СЪВЕТ

ЗА

ЕЛЕКТРОННИ

МЕДИИ

ПРОТОКОЛ
№ 47
от редовно заседание, състояло се на 30.10.2019 г.
ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева, Галина Георгиева, Ивелина Димитрова, Розита Еленова,
София Владимирова – председател на СЕМ.
Начало на заседанието: 11.00 часа, водено от София Владимирова – председател на СЕМ.
Съставил протокола – Даниела Коюмджиева.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Обявяване на процедура за избор на генерален директор на Българското национално
радио.
Докладва Емилия Станева
2. Доклад на Дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР” относно:
а) информация от Комисията за регулиране на съобщенията за наличие на свободен
честотен ресурс за градовете Златица, Трявна, Карлово;
б) писма от Статис АД за допълване документите по образуваното административно
производство;
в) заявления от Омъ - Илиеви ООД за изменение на индивидуални лицензии за
радиодейност за гр. Петрич и гр. Банско;
г) уведомително писмо от Добруджа Спектър ООД.
Вносител: Анета Милкова
Докладва: Доротея Петрова
3.Доклади на Дирекция „Обща администрация” относно:
а) искане, постъпило по реда на Закона за достъп до обществена информация;
б) проект на Вътрешни правила на цикъла на обществени поръчки на Съвета за електронни
медии и проект за изменение на Вътрешни правила за достъп до обществена информация.
Вносител: Райна Радоева
Докладва: Нора Косева
Разни
- Доклад на Мария Белчева относно участие в заседание на Подгрупа 3 на ЕРГА.
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Информации
- Искане по Закона за достъп до обществена информация до Българското национално
радио с копие до Съвета за електронни медии
София Владимирова откри заседанието и подложи на гласуване дневния ред.
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: прие Дневния ред.
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Обявяване на процедура за избор на генерален директор на
Българското национално радио.
София Владимирова поясни, че във връзка с предсрочно прекратения мандат на
генералния директор на Българското национално радио, следва да бъде обявена процедура
за избор на нов генерален директор. На вниманието на членовете са предложени два
варианта на срокове за отделните етапи на процедурата. Единият е по-кратък, другият е
по-дълъг. При първия вариант процедурата стартира от днес 30.10.2019 г. и срокът за
подаване на документи е до 28.11.2019 г. Във втория вариант срокът за подаване на
документи е до 05.12.2019 г. При първия вариант изслушванията ще се проведат на 8-ми и
9-ти януари. На 10.01.2020 г. ще бъде изборът. При втория вариант изслушванията ще се
проведат на 20-ти и 21-ви януари, и на 22.01.2020 г. ще има избор на генерален директор.
Г-жа Владимирова даде думата за коментари.
Ивелина Димитрова изрази мнение, че според нея е по-удачно това предложение, което е
с малко по-дългата времева рамка. Мотивите й за това са, че би било добре да има малко
повече време за подготовка на концепциите, тъй като те се подават в пакет с всички
останали документи. Счита, че това би дало спокойствие и възможност да се подготвят
добре концепциите в контекста на актуалната ситуация в БНР. Един от критериите, още на
ниво допускане до конкурса и кандидатстване, е кандидатите да нямат участие в търговски
дружества и управителни органи. За да се разшири листата на възможни кандидати смята,
че и това трябва да се съобрази. Също така, навлиза се в период - края на декември,
началото на януари, в дълги празници и почивни дни, а има и срокове за отстраняване на
недостатъци в документите. Така че тя би подкрепила по-дългата времева рамка, която не
би попречила на сроковете.
София Владимирова направи уточнение, че в момента не се гласува процедура, тя е
приета още 2016 г. от Съвета. В случая се гласува само времевата рамка за провеждането
на конкурса.
Розита Еленова: Предполагам, че при създаването на тази пътна карта, която предлагате
днес съвместно с администрацията и, която Съветниците трябва да приемат, се взимат под
внимание, на първо място изключителността на ситуацията. Ние не вървим в хода на
събитията, през три години смяна на мандата, така че, евентуалните кандидати да са
подготвили своите концепции и да очакват тази процедура. Би трябвало да се даде
възможност на бъдещите кандидати да подготвят концепция такава, че тя да бъде
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актуална, силна, убедителна и конкурентна в този конкретен момент. Второто, което
предполагам, че сте взели под внимание, са коледните и новогодишни празници, и една
подредба, която хората правят в дългосрочен план около тези дни. Аз ще подкрепя г-жа
Димитрова, тъй като тя вече одобри втория вариант на пътната карта.
Бетина Жотева също подкрепи по-дългия вариант за срок.
Галина Георгиева изказа мнение, че и тя ще подкрепи предложението с по-дългия срок.
София Владимирова поясни, че са взети предвид трите месеца, в които по закон следва
