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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 

 

№ 24 

 

от редовно заседание, състояло се на 17.06.2020 г. 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева – председател, Галина Георгиева, Ивелина Димитрова, 

Розита Еленова, София Владимирова.  
 

Начало на заседанието 11.00 часа, водено от Бетина Жотева – председател на СЕМ. 
 

Съставили протокола – Даниела Коюмджиева, Вера Данаилова. 
 
 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. Доклад от Специализирана администрация – НЛРПР относно: 

а) заявление от Българското национално радио за изменение на индивидуални лицензии за 

радиодейност; 

б) заявление от Про Кидс ООД за реги  

страция на аудио-визуална медийна услуга (СУПЕР ТУУНС/SUPER TOONS); 

в) заявление от Бета Филм ООД за регистрация на аудио-визуална услуга (CINEMANIA); 

г) уведомително писмо от Диана кабел ТВ ООД. 

Вносител: Анета Милкова  

Докладва: Райна Радоева 

 

2. Доклад от Специализирана администрация – НЛРПР относно писмо от Андон Балтаков 

в изпълнение на договора за възлагане на управление на Българското национално радио. 

Вносител: Емилия Станева  

Докладва: Доротея Петрова 

 

3. Доклад от Специализирана администрация относно административнонаказателно 

производство, образувано с АУАН НД-01-6/2020 г. 

Вносител: Анета Милкова  

Докладва: Владимир Павлов 

 

4. Доклад от Обща администрация за изменение на вътрешни нормативни актове. 

Вносител: Мариана Андреева 

Докладва: Ива Георгиева 

 

Разни 

- Доклади от Обща администрация относно услуги, необходими за дейността на СЕМ.   



2 
 

- Писма от БОРТ и НСКО „Клуб 2000” за срещи. 

 

Информации 

- Решение на КПКОНПИ относно Александър Велев 

 

 

 

Бетина Жотева откри заседанието и подложи на обсъждане дневния ред. 
 

Решение: 

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

 

 

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

а) заявление от Българското национално радио за изменение на индивидуални лицензии за 

радиодейност;  

б) заявление от Про Кидс ООД за регистрация на аудио-визуална медийна услуга (СУПЕР 

ТУУНС/SUPER TOONS);  

в) заявление от Бета Филм ООД за регистрация на аудио-визуална услуга (CINEMANIA); 

г) уведомително писмо от Диана кабел ТВ ООД. 

 

а) заявление от Българското национално радио за изменение на индивидуални 

лицензии за радиодейност. 

 

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада. (Приложение 2а) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: На основание чл. 32, ал. 1, т. 9, във връзка чл. 110, ал. 1, т. 

7 и чл. 125к от Закона за радиото и телевизията и чл. 5, т. 3 от Тарифа за таксите за радио и 

телевизионна дейност:  

І. Изменя в специалните условия на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга 

№ 1-063-01-03 с наименование „Радио Благоевград”, притежавана от Българското 

национално радио, продължителността на програмата, както следва:  

„ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да доставя радиоуслугата ежедневно, с 

продължителност 24 часа.” 

Всички останали разпоредби на индивидуална лицензия № 1-063-01-03 остават 

непроменени. 

ІІ. Изменя в специалните условия на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга 

№ 1-063-01-04 с наименование „Радио Бургас”, притежавана от Българското национално 

радио, продължителността на програмата, както следва:  

„ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да доставя радиоуслугата ежедневно, с 

продължителност 24 часа.” 

Всички останали разпоредби на индивидуална лицензия № 1-063-01-04 остават 

непроменени. 

III. Изменя в специалните условия на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга 

№ 1-063-01-07 с наименование „Радио Пловдив”, притежавана от Българското национално 

радио, продължителността на програмата, както следва:  
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„ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да доставя радиоуслугата ежедневно, с 

продължителност 24 часа.” 

Всички останали разпоредби на индивидуална лицензия № 1-063-01-07 остават 

непроменени. 

IV. Изменя в специалните условия на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга 

№ 1-063-01-06 с наименование „Радио Видин”, притежавана от Българското национално 

радио, продължителността на програмата, както следва:  

„ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да доставя радиоуслугата ежедневно, с 

продължителност 24 часа.” 

Всички останали разпоредби на индивидуална лицензия № 1-063-01-06 остават 

непроменени. 

 V. Изменя в специалните условия на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга 

№ 1-063-01-10 с наименование „Радио Шумен”, притежавана от Българското национално 

радио, продължителността на програмата, както следва:  

„ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да доставя радиоуслугата ежедневно, с 

продължителност 24 часа.” 

