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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 

 

№ 6 
 

от редовно заседание, състояло се на 29.01.2020 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 – Даниела Коюмджиева. 
 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
 

1. Доклади от дирекция Специализирана администрация – НЛРПР относно: 

а) конкурсни книжа за к.к. Боровец и градовете Добринище и Тетевен; 

б) заявление от Плюс Р – 2015 ЕООД и Оберон Радио Макс ЕООД за прехвърляне на 

индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № ЛРР-01-1-081-01. 

в) уведомително писмо от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД за изменение на 

регистрацията за доставяне на аудио-визуални услуги; 

г) уведомително писмо от Елит медиа България ЕООД; 

д) уведомително писмо от Комисията за регулиране на съобщенията. 

Вносител: Анета Милкова  

Докладва: Райна Радоева, Доротея Петрова 

 

2. Доклад за дейността на техническа комисия, назначена със Заповед №  РД-13-3/ 2020 г. на 

председателя на Съвета за електронни медии. 

Докладва: Розита Еленова, член на СЕМ и председател на ТК 

 

3. Доклади от дирекция Обща администрация относно: 

а) разпределение на бюджета на Съвета за електронни медии в частта издръжка за 2020 г.; 

б) изменение и допълнение на Правилника за документооборота на счетоводните документи в 

Съвета за електронни медии и на Счетоводната политика на Съвета за електронни медии; 

в) извършена годишна инвентаризация на активи на Съвета за електронни медии. 

Вносител: Мариана Андреева 

Докладва: Незабравка Николова 

4. Образуване на производство за установяване конфликт на интереси. 

Докладва: София Владимирова 
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Разни 

- Доклади от Диляна Кирковска относно заседание на Националния координационен 

механизъм по правата на човека, проведено на 14.01.2020 г. и от Мария Белчева относно 

Националния доклад на България по периодичния преглед в Съвета по правата на човека. 

 

Информации 

 

  

София Владимирова откри заседанието и подложи на обсъждане дневния ред. Предложи в 

точка Информации да бъде разгледан Доклад за дейността на междуведомствената работна 

група за наземното цифрово радио.  
 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: прие Дневния ред с направеното допълнение. 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклади от дирекция Специализирана администрация – НЛРПР относно: 

а) конкурсни книжа за к.к. Боровец и градовете Добринище и Тетевен; 

б) заявление от Плюс Р – 2015 ЕООД и Оберон Радио Макс ЕООД за прехвърляне на 

индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № ЛРР-01-1-081-01; 

в) уведомително писмо от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД за изменение на 

регистрацията за доставяне на аудио-визуални услуги; 

г) уведомително писмо от Елит медиа България ЕООД; 

д) уведомително писмо от Комисията за регулиране на съобщенията. 

 

а) конкурсни книжа за к.к. Боровец и градовете Добринище и Тетевен. 

 

Райна Радоева, старши инспектор представи доклада. (Приложение 2а) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Одобрява конкурсните книжа за откритите 3 (три) 

неприсъствени конкурси за издаване на лицензии за доставяне на радиоуслуги на територията 

на: к.к. Боровец – честота: 97.9 MHz; гр. Добринище – честота: 88.0 MHz; гр. Тетевен – 

честота: 105.8 MHz. 
  
Цената на документацията остава непроменена. 
 
 

б) заявление от Плюс Р – 2015 ЕООД и Оберон Радио Макс ЕООД за прехвърляне на 

индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № ЛРР-01-1-081-01; 

 

Райна Радоева, старши инспектор представи доклада. (Приложение 2б). 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се изпрати писмо до заявителите с указания за 

отстраняване в 7-дневен срок на констатираните нередовности в документацията.  
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в) уведомително писмо от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД (сега Дъ Уолт Дисни 

Къмпани България ЕООД) за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-

визуални услуги. 