да се проведе изборът, както и предстоящите почивни дни. В този смисъл, тя също ще
подкрепи по-дългия вариант, защото това ще даде повече време за подготвяне на
концепциите на кандидатите. Вариантът, който ще предложи, тъй като около него се
обединява Съветът за електронни медии, е днес да бъде обявена процедурата. Срокът за
подаване на документите да е до 5-ти декември, изслушванията да бъдат проведени на 20ти и 21-ви януари, а изборът на генерален директор да се състои на 22.01.2020 г., което е
сряда. Очаква кандидатите да отчетат в документите, които подават пред Съвета и в
изслушванията, които предстоят, ситуацията в БНР. На повърхността излязоха проблеми,
които са трупани с години. Те не са нито от този, нито от предишния или по-предишния
мандат. Би искала да чуе визията на кандидатите върху така създалата се ситуация,
техните решения, за да не се достига до подобни кризи. Предполага, че това очакват да
чуят и хората, работещи в Българското национално радио – да бъдат поети гаранции за
нормализиране на ситуацията; да бъдат решени проблеми, които очевидно дълго време в
годините, по една или друга причина, не са решавани и доведоха до ескалация на
напрежението вътре в самото радио; да бъдат поети гаранции за спокойната и
професионална работа на журналистите, които работят в обществения доставчик.
Розита Еленова: Понеже няколко пъти се каза „по-дългия вариант”, той е в рамките на
закона и с десет дни разлика.
Ивелина Димитрова допълни, че всъщност се дава по-дълъг период в частта за подаване
и подготовка на документите и концепциите.
Розита Еленова: По-нетравмиращо е при подаване на документи, събиране на
информация, техническа комисия и другите стъпки, които трябва да извървим.
София Владимирова подложи на гласуване откриване на процедура по избор на
генерален директор на Българското национално радио, която да стартира днес. Срок на
подаване на документи: 05.12.2019 г.
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Открива процедура за избор на генерален директор на
Българското национално радио. Срок на подаване на документи: до 05.12.2019г. Обявяване
на допуснатите до процедурата кандидати: до 08.01.2020 г. Обявяване на допуснатите до
изслушване кандидати: до 15.01.2020 г. Изслушване: 20 - 21.01.2020 г. Избор на генерален
директор на БНР: 22.01.2020 г.
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ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклад на Дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР”
относно:
а) информация от Комисията за регулиране на съобщенията за наличие на свободен
честотен ресурс за градовете Златица, Трявна, Карлово;
б) писма от Статис АД за допълване документите по образуваното административно
производство;
в) заявления от Омъ - Илиеви ООД за изменение на индивидуални лицензии за
радиодейност за гр. Петрич и гр. Банско;
г) уведомително писмо от Добруджа Спектър ООД.
а) информация от Комисията за регулиране на съобщенията за наличие на свободен
честотен ресурс за градовете Златица, Трявна, Карлово.
Доротея Петрова, главен юрисконсулт представи доклада. (Приложение 2)
Розита Еленова: Аз, като оторизиран съветник за въпросите по лицензиите, ще изкажа
своето задоволство, че тази пътека – трудна, бавна и нелека, която поехме през тази година,
с началото на следващата, ще започне да вижда своя край. В този смисъл, макар и бавно, аз
виждам някакъв вид удовлетворение.
София Владимирова допълни, че конкурсите се откриват по наша инициатива и подложи
на гласуване трите решения за откриване на неприсъствени конкурси за осъществяване на
радиодейност.
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”:
I. Открива неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Златица,
честота 90.4 MHz за създаване на програма със специализиран профил - за аудитория от 20
до 45 години, разпространявана чрез използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване.
II. Открива неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Трявна,
честота 91.5 МHz за създаване на програма със специализиран профил, предназначена за
аудитория до 30 години, разпространявана чрез използване на налични и/или нови
електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване.
III. Открива неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Карлово,
честота 107.8 МHz за създаване на програма със специализиран профил, предназначена за
аудитория до 30 години, разпространявана чрез използване на налични и/или нови
електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване.
Продажба на книжа: 27 - 28.11.2019 г., включително.
Подаване на книжа: 20 - 21.01.2020 г., включително.
Дата и място на провеждане на конкурсите: 26.02.2020 г., гр. София, бул. „Шипченски
проход” № 69, ет. 5, от 10.30 часа.
Решенията подлежат на обнародване в Държавен вестник.
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б) писма от Статис АД за допълване документите по образуваното административно

