
1 
 

С Ъ В Е Т    З А    Е Л Е К Т Р О Н Н И    М Е Д И И 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 51 

 

от редовно заседание, състояло се на 20.11.2019 г. 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева, Галина Георгиева, 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. Доклад на Техническа комисия, назначена със Заповед № РД-13-64/2019 г. 

Докладва: Бетина Жотева, председател на комисията 

 

2. Доклад от „Специализирана администрация – НЛПРП” относно: 

а) заявление за откриване на процедура по реда на чл. 116е от ЗРТ от Краси Вражева 

ЕООД; 

б) заявление от Ди енд Джи ЕООД за регистрация за доставяне на аудио-визуална услуга; 

в) уведомителни писма от Статис АД и  Ефишънси Фърст Медия ООД. 

Вносител: Анета Милкова 

Докладва: Доротея Петрова 

 

3. Доклад относно закупуване на ДМА, необходими за дейността на Съвета. 

Докладва: Емилия Станева 

 

 

Разни 

- Определяне на заместващ председателя на СЕМ г-жа София Владимирова по време на 

командировката й във Федерална република Германия от 25 до 29 ноември 2019 г. 

 

Информации 

 

София Владимирова откри заседанието и подложи на обсъждане дневния ред.  

Бетина Жотева предложи като допълнение в дневния ред да направи информация за 

участието си в работна група към Комисията за култура и медии в Народното събрание.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: прие дневния ред с направеното допълнение. 
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ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклад на Техническа комисия, назначена със Заповед № РД-13-

64/2019 г.  

Бетина Жотева уточни, че на предишното заседание г-жа Георгиева е представила 

заключението на Техническата комисия и констатираните тогава пропуски и недостатъци 

в документите на ФОКУС – НУНТИ ООД и Съветът е взел решение да бъде указано 

отстраняването им. Кандидатът е изпълнил указанията на СЕМ и заключението на 

комисията е, че може да бъде допуснат до конкурса. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: прие доклада. 

 

София Владимирова попита дали има допълнения към този доклад.  

Главен юрисконсулт Доротея Петрова представи информация за наличие или липса на 

задължения, получена на основание чл. 87, ал.11 от ДОПК, за кандидатите за лицензии, 

участващи в конкурсите за градовете Свищов, Левски и Бяла. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”:  Да се изиска допълнително информация от кандидатите 

да представят удостоверения по чл. 87, ал.6 от ДОПК, съдържащи размера на дължимите 

публични задължения. 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклад от „Специализирана администрация – НЛПРП” относно: 

а) заявление за откриване на процедура по реда на чл. 116е от ЗРТ от Краси Вражева 

ЕООД; 

б) заявление от Ди енд Джи ЕООД за регистрация за доставяне на аудио-визуална услуга; 

в) уведомителни писма от Статис АД и  Ефишънси Фърст Медия ООД. 

 

а) заявление за откриване на процедура по реда на чл. 116е от ЗРТ от Краси Вражева 

ЕООД. 

Главен юрисконсулт Доротея Петрова представи доклада. 
 

Съветът поддържа позицията си за необходимостта от 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. Отчита и, че с Решение № 391/ 

08.07.2019 г. Министерски съвет е приел проект на Актуализирана политика в областта на 

електронните съобщения на Република България 2019 – 2022 г. 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. С 

Решение № 112/ 14.03.2019 г. КРС е приела Регулаторна политика за управление на 

радиочестотния спектър, където в т. 2.2. са изложени аргументи по отношение на въвеждането 

на цифровото радиоразпръскване на радиосигнали. Съветът неведнъж е посочвал и, че 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 за електронни медии приема, че освен фактическата невъзможност 
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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. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”:  Отказва да открие по искане на Краси Вражева ЕООД 

процедура за издаване на лицензия за радиодейност за регионална програма, която може 

да бъде разпространявана чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово 

радиоразпръскване. 

 

б) заявление от Ди енд Джи ЕООД за регистрация за доставяне на аудио-визуална 

услуга. 

