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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 

 

№ 14 

от редовно заседание, състояло се на 02.04.2020 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 – Вера Данаилова. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад за дейността на техническа комисия, назначена със Заповед № РД-13-18/2020 г. 

на председателя на Съвета за електронни медии. 

Докладва: Галина Георгиева, председател на комисията 

 

2. Доклад от Специализирана администрация – НЛРПР относно: 

а) заявление от Глобъл Комюникейшън Нет АД за заличаване на регистрация за доставяне 

на аудио-визуална услуга;  

б) заявления от РТЕ НЕТ ООД, Дарик радио АД, Инвестор.БГ АД, Р-22 ЕООД, 

Метрорадио ЕООД и Фокус-Нунти ООД, за изменение на разрешения за осъществяване на 

електронни съобщения, препратени от Комисията за регулиране на съобщенията на 

основание чл. 30, т. 12 от Закона за електронни съобщения. 

Вносител: Емилия Станева  

Докладва: Доротея Петрова 

 

3. Доклад от Специализирана администрация – НЛРПР относно 

административнонаказателно производство, образувано с АУАН № НД-01-33/2019 г. 

Вносител: Емилия Станева  

Докладва: Доротея Петрова 

 

Разни 

Определяне на членове на експертна комисия (от квотата на Съвета за електронни    

медии), която ще извърши оценка на кандидатите в конкурсите за издаване на лицензии за 

радиодейност за кк Боровец, гр. Добринище и гр. Тетевен. 

 

Информации 

Писмо от Комисията за регулиране на съобщенията относно трансграничните прониквания 

в обхватите на УКВ радиоразпръскване и писмо от ОД МВР Монтана, РУ – Лом относно 

разпространение на чуждестранна радиопрограма в района на гр. Козлодуй. 

 

 

София Владимирова откри заседанието и подложи на обсъждане дневния ред.  
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Решение: 

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

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклад за дейността на техническа комисия, назначена със Заповед 

№ РД-13-18/2020 г. на председателя на Съвета за електронни медии. 

 

Галина Георгиева, председател на комисията представи доклада. (Приложение 1) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Приема доклада на комисията. 

На основание чл. 112 от Закона за радиото и телевизията да се изпрати писмо до кандидата 

Фокус - Нунти ООД с указания за отстраняване на констатираните недостатъци. 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклад от Специализирана администрация – НЛРПР относно: 

а)  заявление от Глобъл Комюникейшън Нет АД за заличаване на регистрация за доставяне 

на аудио-визуална услуга.  

б) заявления от РТЕ НЕТ ООД, Дарик радио АД, Инвестор.БГ АД, Р-22 ЕООД, 

Метрорадио ЕООД и Фокус-Нунти ООД, за изменение на разрешения за осъществяване на 

електронни съобщения, препратени от Комисията за регулиране на съобщенията на 

основание чл. 30, т. 12 от Закона за електронни съобщения. 

 

а) заявление от Глобъл Комюникейшън Нет АД за заличаване на регистрация за доставяне 

на аудио-визуална услуга.  

 

Главен секретар Емилия Станева представи доклада. (Приложение 2 а) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: На основание чл. 32, ал. 1, т. 16а и т. 16 и чл.125к, ал. 2 от 

Закона за радиото и телевизията заличава регистрацията за доставяне на аудио-визуална 

услуга на ГЛОБЪЛ КОМЮНИКЕЙШЪН НЕТ АД. 

Заличава програма GCN, със специализиран филмов профил, 24 часа продължителност и 

национален териториален обхват от Раздел Първи на Публичния регистър на СЕМ.   

 

б) заявления от РТЕ НЕТ ООД, Дарик радио АД, Инвестор.БГ АД, Р-22 ЕООД, 

Метрорадио ЕООД и Фокус-Нунти ООД за изменение на разрешения за осъществяване на 

електронни съобщения, препратени от Комисията за регулиране на съобщенията на 

основание чл. 30, т. 12 от Закона за електронни съобщения.    

 

Главен секретар Емилия Станева представи доклада. (Приложение 2 б) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и 

телевизията във връзка с чл. 30, т. 12 от Закона за електронните съобщения не възразява 

Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване на разпоредбите на Закона за 

електронните съобщения, да издаде разрешение за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения 

чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване на 



3 
 

територията на гр. Дупница, на РТЕ НЕТ ООД, с технически параметри съгласно 

Приложение, неразделна част от настоящото решение. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание  чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и 

телевизията във връзка с чл. 30, т. 12 от Закона за електронните съобщения не възразява 

Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване на разпоредбите на Закона за 

електронните съобщения, да измени Разрешение № 00760/21.07.2008 г. за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на 

електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово 

радиоразпръскване  на територията на Република България, издадено на ДАРИК РАДИО 

АД, а именно: 

1. Изменя Приложение 1 „Технически параметри на електронната съобщителна 

мрежа”. 

