информации
Командировка на ген. директор на БНР за периода 29-31.05.2019 г.
Иво Атанасов: постъпила е молба от генералния директор на Българското национално радио
за командировка на ген. директор на БНР за периода 29-31.05.2019 г. Който е съгласен, моля
да гласува.
Решение:
СЕМ реши с 3 три гласа „за”: Разрешава на Александър Радославов Велев – генерален
директор на БНР, да бъде командирован до Испания, Барселона за 4 дни,считано от 28.05. до
31.05.2019 г.
Иво Атанасов закри заседанието.

Материали, приложени към Протокол № 19:
1.
2.
3.
4.
5.

Дневен ред;
Доклад от Е.Станева с Изх. № НД-04-30-07-33/20.05.2019 г.
Доклад от М.Георгиева, Р. Ефтимова, Св. Георгиев с Изх. № ЛРР-13 34-01-248/20.05.2019 г.
Доклад от Д. Петрова с Изх. № НД-02-19-00-89 (18)/20.05.2019 г.
Доклад от Н.Николова с Изх. № БФ-22 30-06-18/20.05.2019 г.
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6.
7.
8.
9.

Доклад от З.Гюрова с Изх. № НД-06 21-00-29/20.05.2019 г.
Доклад от М.Белчева с Изх. № МД-08-30-11-10/20.05.2019 г.
Доклад от М.Белчева с Изх. № МД-09-30-11-10/20.05.2019 г.
Заявление от Александър Велев с Вх. № РД-22 17-00-12(18)/13.05.2019 г.
………………..…

Ивелина
Димитрова

отсъства

……….………….

Розита Еленова

…………………..

Бетина Жотева
Иво Атанасов

София Владимирова - отсъства

Старши специалист: …………………..
Вера Данаилова

Председател на СЕМ

7