Главен юрисконсулт Доротея Петрова представи доклада. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”:  Да се изпрати писмо до кандидата Ди енд Джи ЕООД за 

отстраняване на констатираните недостатъци  в 7-дневен срок. 

 

в) уведомителни писма от Статис АД и  Ефишънси Фърст Медия ООД. 

Главен юрисконсулт Доротея Петрова представи доклада. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се отрази в раздел Първи на Публичния регистър на 

СЕМ настъпилата промяна във времетраенето на създаваната от Статис АД програма от 10 

на 24 часа. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”:  Да се отрази в раздел Първи на Публичния регистър на СЕМ 

настъпилата промяна в съдружниците на Ефишънси Фърст Медия ООД ; 

Да се изпрати писмо до кандидата Ефишънси Фърст Медия ООД с указание за 

отстраняване на констатираните пропуски и недостатъци в 7-дневен срок.   

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклад относно закупуване на ДМА, необходими за дейността на 

Съвета. 

Главен секретар Емилия Станева представи доклада. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”:  Да бъдат закупени 25 (десет и пет) бр.столове, съгласно 

приложената оферта на Office 1 Superstore. 

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ: Определяне на заместващ председателя на СЕМ г-жа София 

Владимирова по време на командировката й във Федерална република Германия от 25 до 

29 ноември 2019 г. 
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Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Г-жа Бетина Жотева – член на СЕМ, да замества 

председателя на СЕМ г-жа София Владимирова по време на командировката й във 

Федерална република Германия от 25 до 29 ноември 2019 г. 

 

Информации 

 

Бетина Жотева запозна колегите си с работата на работната група, в която участва. С 

решение на Комисията по културата и медиите, което може да се види в сайта на НС, е 

сформирана експертно-работна група към Комисията за промени в Закона за радиото и 

телевизията. Идеята, доколкото е запозната, е доста стара и е като допълнение на работата 

на работната група в Министерството на културата, която се занимава само и единствено с 

транспонирането на директивата в ЗРТ. По мнението на всички, които са поканени да 

участват в тази група, ЗРТ има нужда от ремонт не само в частта за транспониране на  

директивата и това е причината да се съберат експерти, които работят в медии, 

практикуват право в медии. Първоначално имената, които са били съобщени, на срещата, 

проведена миналата сряда вече са се увеличили. Г-жа Жотева няма информация за 

критериите, по които са избирани експертите, както и няма официално писмо от страна на 

Парламента до институциите, където работят те. На въпроса й ще има ли някаква 

кореспонденция е получила отговор, че всичко е записано в протокола от заседанието на 

Комисията. Доколкото разбира целта ще бъде по-скоро практическа размяна на мисли, а не 

официален окончателен продукт от тази група. Накрая ще се работи заедно и с хората, 

които са в Министерството на културата. В сряда е била опознавателната среща, на която 

г-н Рашидов е обявил идеята и г-жа Жотева не знае други подробности. На тази среща е 

присъствала и юристката на Комисията по културата и медиите, която е предложила 

всички да помислят какво действително би могло да се промени в ЗРТ и като приключат 

събиранията те ще го оформят като юридически текст. Това г-жа Жотева е разказала и след 

предишното заседание на СЕМ, но тъй като председателката тогава не е присъствала, го 

повтаря. Втората среща на експертната група ще бъде утре в сградата на БНТ от 13 часа. 

До сега няма официално уведомление от Парламента за сформирането на тази група.  

Ивелина Димитрова предположи, че вероятно тази група стои повече като експертна 

група и няма да предлага конкретни текстове, а по-скоро идеи. 

Бетина Жотева уточни, че е много важно кой ще бъде органът, който ще регулира онлайн 

медиите и дали няма да се стигне до идеята да се състави регулатор само за онлайн 

изданията, например както в няколко други държави.   

Ивелина Димитрова попита дали това не е към другата работна група. 

Бетина Жотева съобщи, че вчера е предала на г-жа Емилия Станева петнадесет нейни 

идеи по проблеми, с които се е сблъсквала откакто е член на СЕМ, като, разбира се, те 

могат да бъдат много повече, в зависимост от решението на другата група дали и там ще се 

регулират онлайн изданията, или не.  