2. Изменя Приложение 2 „Размер, срокове и начини на заплащане на таксите”. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и 

телевизията във връзка с чл. 30, т. 12 от Закона за електронните съобщения не възразява 

Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване на разпоредбите на Закона за 

електронните съобщения, да измени Разрешение № 00135-009/16.12.2016 г. за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на 

електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово 

радиоразпръскване на територията на гр. Плевен, издадено на ИНВЕСТОР.БГ, а именно:  

1. Изменя букви „е”, „ж”, „з”, „и” и „к” от Приложение 1 „Технически параметри на 

електронната съобщителна мрежа”, съгласно Приложението, неразделна част от 

настоящото решение. 

2. Изменя Приложение 2 „Размер, срокове и начини на заплащане на таксите”. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и 

телевизията във връзка с чл. 30, т. 12 от Закона за електронните съобщения не възразява 

Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване на разпоредбите на Закона за 

електронните съобщения, да измени Разрешение № 01530-006/18.07.2019 г. за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на 

електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово 

радиоразпръскване на територията на гр. Плевен, издадено на Р-22 ЕООД, а именно: 

1. Изменя букви „е” и „ж” ” от Приложение 1 „Технически параметри на електронната 

съобщителна мрежа”, съгласно Приложението, неразделна част от настоящото 

решение. 

2. Изменя Приложение 2 „Размер, срокове и начини на заплащане на таксите”. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.  

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и 

телевизията във връзка с чл. 30, т. 12 от Закона за електронните съобщения не възразява 
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Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване на разпоредбите на Закона за 

електронните съобщения, да измени Разрешение № 01536/16.07.2009 г. за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на 

електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово 

радиоразпръскване на територията на гр. Плевен, издадено на МЕТРОРАДИО ЕООД. 

1. Изменя букви „е” и „ж” ” от Приложение 1 „Технически параметри на електронната 

съобщителна мрежа”, съгласно Приложението, неразделна част от настоящото 

решение. 

2. Изменя Приложение 2 „Размер, срокове и начини на заплащане на таксите”. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и 

телевизията във връзка с чл. 30, т. 12 от Закона за електронните съобщения не възразява 

Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване на разпоредбите на Закона за 

електронните съобщения, да измени Разрешение № 02280/26.07.2018 г. за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на 

електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово 

радиоразпръскване на територията на гр. Приморско, издадено на ФОКУС-НУНТИ ООД. 

1. Изменя букви „е” и „ж” ” от Приложение 1 „Технически параметри на електронната 

съобщителна мрежа”, съгласно Приложението, неразделна част от настоящото 

решение. 

2. Изменя Приложение 2 „Размер, срокове и начини на заплащане на таксите”. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и 

телевизията във връзка с чл. 30, т. 12 от Закона за електронните съобщения не възразява 

Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване на разпоредбите на Закона за 

електронните съобщения, да измени Разрешение № 02039/01.06.2015 г. за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на 

електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово 

радиоразпръскване на територията на гр. Тутракан, издадено на ФОКУС-НУНТИ ООД. 

1. Изменя букви „е” и „ж” ” от Приложение 1 „Технически параметри на електронната 

съобщителна мрежа”, съгласно Приложението, неразделна част от настоящото 

решение. 

2. Изменя Приложение 2 „Размер, срокове и начини на заплащане на таксите”. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.  

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклад от Специализирана администрация – НЛРПР относно 

административнонаказателно производство, образувано с АУАН № НД-01-33/2019 г. 

 

Главен секретар Емилия Станева представи доклада. (Приложение 3) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 34, ал.3 от Закона за административните 

нарушения и наказания прекратява административнонаказателното производство по 
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АУАН НД-01-33/30.09.2019 г., съставен на Телевизия Европа АД за нарушение на чл. 18, 

ал. 3 от Закона за радиото и телевизията.  

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ: Определяне на членове на експертна комисия (от квотата на Съвета 

за електронни медии), която ще извърши оценка на кандидатите в конкурсите за издаване 

на лицензии за радиодейност за кк Боровец, гр. Добринище и гр. Тетевен. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Жребият определи членовете на ЕК от квотата на СЕМ, 

както следва: 

Председател: Ивелина Димитрова; Членове: Розита Еленова и Бетина Жотева; Резервен 

член: Галина Георгиева 

 

Информации 

 

- Писмо от Комисията за регулиране на съобщенията относно трансграничните 

прониквания в обхватите на УКВ радиоразпръскване и писмо от ОД МВР Монтана, РУ – 

Лом относно разпространение на чуждестранна радиопрограма в района на гр. Козлодуй. 

СЕМ прие за информация 

 

София Владимирова закри заседанието.  

 

 

Материали, приложени към Протокол № 14  

 

1. Дневен ред 

2. Протокол с Изх.№ ЛРР-12 029-31/31.03.2020 г. 

3. Доклад от Д. Петрова с Изх.№ ЛРР 30-04-10/01.04.2020 г.  

4. Доклад от Д. Петрова с Изх.№ ЛД -08 30-07-18/01.04.2020 г.  

5. Писмо от КРС с Вх.№ РД-0610-00-7/22.03.2020 г.  

6. Писмо от МВР Монтана с Вх. № РД-20 04-01-2/23.03.2020 г.  

 

 

 

Бетина Жотева  ………………..…  Ивелина  

Димитрова  

 

 

…………………. 

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

 

 

София Владимирова  …………………. 

 

Председател на СЕМ  

 

 

Старши специалист: …………………..  

Вера Данаилова 