 

Райна Радоева, старши инспектор представи доклада. (Приложение 2в) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”:  

І. Изменя Удостоверение № ЛРР-02-4-116-05 за доставяне на аудио-визуална медийна услуга 

с наименование „24 KITCHEN”, разпространявана чрез кабелни електронни съобщителни и 

спътникови мрежи на територията на страната, както следва: Наименованието (фирмата) на 

доставчика се променя от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД на Дъ Уолт Дисни Къмпани 

България ЕООД.  

ІІ. Изменя Удостоверение № ЛРР-02-4-116-02 за доставяне на аудио-визуална медийна 

услуга с наименование „FOX (ФОКС)”, разпространявана чрез кабелни електронни 

съобщителни и спътникови мрежи на територията на страната, както следва: 

Наименованието (фирмата) на доставчика се променя от Фокс Нетуъркс Груп България 

ЕООД на Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД.  

ІІІ. Изменя Удостоверение № ЛРР-02-4-116-01 за доставяне на аудио-визуална медийна 

услуга с наименование „НЕШЪНЪЛ ДЖИОГРАФИК (NATIONAL GEOGRAPHIC)”, 

разпространявана чрез кабелни електронни съобщителни и  спътникови мрежи на 

територията на страната, както следва: Наименованието (фирмата) на доставчика се променя 

от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД на Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД.  

ІV. Изменя Удостоверение № ЛР-02-4-116-03 за доставяне на аудио-визуална медийна услуга 

с наименование „ФОКСКРАЙМ (FOXCRIME)”, разпространявана чрез кабелни електронни 

съобщителни и спътникови мрежи на територията на страната, както следва: 

Наименованието (фирмата) на доставчика се променя от Фокс Нетуъркс Груп България 

ЕООД на Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД.  

V. Изменя Удостоверение № ЛРР-02-4-116-04 за доставяне на аудио-визуална медийна 

услуга с наименование „ФОКСЛАЙФ (FOXLIFE)”, разпространявана чрез кабелни 

електронни съобщителни и  спътникови мрежи на територията на страната, както следва: 

Наименованието (фирмата) на доставчика се променя от Фокс Нетуъркс Груп България 

ЕООД на Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД.  

VІ. Изменя в раздел Четвърти на Публичния регистър относно медийните услуги по заявка 

FOX PLAY и NAT GEO PLAY промени, както следва: Наименованието (фирмата) на 

доставчика се променя от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД на Дъ Уолт Дисни Къмпани 

България ЕООД.  

За измененията в регистрираните обстоятелства и на основание чл. 10 и чл. 14 от ТТРТД, 

доставчикът дължи заплащане на такси в размер на по 150 (сто и петдесет) лв. за всяко едно 

изменение на удостоверение по чл. 125а от ЗРТ и 50 (петдесет) лв. за всяко удостоверение по 

чл. 125и от ЗРТ, или общо 850 (осемстотин и петдесет) лв. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”:  

І. Изменя Удостоверение № ЛРР-02-6-001-05 за доставяне на аудио-визуална медийна услуга 

с наименование „24 KITCHEN”, разпространявана чрез кабелни електронни съобщителни и 
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спътникови мрежи, с международен обхват на територията на Албания, Босна и 

Херцеговина, Косово, Сърбия, Хърватия, Черна гора, както следва: Наименованието 

(фирмата) на доставчика се променя от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД на Дъ Уолт 

Дисни Къмпани България ЕООД.  

ІІ. Изменя Удостоверение № ЛРР-02-6-001-10 за доставяне на аудио-визуална медийна 

услуга с наименование „24 KITCHEN”, разпространявана чрез кабелни електронни 

съобщителни и спътникови мрежи, с международен обхват- на територията на Словения, 

както следва: Наименованието (фирмата) на доставчика се променя от Фокс Нетуъркс Груп 

България ЕООД на Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД.  