Ивелина Димитрова попита дали съветниците ще обсъждат тези предложения през 

заседание и ще ги представят ли като становище. 

Бетина Жотева смята, че тя това не може да го определи и предложи и другите да кажат 

под каква форма ще си представят предложенията.  

София Владимирова уточни, че предложения от името на СЕМ може да има само по един 

начин - когато те са взети на заседание. 

Ивелина Димитрова попита дали това ще се случва.  
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Розита Еленова: Кого питаш?  

Ивелина Димитрова уточни, че желае да го решат. 

Розита Еленова: Колеги, имаме правомощия, има закон и работим с него?  

Бетина Жотева уточни, че според нея съветниците трябва да се съберат неформално и 

всеки един да си каже идеите. 

София Владимирова предложи на колегите си, ако приемат да се съберат и да дискутират  

кои са тези  предложения около, които може да се обединят, или поне трима от тях, така че 

да се постигне мнозинство и да бъдат предложени на заседание, а всеки един от свое име 

да си даде предложенията. 

Розита Еленова: Против съм да се товари администрацията. На Жотева й благодаря за 

това уточнение, за да не препредавам аз на председателя. Така е редно. Прави се 

предложение, като не се приеме – но всеки има право да го внесе самостоятелно.  

Бетина Жотева потвърди, че точно това е съобразено и предложи извън заседание да 

уточнят отделните идеи.  

Ивелина Димитрова отбеляза за протокола, че тя също, в качеството си на съветник, има 

предложения. Остава това да се обсъдят оперативно. Попита да ги пусне ли на г-жа 

Станева, както е направила г-жа Жотева, или остава да го уточнят като се съберат… 

Розита Еленова: Не приемам натоварването на администрацията, точно защото комисията 

не иска представяне на юридически текст.  

Бетина Жотева посочи, че г-жа Станева просто ще ги събира и не би било лошо тя да 

присъства на тези разговори. Ако има пресечни точки, членовете да ги гласуват заедно, да 

се приемат на заседание и да се изпратят официално. Всеки един отделно може да си 

пише, г-жа Жотева ще ги депозира на срещата на групата и ще посочи, че това е мнението 

на членове по теми, по които няма общо съгласие…  

София Владимирова уточни, че изрично трябва да се посочи: това е мнението на Ивелина 

Димитрова, това е мнението на Розита Еленова, това на София Владимирова, т.е. там 

където няма решение на СЕМ да е ясно, че това е личното мнение, а не е волята на Съвета.  

Бетина Жотева даде пример с Валерий Тодоров, той не е юрист, но тя е сигурна, че има 

много добри идеи, особено в частта за радиото и промените в закона и той ще си ги даде от 

собствено име. Той не принадлежи към нито една институция. 

Ивелина Димитрова попита кои са членовете последно на тази група. 

Бетина Жотева отговори, че няма представа.  

Ивелина Димитрова попита дали идеята е да се прави изменение на ЗРТ или... 

София Владимирова допълни: или нов закон?  

Бетина Жотева уточни, че не знае, че е просто един от единадесетте или дванадесетте 

участника и не знае.  

 

София Владимирова закри заседанието.  

 

 

 

 

Материали, приложени към Протокол № 51  

 

1. Дневен ред 

2. Протокол с Изх. № ЛРР-10 029-27/20.11.2019 г. 

3. Доклад от Д.Петрова с Изх.№ ЛРР 11 029-27/20.11.2019 г. 
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4. Доклад от Р.Радоева с Изх.№ НД-04 30-07-66/18.11.2019 г. 

5. Доклад от Е.Станева с Изх.№ АСД-09 30-08-53/18.11.2019 г. 

6. Доклад от Анета Милкова с Изх.№ НД-04 30-07-65/07.11.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Бетина Жотева  ………………..…  Ивелина  

Димитрова  

 

 

…………………. 

Галина Георгиева  ……….………….  Розита Еленова  ………………….. 

 

 

София Владимирова  …………………. 

 

Председател на СЕМ  

 

 

Старши специалист: …………………..  

Вера Данаилова 

 

 

 
 

 