производство.
Доротея Петрова, главен юрисконсулт представи доклада. (Приложение 2)
София Владимирова даде думата за коментари по исканите изменения, както и във
връзка с полученото писмо за отстраняване на недостатъците.
Ивелина Димитрова отбеляза, че исканите изменения са доста съществени, но те са
обосновани, съобразно законовите изисквания. Всички документи са налице, програмна
схема също. Смята, че спокойно може да се вземе решение и да се допусне искането.
Розита Еленова: За втори път гласувам за телевизия, която по някакъв начин е
ангажирана политически. Преди около година регистрирахме телевизията, която е
ангажирана с БСП – БСТВ, където аз гласувах „против” и изказах своите мотиви, базирани
на Закона. Запозната съм с един интересен факт, че през 2011 г., когато се регистрира
Телевизия АЛФА, г-н Лозанов дава предложение да има надпис, че всичко, което се
излъчва се ангажира с посланията на точно тази партия. Разбира се, това не е възприето и
към момента не се е случило. Но, за зрителите е от огромно значение да знаят точно чия
гледна точка към събитията се наблюдава. И в този интересен специфичен случай, аз ще
изкажа своите притеснения за медията, зад която, предполагам, стоят партийни интереси,
тъй като екипът съвсем скоро регистрира своя партия. Да, доставчикът, който коментираме
днес е съществуващ, той е търговски. Ако използваме международният опит, няма един
общ модел - в някои държави е забранено, в други е легализирано, има телевизии, които са
под ръководството на правителството и те не са партийни. Моите притеснения са в това, че
телевизията вече се ангажира политически, а наблюдаваме, че този тип доставчици в
последствие са проблем, защото се превръщат в нещо като радиоточка и излъчват
единствено и само пропаганда. Фокусът, който искам да създам в своето изказване, е върху
член пети, който гласи, че този закон гарантира независимост на доставчиците на медийни
услуги и на тяхната дейност от политическа и икономическа намеса. Законът иска да
предпазваме доставчиците от зависимости, да ги отстраняваме, а ние в случая ги
легализираме. И още един акцент. Аз, разбира се, не се съмнявам в професионализма на
този екип. Намирам, че най-естественото, което можеше да се случи, след този тридесет
годишен опит, след цялата любов, която имат от своите почитатели, е този екип да
имплементира всичко това в създаването на телевизия. В случая, обаче, този екип създаде
партия. Основното му лице до вчера беше водещ, журналист, изключителен любимец на
народа и ще продължава да е така. Но, той вече е политик. Ако политици стават водещи,
тогава ние имаме проблемно съдържание. И практиката показва, че това се случва. Разбира
се, имам своите персонални въпроси относно финансирането, какво се случва с екипите в
дните, в които няма да се излъчва програма, какво се случва със самите кабелни
разпространители в моментите, в които не се излъчва програма. Не искам да
предпоставям, но не мога и да не изкажа тези натрупали се въпроси в мен около
предстоящата регистрация. Разбира се, телевизията подлежи на мониторинг от Съвета за
електронни медии, така че, аз не се съмнявам в законността, ЗРТ не забранява
съществуването на такава телевизия, режимът е либерален и аз ще пожелая на добър час на
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екипа. Желая, наистина, от все сърце успех. С моя глас „въздържал се” просто ще дам
индикация за мотивите, които току-що изтъкнах.
Бетина Жотева отбеляза, че след като доставчикът е изпълнил указанията, представил е
необходимите документи и отговаря на изискванията на закона, не вижда пречка да се
измени регистрацията.
София Владимирова допълни, че регистрационният режим е по-лекият режим. Внесени
са необходимите документи от доставчика. Профилът на програмата ще е специализиран
/развлекателно-информационен/. Естествено, че той ще подлежи на мониторинг от страна
на Съвета за електронни медии. Вярва, че няма да се сбъднат очакванията да бъде
проблемен доставчик.
Розита Еленова: Нямам очаквания, просто животът го е показал до момента. Нека да ни
опровергае! Екипът е високо професионален.