Всички останали разпоредби на индивидуална лицензия № 1-063-01-10 остават 

непроменени. 

VI. Определя Българското национално радио да заплати такса в размер на по 150 лева (сто 

и петдесет) за всяко изменение или общо 750 (седемстотин и петдесет) лв.   

Възлага на длъжностни лица от СЕМ да впишат промените в раздел Трети на Публичния 

регистър. 

 

б) заявление от Про Кидс ООД за регистрация на аудио-визуална медийна услуга 

(СУПЕР ТУУНС/SUPER TOONS). 

 

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада. (Приложение 2б) 

 

Решение: 

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

125а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 125к от Закона за радиото и телевизията и чл. 9, т. 2 от Тарифа за 

таксите за радио- и телевизионна дейност:  

І. Да регистрира като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор) Про 

Кидс ООД. 

II. Да впише в Първи раздел на Публичния регистър: 

1.Телевизионна програма с:  

Наименование/ търговска марка: СУПЕР ТУУНС  (SUPER TOONS); 

Способ на разпространение: чрез кабелни електронни съобщителни и спътникови мрежи; 

Териториален обхват: национално; 

Програмен профил:специализиран (детски); 

Продължителност на програмата: 24 часа; 

Начална дата на разпространение: 01.09.2020 г. 

2. Данни, касаещи оператора: 

Наименование: Про Кидс ООД; 

Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Александър Малинов, № 57А; 

Вид оператор: търговски 
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ІІI. Про Кидс ООД се задължава да създава телевизионна програма “СУПЕР ТУУНС 

(SUPER TOONS)” при спазване на общите изисквания на чл.125а, ал. 1 от Закона за 

радиото и телевизията, а именно:  

1. Спазване на принципите по чл. 10 от ЗРТ; 

2. Зачитане на човешкото достойнство; 

3. Осигуряване на определеното съотношение в рамките на годишното програмно време, 

предназначено за европейска продукция, както и за произведения, създадени от 

независими продуценти; 

4. Закрила на децата; 

5. Спазване на авторските и сродните права съгласно действащото законодателство; 

6. Предоставяне на информация на Съвета за електронни медии. 

ІV. Про Кидс ООД следва да заплати, съгласно чл. 9, т.2 от Тарифа за таксите за радио- и 

телевизионна дейност, първоначална такса за извършване на регистрация в размер на 2250 

лв. (две хиляди двеста и петдесет лева). 

V. На Про Кидс ООД да се издаде удостоверение за регистрация за осъществяване на 

телевизионна дейност – създаване на програмата по т. IІ. 1, в седемдневен срок от влизане 

в сила на решението и след заплащане на първоначалната регистрационна такса. 

VІ. Про Кидс ООД следва да осигури на страницата си в интернет лесен, директен и 

постоянен достъп на потребителите на услугата най-малко до следните актуални данни: 

- името на доставчика на медийната услуга, седалище и адрес на управление, адрес на 

електронната му поща и страницата му в интернет, телефон за контакти; 

- данни за Съвета за електронни медии, седалище и адрес на управление, адрес на 

електронната му поща и страницата му в интернет, телефон за контакти. 

 

в) заявление от Бета Филм ООД за регистрация на аудио-визуална услуга 

(CINEMANIA). 

 

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада. (Приложение 2в) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: На основание чл.125а, ал. 3 във връзка с чл. 112, ал. 2 от 

Закона за радиото и телевизията, да се изпрати писмо до кандидата Бета Филм ООД с 

указание в 7-дневен срок да отстрани констатираните пропуски и недостатъци. 

 

г) уведомително писмо от Диана кабел ТВ ООД. 

 

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада. (Приложение 2г) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Съгласно чл. 125к от Закона за радиото и телевизията да 

се отразят в Раздел първи на Публичния регистър на СЕМ настъпилите промени в 

органите на управление на Диана кабел ТВ ООД. 

 

 

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

от Андон Балтаков в изпълнение на договора за възлагане на управление на Българското 

национално радио.  
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Старши юрисконсулт Доротея Петрова представи доклада. (Приложение 3) 

 

Ивелина Димитрова се е запознала в детайли с програмата за управление. Тя следва 

концепцията на генералния директор. Присъства силна конкретика, заложени са срокове и 

доста амбициозни цели, увеличаване на младежката аудитория 25-54 години, както и доста 

амбициозната цел 50 процента от собствените приходи още през 2021 г. Има интересна 

концептуална промяна по отношение функцията и дейностите на програмния директор, 

както и програмния съвет. Тя ще приеме, ще одобри тази програма за управление, като 

очаква фокусът в целия процес на тези промени да е към силната публицистика, високите 

стандарти и обществения интерес най-вече. 

