СЪВЕТ

ЗА

ЕЛЕКТРОННИ

МЕДИИ

ПРОТОКОЛ
№ 33
от редовно заседание, състояло се на 09.07.2019 г.
ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева, Иво Атанасов, Ивелина Димитрова, Розита Еленова,
София Владимирова - председател
Начало на заседанието 11.00 часа, водено от София Владимирова – председател на
СЕМ.
Съставил протокола – Вера Данаилова.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклади на Дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР“ относно:
a) откриване на процедури по чл. 116 от ЗРТ;
б) административнонаказателни производства, образувани с АУАН № НД-01-22 и № НД-0123/2019 г.
Вносител: Анета Милкова
Докладват: Емилия Станева, Владимир Павлов
2. Доклади на Дирекция „Обща администрация“ относно:
а) издаване на актове за установяване на публични вземания;
б) купуване на активи, необходими за дейността на СЕМ.
Вносител: Райна Радоева
Докладват: Незабравка Николова, Евгени Димитров
Информации
Доклад от главен експерт Диляна Кирковска относно заседание на Съвета за защита на
интелектуалната собственост.
Изменение и допълнение на Счетоводната политика на СЕМ, в изпълнение на препоръките на
Одитния доклад на Сметна палата.
Разни
Отпуска на председателя на СЕМ г-жа София Владимирова за периода 15 – 23 юли 2019 г.
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София Владимирова откри заседанието и предложи в дневния ред да се включи
допълнителна точка - искане за достъп до обществена информация.
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: прие Дневният ред с направеното допълнение.
София Владимирова благодари на колегите си за концентрацията и за активното им участие
по време на изминалите две горещи седмици, които имаше Съвета за електронни медии и да
изкаже своите специални благодарности към колегите от администрацията на Съвета, които
наистина положиха всички усилия изслушванията да протекат гладко и без проблеми, на г-жа
Емилия Станева, г-жа Райна Радоева, Евгени Димитров, Александър Цолов и Лидия
Джидрова. Благодари им за работата, която не беше лека, не беше малко, и с която са се
справили добре.
Ивелина Димитрова: Аз благодаря и на председателя на Съвета.
София Владимирова: Благодаря, г-жо Димитрова.
Ивелина Димитрова: Два конкурса едновременно.
София Владимирова: Да, беше предизвикателство за Съвета. Колеги, влизаме в първа точка.
Г-жо Станева, заповядайте.
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклади на Дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР“
относно:
a) откриване на процедури по чл. 116 от ЗРТ;
Гл. юрисконсулт Емилия Станева представи доклада. (Приложение 1)
София Владимирова припомни на колегите си, че г-жа Еленова е внесла график за
провеждането на конкурси за издаване на лицензии за радиодейност за населени места, в
които оперират лица по § 9а от ПЗР на ЗРТ, с който съветниците принципно са се съгласили.
Открити са процедури за гр. Свищов, гр. Левски и гр. Бяла (Русе) и предложи, като следващ
етап, да бъдат открити процедури за три града, които са разположени (условно) в централна
България - Златица, Трявна и Карлово.
Розита Еленова: Ние поехме ангажимент към КРС към края на годината да изчистим това.
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Открива процедура за провеждане на конкурс за издаване на
индивидуална лицензия за осъществяване на радиодейност чрез ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и / или
нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град
Златица, област София, град Трявна, област Габрово, град Карлово, област Пловдив.
Изисква от КРС информация относно техническите параметри, необходими за наземно
аналогово радиоразпръскване за радиопрограма за град Златица, област София, град Трявна,
област Габрово, град Карлово, област Пловдив. включително свободните радиочестоти,
допустими мощности на излъчване, възможни точки на излъчване, както и друга необходима
техническа информация.
б) административнонаказателно производство, образувани с АУАН № НД-01-22 /2019 г.
Юрисконсулт Владимир Павлов представи доклада (Приложение 2.1)
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Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Възлага на председателя на СЕМ да издаде наказателно
постановление на ПП Атака за нарушение на чл. 12, ал.1 от ЗРТ. Размерът на санкцията е
определен към минимума.
б) административнонаказателно производство, образувано с АУАН № НД-01-23/2019 г.
Юрисконсулт Владимир Павлов представи доклада (Приложение 2.2)
Решение:
СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за” и 1 (един) глас „против” (Иво Атанасов): Възлага на
председателя на СЕМ да издаде наказателно постановление на „Българска Свободна Медия”
ЕООД за нарушение на чл. 12, ал.1 от ЗРТ. Размерът на санкцията е определен към
минимума.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклади на Дирекция „Обща администрация“ относно:
а) издаване на актове за установяване на публични вземания;
Директор дирекция „Обща администрация” Райна Радоева представи доклада.
(Приложение 3)
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: да бъдат издадени актове за установяване на публични
държавни вземания на посочените в доклада доставчици на медийни услуги.
б) искане за достъп до обществена информация от екипа на „Честно казано с Люба Кулезич”
Старши юрисконсулт Нора Косева представи доклада. (Приложение 5)
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: оставя искането без разглеждане като не отговарящо на от
формална страна на изискванията на закона.
в) купуване на активи, необходими за дейността на СЕМ.
- закупуване на два броя климатици
Директор дирекция „Обща администрация” Райна Радоева представи доклада.
(Приложение 4)
Розита Еленова: Извинявайте, колеги, кой е главният счетоводител?
Райна Радоева: Незабравка Николова.
Розита Еленова: От кога?
Райна Радоева: И.д. главен счетоводител.
Розита Еленова: Тук пише старши счетоводител?
София Владимирова: Това е старата й позиция, в момента е и.д. главен счетоводител.
Розита Еленова: В смисъл има раздвоение на личността и не се знае в кой документ какво да
се пише. Тези документи не са ли с една и съща дата? Единият е от 8-ми, другият от 5-ти? На
5-ти е гл. счетоводител, на друга дата е старши счетоводител. Не съм знаела, че имаме и.д.
главен счетоводител. Колеги, аз няма да гласувам в този случай и ще ви кажа отново защо,
въпреки че няколко пъти го казвам. Липсва финансова организация в отдела. Разбира се
председателят си носи неговата отговорност, не искам да има напрежение. Няма яснота - кои
климатици са сменени, а има належаща нужда климатиците в залата да се регулират. Нека да
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мислим за всичко комплексно. Миналата година прокапа климатика. Това са моите
съображения.
София Владимирова обясни, че затова беше извикана профилактика, която установи, че
тези два климатика са на първо място спешни, защото са в най-тежко състояние.
Розита Еленова: Добре, както прецените, но ви казвам, че за мен има липса на финансова
организация и в случая ще се въздържа.
Решение:
СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за” и 1 (един) глас „въздържал се” (Розита Еленова): да се
закупят 2 бр. климатици от Джи и ЕЙ ЕООД, съгласно предложената оферта.
- Закупуване на 4 работни станции
Директор дирекция „Обща администрация” Райна Радоева представи доклада.
(Приложение 5)
Анета Милкова: Аз не съм информирана.
Розита Еленова: Ето за това става дума. Просто трябва да има някаква яснота, кое кога се
сменя, защо се сменя, кога е сменено последно. Би било добре, повярвайте, за всички.
Емилия Станева поясни, че тази информация може да се предостави на Съвета. По
отношение на климатиците ежегодно се прави профилактика и при установяване на проблем
се реагира. Съветът не разполага с финансови ресурси да инвестира в подмяна на по-голям
брой климатици, а закупува нови само при необходимост. По отношение на работните
станции от миналата година поетапно, с оглед на финансовите възможности, на служителите
се закупуват и подменят работни станции, тук се има предвид компютър, монитор,
клавиатура и мишка. Копирните машини са отделно. Г-н Димитров следи за състоянието на
техниката и той е човекът, който преценява, с оглед притежаваната от него компетентност,
техническите параметрите на отделните устройства, които се закупуват и се подменят.
Розита Еленова: Добре, така е редно.
Емилия Станева уточни, че Съветът не може да си позволи много висок клас устройства,
съобразяваме се с натовареността, която са имали подменяните. При следващи доклади за позначителни покупки ще бъде предоставяна информация какво и кога е подменяно.
София Владимирова: Нека да се подготвят такива справки.
Розита Еленова: Аз ви разбирам, сигурно има планираност, но моите наблюдения са, че
понякога се работи на парче и докато аз не се убедя в противното, ще ме извините, ще
гласувам „въздържал се”, за да не преча на вашите действия.
Решение:
СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за” и 1 (един) глас „въздържал се” (Розита Еленова): да се
закупят 4 бр. работни станции от Томас Комерс Сервиз ЕООД, съгласно предложената
оферта.