ІІІ. Изменя Удостоверение № ЛРР-02-6-001-02 за доставяне на аудио-визуална медийна 

услуга с наименование „FOX”, разпространявана чрез кабелни електронни съобщителни и 

спътникови мрежи, с международен обхват на територията на Албания, Босна и 

Херцеговина, Косово, Сърбия, Хърватия, Черна гора, както следва: Наименованието 

(фирмата) на доставчика се променя от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД на Дъ Уолт 

Дисни Къмпани България ЕООД.  

ІV. Изменя Удостоверение № ЛРР-02-6-001-07 за доставяне на аудио-визуална медийна 

услуга с наименование „FOX”, разпространявана чрез кабелни електронни съобщителни и 

спътникови мрежи, с международен обхват на територията на Словения, както следва: 

Наименованието (фирмата) на доставчика се променя от Фокс Нетуъркс Груп България 

ЕООД на Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД.  

V. Изменя Удостоверение № ЛРР-02-6-001-01 за доставяне на аудио-визуална медийна 

услуга с наименование „FOX MOVIES”, разпространявана чрез кабелни електронни 

съобщителни и спътникови мрежи, с международен обхват- на територията на Албания, 

Босна и Херцеговина, Косово, Сърбия, Хърватия, Черна гора, както следва: Наименованието 

(фирмата) на доставчика се променя от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД на Дъ Уолт 

Дисни Къмпани България ЕООД.  

VІ. Изменя Удостоверение  № ЛРР-02-6-001-09 за доставяне на аудио-визуална медийна 

услуга с наименование „FOX MOVIES”, разпространявана чрез кабелни електронни 

съобщителни и спътникови мрежи, с международен обхват на територията на Словения, 

както следва: Наименованието (фирмата) на доставчика се променя от Фокс Нетуъркс Груп 

България ЕООД на Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД.  

VІІ. Изменя Удостоверение № ЛРР-02-6-001-04 за доставяне на аудио-визуална медийна 

услуга с наименование „FOXCRIME”, разпространявана чрез кабелни електронни 

съобщителни и спътникови мрежи, с международен обхват на територията на Албания, 

Босна и Херцеговина, Косово, Сърбия, Хърватия, Черна гора, както следва: Наименованието 

(фирмата) на доставчика се променя от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД на Дъ Уолт 

Дисни Къмпани България ЕООД.  

VІІІ. Изменя Удостоверение № ЛРР-02-6-001-12 за доставяне на аудио-визуална медийна 

услуга с наименование „FOXCRIME”, разпространявана чрез кабелни електронни 

съобщителни и спътникови мрежи, с международен обхват на територията на Словения, 

както следва: Наименованието (фирмата) на доставчика се променя от Фокс Нетуъркс Груп 

България ЕООД на Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД.  

ІХ. Изменя Удостоверение № ЛРР-02-6-001-03 за доставяне на аудио-визуална медийна 

услуга с наименование „FOXLIFE”, разпространявана чрез кабелни електронни съобщителни 

и спътникови мрежи, с международен обхват на територията на Албания, Босна и 

Херцеговина, Косово, Сърбия, Хърватия, Черна гора, както следва: Наименованието 
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(фирмата) на доставчика се променя от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД на Дъ Уолт 

Дисни Къмпани България ЕООД.  

Х. Изменя Удостоверение № ЛРР-02-6-001-08 за доставяне на аудио-визуална медийна 

услуга наименование „FOXLIFE”, разпространявана чрез кабелни електронни съобщителни и 

спътникови мрежи, с международен обхват на територията на Словения, както следва: 

Наименованието (фирмата) на доставчика се променя от “Фокс Нетуъркс Груп България” 

ЕООД на Дъ Уолт Дисни Къмпани България” ЕООД.  

ХІ. Изменя Удостоверение № ЛРР-02-6-001-06 за доставяне на аудио-визуална медийна 

услуга с наименование „NATIONAL GEOGRAPHIC”, разпространявана чрез кабелни 

електронни съобщителни и спътникови мрежи, с международен обхват на територията на 

Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Сърбия, Хърватия, Черна гора, както следва: 

Наименованието (фирмата) на доставчика се променя от Фокс Нетуъркс Груп България 

ЕООД на Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД.  