Розита Еленова: Това  е разясняване на концепцията, която г-н Балтаков трябва да 

изпълни, нали? Харесвам това, което прочитам в обосновката и факта, че спазва сроковете. 

Харесвам предложението за Радио България, за Бинар, едни кризисни точки в Българско 

национално радио, за които трябваше да се вземе решение - Радио България като подкаст, 

Радио Бинар като дигитална дирекция. И проблемът, който откриваме при всички 

кандидати е, че липсва отговор: как. В това предложение по програмите, така както е 

разбито по звената - техника, музика, маркетинг, комуникации и т.н., няма обяснение - как 

ще се случи и за мен този въпрос стои без отговор. Харесвам доклада на г-жа Петрова и 

благодаря.  

София Владимирова заяви, че приема доклада на г-н Балтаков, който е в изпълнение на 

неговите договорни ангажименти. Според нея е достатъчно подробен и съвпада с 

концепцията, представена пред тях. Възползва се от повода да коментира излязлата вчера 

новина, че Българското национално радио отново е лидер по доверие сред българските 

граждани и е припознато като най-достоверен източник на информация, която висока 

оценка смята, че трябва да ги радва, защото за нея оценката за обществените медии е 

оценка и за работата на Съвета за електронни медии. Приема програмата на г-н Балтаков.  

Бетина Жотева отбеляза, че също приема програмата на г-н Балтаков. Поздрави г-жа 

Петрова за доклада. Според нея е ясно и кратко. Отбеляза, че са имали много горчив опит 

с Българското национално радио в последните години - или хора пред Министерския 

съвет, или им пускаха „Let It Be”, или имаше стачки, или им спираха сигнала, или 

отмениха празника на радиото, т.е. винаги са с едно на ум и с повишено внимание какво се 

случва там. Надява се тази програма, която им е била дадена да бъде изпълнена. Счита, че 

отговаря на концепцията, която г-н Балтаков е представил пред тях и се радва, че тези 

проблеми не са занижили и техните критерии, техните очаквания, и се надява това да бъде 

обеца на ухото на новия генерален директор, какво може да се случи и да не го допуска, и 

да следва програмата си така, както я е представил. Благодари и подложи решението на 

гласуване. 

Розита Еленова: Аз ще се въздържа с оглед на казаното и липсата на отговори. 

Предполагам, че на отчета ще ги получа.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за” и 1 (един) глас „въздържал се” (Розита Еленова): 

Приема Програма за управление на Българското национално радио за периода 2020 г. – 

2022 г.  
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ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклад от Специализирана администрация – НРЛПР относно 

административнонаказателно производство, образувано с АУАН НД-01-6/2020 г. 

 

Юрисконсулт Владимир Павлов представи доклада. (Приложение 4) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Възлага на председателя на СЕМ да издаде наказателно 

постановление на „Телевизия Евроком” ООД за нарушение на чл. 9, ал. 1 от ЗРТ – 

разпространение на предаване без предварително уредени авторски и сродни права. 

Размерът на санкцията да бъде определен към минимума.  

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Доклад от Обща администрация за изменение на вътрешни 

нормативни актове. 

 

Главен секретар Емилия Станева представи доклада. (Приложение 4) 

 

Розита Еленова: Аз искам да поздравя г-жа Георгиева, особено ако това е била нейна 

инициатива. Толерирам всяка инициатива за подобряване качеството на работата в Съвета 

и регулиране на пропуските.  

Емилия Станева поясни, че е по инициатива на г-жа Георгиева, която следи 

нормативната уредба, свързана с материята.  

Розита Еленова: Има нужда да й кажем благодаря.   

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Изменя Вътрешни правила за подбор, възникване, 

изменение и прекратяване на служебните и трудови правоотношения в администрацията 

на Съвета за електронни медии. Изменя Правилник за вътрешния трудов ред в СЕМ. 

 

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ: Доклади от Обща администрация относно услуги, необходими за 

дейността на СЕМ: Закупуване на телевизор за залата на СЕМ; Изтичащ срок по договор 

на СЕМ. 

 

Главен секретар Емилия Станева представи докладите. (Приложения 7 и 8) 

 

Розита Еленова: Аз ще гласувам за този разход, естествено, но трябва периодично да се 

прави анализ. Трябва да има такъв на техниката, на материалните активи. 