-

Информации
Доклад от главен експерт Диляна Кирковска относно заседание на Съвета за защита на
интелектуалната собственост.
Главен експерт Диляна Кирковска представи доклада. (Приложение 6)
СЕМ прие за информация
-

Изменение и допълнение на Счетоводната политика на СЕМ, в изпълнение на
препоръките на Одитния доклад на Сметна палата.
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И.д.гл. секретар Емилия Станева представи доклада.
СЕМ прие за информация
ПО ТОЧКА РАЗНИ:
- Отпуска на председателя на СЕМ г-жа София Владимирова за периода 15 – 23 юли
2019 г.
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”:
Във връзка с използване на платен годишен отпуск на председателя на СЕМ, Розита Еленова
– член на СЕМ, да замества София Владимирова – председател на СЕМ по време на платен
годишен отпуск в размер на 7 (седем) работни дни, за периода 15-23 юли 2019 г. вкл.
Поради изчерпване на дневния ред, София Владимирова закри заседанието.
Материали, приложени към Протокол № 33:
1. Дневен ред
2. Доклад от Е.Станева с Изх. № АД-04-30-07-46/05.07.2019 г.
3. Доклад от В. Павлов с Изх. № НД -02-19-00-39/05.07.2019 г.
4. Доклад от В.Павлов с Изх. № НД-02 19-00-43/05.07.2019 г.
5. Доклад от Н.Николова с Изх. № БФ-22-30-06-85/08.07.2019 г.
6. Доклад от Н.Косева с Изх.№ ПД -09 23-00-16/08.07.2019 г.
7. Писмо от Евроком с Вх. № ПД-09-23-00-16/08.07.2019 г.
8. Доклад от Е.Димитров с Изх.№ АСД-09-30-08-34/05.07.2019 г.
9. Доклад от Е.Димитров с Изх.№ АСД-09-30-08-35/05.07.2019 г.
10. Доклад от Д. Кирковска с Изх.№ НД-04-30-07-45/05.07.2019 г.

Бетина Жотева

………………..…

Ивелина
Димитрова

………………….

Иво Атанасов

……….………….

Розита Еленова

…………………..

София Владимирова - ………………….
Председател на СЕМ
Старши специалист: …………………..
Вера Данаилова
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