София Владимирова подложи на гласуване изменението на регистрацията на СТАТИС
АД като доставчик на аудио-визуални медийни услуги.
Решение:
СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за” и 1 (един) глас „въздържал се” (Розита Еленова):
Изменя регистрацията на СТАТИС АД като доставчик на аудио-визуална медийна услуга,
както следва:
Седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” № 1,
НДК, зала 12;
Наименование на програмата: 7/8 TV;
Програмен профил: специализиран (развлекателно-информационен).
Способ на разпространение: чрез кабелни електронни съобщителни мрежи и сателит.
Длъжностни лица да впишат в раздел Първи на Публичния регистър на СЕМ промените
относно аудио-визуалната медийна услуга и доставчика.
в) заявления от Омъ - Илиеви ООД за изменение на индивидуални лицензии за
радиодейност за гр. Петрич и гр. Банско.
Доротея Петрова, главен юрисконсулт представи доклада. (Приложение 2)
София Владимирова предложи да бъде изпратено писмо до доставчика за отстраняване на
недостатъците и подложи на гласуване решението.
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да бъде изпратено писмо до доставчика с указания да
заплати такса за разглеждане на документите, както и да отстрани констатираните
недостатъци в документацията му.
г) уведомително писмо от Добруджа Спектър ООД.
Доротея Петрова, главен юрисконсулт представи доклада. (Приложение 2)
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Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се отразят промени по партидата на лицензирания
доставчик на медийни услуги Добруджа спектър ООД. Длъжностни лица да впишат в
раздел Трети на Публичния регистър на СЕМ настъпилите промени.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклади на Дирекция „Обща администрация” относно:
а) искане, постъпило по реда на Закона за достъп до обществена информация;
б) проект на Вътрешни правила на цикъла на обществени поръчки на Съвета за електронни
медии и проект за изменение на Вътрешни правила за достъп до обществена информация.
а) искане, постъпило по реда на Закона за достъп до обществена информация.
Нора Косева, старши юрисконсулт представи доклада. (Приложение 3)
София Владимирова даде думата за коментари.
Ивелина Димитрова изказа мнение, че приема и разбира, че няма как самите документи да
бъдат предоставени, тъй като са под закрилата на ЗЗЛД, но Съветът би могъл да предостави
принципна информация, че лицето има завършено висше образование, това е проверено по
съответният ред от СЕМ още при конкурсите, както и че има съответен трудов стаж като
програмен директор в телевизия АЛФА. Бихме могли принципно да отговорим, без да
даваме самите документи, но да подадем една базова информация, която очевидно се търси
с това искане. Това бихме могли да направим.
Галина Георгиева изрази мнение, че ако лицето, което иска достъп до тази информация се
съмнява в начина, по който СЕМ е извършил своя избор за назначаването на генералния
директор, предоставянето на такава информация, че той отговаря на изискванията, е според
нея абсолютно излишно, при положение, че този човек в момента заема този пост. Намира,
че не следва Съветът да влиза в обяснителен режим.
Ивелина Димитрова изказа мнение, че колкото СЕМ е по-отворен и по-прозрачен, и
отворен към всякакъв вид информация, дори и по няколко пъти, смята, че това е добре.
Журналистите имат практиката и правото да задават своите въпроси. Информацията е
принципна, известна е. Г-жа Димитрова е за малко повече отвореност в комуникацията и
повече прозрачност на регулаторния орган.
Розита Еленова: Слушайки внимателно колегите, в този момент бих подкрепила г-жа
Димитрова. Разбира се, интересът към генералните директори на обществената телевизия и
въобще към всички директори, трябва да е висок, а и постоянен от страна на медиите. Но
виждам тук едно преплитане на желанието за информация, защото от една страна медията
или г-н Диков ни питат за предишен конкурс, а сега вече имаме последващ, след него, т.е.
имало е поне две технически комисии помежду, но, аз лично, бих се съгласила за допълване
на тези едно-две изречения, които са в посоката, в която е г-жа Димитрова: че е установено