Бетина Жотева отбеляза, че ако не се е била появила необходимостта от онлайн 

комуникация, телевизорът, който е сигурно още от НСРТ, щеше да продължава да седи в 

залата. Даде пример за тяхната работа с Брюксел, която продължава да е онлайн и 

подчерта, че ще има още много работа, основно с чужбина. Мисли, че до края на годината 

никой никъде няма да ходи и наистина им трябва някаква система, на която да могат да 

разчитат. 

Розита Еленова: Няма спор.     
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Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да бъде закупен телевизор за конферентната зала на СЕМ 

от ЖАР ЕООД, съгласно приложена оферта. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да бъде подписан Анекс за продължаване на договора със 

СМАРТ УЕБ ООД за срок от една година, при същите условия.  

 

 

- Писма от Сдружение БОРТ и НСКО „Клуб 2000”. 

 

Главен секретар Емилия Станева представи информация за получени покани за срещи 

от Сдружение БОРТ и НСКО „Клуб 2000”. (Приложение 9 и 10) 

 

Бетина Жотева предложи да се напишат писма до двете организации, за да се уведомят, 

че исканите срещи ще могат да се осъществят след края на извънредната епидемиологична 

обстановка.  

Розита Еленова: Ако извънредното положение е до 30 юни, това не е толкова далеч, така 

че бихме могли да излезем с предложение за първи, втори, трети юли. Не да отказваме, а 

да дадем предложение. Аз предлагам среща в края на този месец. 

Бетина Жотева потвърди, че ще им бъде изпратено писмо и ще се срещнат с тях след края 

на извънредната ситуация, първата седмица след 30 юни и допълнително ще уточнят 

датата. Смята, че така е добре.  

Розита Еленова: Моето предложение надгражда Вашето, г-жо Жотева, с конкретика. 

София Владимирова обърна внимание на колегите си, че едното писмо касае въпрос, по 

който се е събрала отново междуведомствената група между Съвета за електронни медии и 

Комисия за регулиране на съобщенията. 

Розита Еленова: Да ги отделим, не да се обобщават. 

София Владимирова отбеляза, че въпросът е свързан с тема, която има различно развитие 

при СЕМ, предвид съдебната практика и при КРС. 

Галина Георгиева е съгласна, че двете срещи трябва да се отделят, защото Клуб 2000 

имат съвсем друга идея.  

Бетина Жотева предложи да се изпратят писма срещите да се проведат първата седмица 

на месец юли, а конкретните дати да бъдат уговорени допълнително.    

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се изпрати писмо до сдружение Български оператори 

радио и телевизия (БОРТ) с предложение за среща в първата седмица на месец юли (6-10) 

2020 г. - след приключване на извънредната епидемиологична обстановка. Датата ще бъде 

уточнена допълнително.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се изпрати писмо до НСКО „Клуб 2000” с 

предложение за среща в първата седмица на месец юли (6-10) 2020 г. - след приключване 

на извънредната епидемиологична обстановка. Датата ще бъде уточнена допълнително.  
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Информации 

- Решение на КПКОНПИ относно Александър Велев. 
 

СЕМ приема за информация. 

 

 

Бетина Жотева закри заседанието. 

 

 

Материали, приложени към Протокол № 24:  

 

1. Дневен ред 

2. Доклад от Р. Радоева с Изх. № ЛРР-15 30-04-18 от 15.06.2020 г. 

3. Писмо от БНР с Вх. № РД-21 17-00-12 от 29.05.2020 г. 

4. Доклад от Д. Петрова с Изх. № РД-21 17-00-12 от 15.06.2020 г. 

5. Доклад от В. Павлов с Изх. № НД-06 21-00-60 (19) от 15.06.2020 г. 

6. Доклад от И. Георгиева с Изх. № АСД-09 30-08-45 от 16.06.2020 г. 

7. Доклад от Е. Димитров с Изх. № АСД-09 30-08-42 от 10.06.2020 г. 

8. Доклад от М. Андреева с Изх. № АСД-09 30-08-44 от 15.06.2020 г. 

9. Писмо от БОРТ с Вх. № НД-06 21-00-15 от 02.06.2020 г. 

10. Писмо от НСКО „Клуб 2000” с Вх. № НД-06 21-00-24 от 22.05.2020 г. 

11. Писмо от КПКОНПИ с Вх. № РД-22 07-00-2 от 12.06.2020 г. 

 

 

 

 

Бетина Жотева 

Председател на СЕМ  

 

...........................  Ивелина Димитрова 

 

 

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

 

Галина Георгиева  

    

   ……….….….….  

     

    Розита Еленова  

            

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

 

 

 

София Владимирова    ………….….…. 

 

 

  

  

 

 

Старши специалист: …………………  Старши специалист: ……………. 

Даниела Коюмджиева    Вера Данаилова   

 