ХІІ. Изменя Удостоверение № ЛРР-02-6-001-11 за доставяне на аудио-визуална медийна 

услуга, с наименование „NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL”, разпространявана чрез 

кабелни електронни съобщителни и спътникови мрежи, с международен обхват на 

територията на Словения, както следва: Наименованието (фирмата) на доставчика се 

променя от Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД на Дъ Уолт Дисни Къмпани България 

ЕООД.  

За измененията в регистрираните обстоятелства и на основание чл. 10 от ТТРТД, 

доставчикът дължи заплащане на такси в размер на по 150 (сто и петдесет) лв. за всяко едно 

изменение или общо 1800 (хиляда и осемстотин) лв. 

Във връзка с разпоредбите на чл. 30 от Директивата за аудиовизуалните медийни услуги и 

чл. 19 от Европейската конвенция за трансгранична телевизия, да бъдат уведомени 

регулаторните органи на съответните държави за изменението на регистрацията.  

 

Възлага на длъжностни лица от СЕМ да впишат промените в раздел Първи и Четвърти на 

Публичния регистър. 

 

г) уведомително писмо от Елит медиа България ЕООД; 

Райна Радоева, старши инспектор представи доклада. (Приложение 2г) 

 

Решение: 

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

настъпилите промени в органите на управление на Елит Медиа България ЕООД.  

 

 

д) уведомително писмо от Комисията за регулиране на съобщенията. 

Доротея Петрова, главен юрисконсулт представи доклада. (Приложение 2д) 

 

СЕМ прие за информация. 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклад за дейността на техническа комисия, назначена със Заповед №  

РД-13-3/ 2020 г. на председателя на Съвета за електронни медии. 
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Розита Еленова, член на СЕМ и председател на Техническата комисия, представи доклад от 

извършена проверка на документацията на кандидатите, участващи в обявените конкурси за 

издаване на лицензии за радиодейност за създаване на програми с местен обхват, 

предназначени за разпространение чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово 

радиоразпръскване за градовете Карлово, Трявна и Златица. (Приложение 3) 

 

София Владимирова благодари на техническата комисия за извършената работа и подложи 

решението на гласуване. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Приема доклада на техническата комисия, назначена със 

Заповед №  РД-13-3/ 2020 г. на председателя на Съвета за електронни медии. 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклади от дирекция Обща администрация относно: 

а) разпределение на бюджета на Съвета за електронни медии в частта издръжка за 2020 г.; 

б) изменение и допълнение на Правилника за документооборота на счетоводните документи в 

Съвета за електронни медии и на Счетоводната политика на Съвета за електронни медии; 

в) извършена годишна инвентаризация на активи на Съвета за електронни медии. 

   

а) разпределение на бюджета на Съвета за електронни медии в частта издръжка за 2020 

г.; 

Незабравка Николова, главен счетоводител представи доклада. (Приложение 4а) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Одобрява разпределението на бюджета на СЕМ в частта 

издръжка за 2020 година. 

 

б) изменение и допълнение на Правилника за документооборота на счетоводните 

документи в Съвета за електронни медии и на Счетоводната политика на Съвета за 

електронни медии. 

Незабравка Николова, главен счетоводител представи доклада. (Приложение 4б) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Приема изменения и допълнения в Правилника за 

документооборота на счетоводните документи и в Счетоводната политика на Съвета за 

електронни медии. 

 

в) извършена годишна инвентаризация на активи на Съвета за електронни медии. 

Незабравка Николова, главен счетоводител представи доклада. (Приложение 4в) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Приема доклада за извършена годишна инвентаризация. Да 

се извърши бракуване на негодните за употреба активи, съгласно приложен списък. 
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5. ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Образуване на производство за установяване конфликт на 

интереси. 