наличие на висше образование, необходимият законов стаж е установен... Аз, самата не
виждам и с какво ще допринесат документите, в които има лични данни, но това не е моя
работа.
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Бетина Жотева изрази мнение, че след като г-н Кошлуков е бил допуснат до конкурс, значи
всички документи са били надлежно проверени и той отговаря на тях. Предложи писмото на
Съвета да бъде в този смисъл.
Розита Еленова: Ние нямаме право да отказваме, нямаме право на лични вмятания при
разговор с журналисти, нямаме право на лични пристрастия. Тук говорим, че ако има едно
допълващо изречение с една стабилна база, в която СЕМ изразява съпричастност към
интереса, който има медията и отговаря с желание да запълни този интерес, ще е подоброто.
София Владимирова подложи на гласуване решението.
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Отказва на заявителя Телевизия Евроком ООД
предоставяне на исканата информация. В мотивите на решението да се допълни, че в хода
на процедурите за избор на генерален директор на БНТ, кандидатът Е. Кошлуков е
представил необходимите документи, които удостоверяват изискванията на ЗРТ по
отношение на наличие на висше образование и трудов стаж в телевизия.
б) проект на Вътрешни правила на цикъла на обществени поръчки на Съвета за
електронни медии и проект за изменение на Вътрешни правила за достъп до
обществена информация.
Нора Косева, старши юрисконсулт представи доклада. (Приложение 4)
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Приема Вътрешни правила на цикъла на обществени
поръчки на СЕМ.
Приема промени във Вътрешните правила за достъп до обществена информация.
ПО ТОЧКА РАЗНИ:
1. Доклад на Мария Белчева относно участие в заседание на Подгрупа 3 на ЕРГА.
Старши експерт Мария Белчева представи доклада. (Приложение 5)
СЕМ прие за информация
Информации
София Владимирова информира съветниците за получено Заявление за достъп до
обществена информация до Българското национално радио с копие до Съвета за
електронни медии (Приложение 6).
СЕМ прие за информация
София Владимирова информира съветниците, че Бюджетът на СЕМ не е увеличен, освен
с десет процента индексация на заплатите на служителите, която е част от държавния
бюджет, предвидена общо за всички.
СЕМ прие за информация
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София Владимирова информира за покана от Народното събрание, от Временната
комисия по въпросите за БНР, пристигнала тази сутрин. Поканата е за утре, 14.30 ч.
Очаква се целия СЕМ в 248 зала на медийната комисия. (Приложение 7).
СЕМ прие за информация
София Владимирова информира за покана от проф. Райна Николова за участие в
Национална научно-практическа конференция „Медиите в България: 30 години по-късно”,
която ще се проведе на 21.11.2019 г. (четвъртък) в Нов български университет
(Приложение 8). Предложи, който желае да се включи.
Розита Еленова: Аз ще се включа.
София Владимирова предложи да се свържем, за да видим каква е организацията и какви
са очакванията на организаторите. Призова съветниците да помислят дали биха искали да
се включат, за да можем да кажам колко човека от СЕМ биха участвали.
София Владимирова закри заседанието.
Материали, приложени към Протокол № 47:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дневен ред
Доклад от Е.Станева с Изх. № РД-22 17-00-32/28.10.2019 г.
Доклад от Д. Петрова с Изх. № НД-04 30-07-63/28.10.2019 г.
Доклад от Н. Косева с Изх. № ПД-09 23-00-17/28.10.2019 г.
Доклад от Н. Косева с Изх. № АСД-09 30-08-46/28.10.2019 г.
Доклад от М. Белчева с Изх. № МД-08 30-11-10/28.10.2019 г.
Писмо от Ванина Кръстева с Вх. № ПД-09 23-00-18/21.10.2019 г.
Писмо от Народно събрание на РБ с Вх. № РД-21 01-00-3/30.10.2019 г.
Покана от НБУ с Вх. № РД-23 06-00-55/29.10.2019 г.

Бетина Жотева

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

Ивелина
Димитрова

………………….

Галина Георгиева

……….………….

Розита Еленова

………………..…

София Владимирова - ………………..
Председател на СЕМ

Старши специалист: …………………..
Даниела Коюмджиева
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