 

София Владимирова, председател на СЕМ представи доклад относно препратен от 

КПКОНПИ сигнал за конфликт на интереси. (Приложение 5) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”:  

Образува производство по установяване на конфликт на интереси срещу член на УС на БНР.  

Комисията, назначена със Заповед № РД-13-63/21.11.2018 г., изменена със Заповед № РД-13-

42/15.05.2019 г., да извърши проверка за наличието или липсата на конфликт на интереси, във 

връзка с доводите, съдържшащи се в подадения сигнал, като извърши всички необходими за 

целта действия, при спазване на процедурата по чл. 25 от Наредбата за организацията и реда за 

извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси.  

Комисията да приключи проверката със становище за наличие или липса на конфликт на 

интереси, което да представи на органа по избора в 7-дневен срок от изготвянето му, заедно с 

цялата преписка. 

 

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ:  

 

- Доклади от Диляна Кирковска относно проведено на 14.01.2020 г. Седмо заседание на 

членовете на Националния координационен механизъм по правата на човека в 

Министерството на външните работи. (Приложение 6) 

 

СЕМ приема за информация. 

 

- Доклад от Мария Белчева относно Национален доклад на България за Универсалния 

периодичен преглед в Съвета по правата на човека. (Приложение 7) 

 

СЕМ приема за информация. 

 

 

ПО ТОЧКА ИНФОРМАЦИИ:  
 

Емилия Станева, главен секретар представи доклад за дейността на междуведомствената 

работна група за наземното цифрово радиоразпръскване на радиосигнали. (Приложение 8) 
 

София Владимирова предложи да се изпрати официално писмо до Комисията за регулиране 

на съобщенията. В рамките на сформираните няколко работни групи за изготвяне на ЗИД на 

ЗРТ, да се направят предложения координирани с АБРО и Българското национално радио, 

които първи са повдигнали въпроса за цифровото радио. Добави, че може да бъде формулиран 

проблема и в отчета на СЕМ, който ще бъде представен в Народното събрание.  

 

София Владимирова подложи на гласуване решението.   
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Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Приема доклада. Да се изпрати писмо до Комисията за 

регулиране на съобщенията, в което се изрази подкрепа с изводите на междуведомствената 

работна група. Да се направят предложения за промени в ЗРТ в рамките на някоя от 

сформираните към Министерство на културата и Парламента работни групи. Да се постави 

въпросът и в отчета на СЕМ. 

 

 

София Владимирова закри заседанието. 

 

 

 

Материали, приложени към Протокол № 6:  

 

1. Дневен ред 

2. Доклад от Р. Радоева с Изх. № ЛРР-15 30-04-2 от 27.01.2020 г.  

3. Доклад от Д. Петрова с Изх. № ЛРР-13 10-00-1 от 27.01.2020 г. 

4. Протокол от заседание на техническа комисия с Изх. № ЛРР-12 029-13 от 28.01.2020 г. 

5. Доклад от Н. Николова с Изх. № АСД-09 30-08-6 от 27.01.2020 г. 

6. Доклад от Н. Николова с Изх. № АСД-09 30-08-8 от 27.01.2020 г. 

7. Доклад от Н. Николова с Изх. № АСД-09 30-08-7 от 27.01.2020 г. 

8. Доклад от С. Владимирова с Изх. № РД-22 07-00-1 от 27.01.2020 г. 

9. Доклад от Д. Кирковска с Изх. № РД-21 04-02-11 (19) от 21.01.2020 г. 

10. Доклад от М. Белчева с Изх. № РД-21 04-02-6 (19) от 28.01.2020 г. 

11. Доклад от Е. Станева, Д.Петрова с Изх. № ЛРР-12 10-00-12 (19) от 29.01.2020 г. 

 

 

 

 

 

Бетина Жотева  ..............................  Ивелина Димитрова 

 

 

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

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

 

 

София Владимирова  …………………. 

 

Председател на СЕМ  

 

 

 

 

Старши специалист: …………………..  

Даниела Коюмджиева   


