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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 
 

№ 35 
 

от редовно заседание, състояло се на 21.10.2020 г. 

 

 

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

Розита Еленова, София Владимирова. 
 

Начало на заседанието: 11.00 часа, водено от Бетина Жотева 
 

Съставил протокола – Даниела Коюмджиева 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад от дирекция СА ЛРПР и МД относно: 

а) писмо от Код Фешън Интернешънъл ООД във връзка с образувано административно 

производство за регистрация на аудио-визуална услуга;  

б) образувани с АУАН №№ НД-01-10 и НД-01-16/ 2020 г. административнонаказателни 

производства; 

в) актуална информация за работата на ЕРГА. 

Вносители: Емилия Станева, Доротея Петрова 

Докладват: Доротея Петрова, Владимир Павлов, Мария Белчева 
 

2. Доклад от дирекция СА МА относно: 

а) осъществено наблюдение върху развлекателни предавания; 

б) осъществено наблюдение за спазване на чл. 75, ал. 10 от ЗРТ; 

Вносител: Зорница Гюрова 

Докладва: Владимир Мънзелов, Александър Цолов 
 

3. Доклад от дирекция Обща администрация относно услуга, необходима за дейността на 

Съвета за електронни медии 

Вносител: Мариана Андреева 

Докладва: Незабравка Николова 

 

Разни 

- Доклад относно проект на Закон за българския жестов език; 

- Доклад относно организацията на работа при осъществяване на мониторинг за спазване на 

чл. 6, ал. 3, т. 6 от ЗРТ в програми Хоризонт и БНТ1; 

- Обявяване на конкурс по Закона за държавния служител; 

- Отпуск на председателя на СЕМ. 

 

Информации 

- Писмо от МВнР за сътрудничество с Висшия орган по аудиовизуална комуникация на 

Мароко; 
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- Писмо от генералния директор на БНТ с приложен коригиран проектобюджет; 

- Определяне на членове от страна на СЕМ за участие в комисия по ЗОП. 

 

 

Бетина Жотева откри заседанието и подложи на обсъждане дневния ред.  

 

Решение: 

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

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклад от дирекция Специализирана администрация - ЛРПР и МД 

относно: 

а) писмо от Код Фешън Интернешънъл ООД във връзка с образувано административно 

производство за регистрация на аудио-визуална услуга;  

б) образувани с АУАН №№ НД-01-10 и НД-01-16/ 2020 г. административнонаказателни 

производства; 

в) актуална информация за работата на ЕРГА. 

 

а) писмо от Код Фешън Интернешънъл ООД във връзка с образувано административно 

производство за регистрация на аудио-визуална услуга;  

 

и.д. директор СА ЛРПР и МД Доротея Петрова представи доклада. (Приложение 2) 

 

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 CODE HEALTH TV Код Фешън 

Интернешънъл ООД. 

II. Да впише в Първи раздел на Публичния регистър: 

1. Телевизионна програма с наименование/ търговска марка: CODE HEALTH TV; 

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

Териториален обхват: национален; 

Програмен профил: специализиран  (здравно-информационен); 

Продължителност на програмата: 24 часа;  

Начална дата на разпространение: до 20 работни дни от регистрацията. 

2. Данни, касаещи оператора: 

Наименование: Код Фешън Интернешънъл ООД 

Седалище и адрес на управление: гр. София 1407, бул. Джеймс Баучър № 100 

Управители: Невена Сулева и Мария Бонева (заедно и поотделно); 

Съдружници: Одасио Медия Инвестмънт ЕООД и Цветомир Ганев. 

Вид оператор: търговски. 

ІІI. Код Фешън Интернешънъл ООД се задължава да създава телевизионна програма „CODE 

HEALTH TV” 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; 
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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. Код Фешън Интернешънъл ООД следва да заплати, съгласно чл. 9, т. 2 от Тарифата за 

таксите за радио- и телевизионна дейност, първоначална такса за извършване на регистрация 

в размер на 2250 лв. (две хиляди двеста и петдесет лева). 

Регистрационната такса се заплаща по банков път или в касата на СЕМ на адрес: град София, 

бул. „Шипченски проход” № 69 в седемдневен срок от влизане в сила на решението. 

V. На Код Фешън Интернешънъл 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. Код Фешън Интернешънъл 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. 

 

 

б) образувани с АУАН №№ НД-01-10 и НД-01-16/ 2020 г. административнонаказателни 

производства 

 

и.д. директор СА ЛРПР и МД Доротея Петрова представи доклад относно АУАН № НД-

01-10/ 30.06.2020 г. (Приложение 3) 

 

Решение: 

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

постановление на БТВ Медиа Груп ЕАД за нарушение на чл. 17, ал. 2 във връзка с т. 27 и т. 33 

от Критериите за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от 

увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата, 

съгласно чл. 32, ал. 5 от ЗРТ. Размерът на санкцията да бъде определен към минимума.  

 

и.д. директор СА ЛРПР и МД Доротея Петрова представи доклад относно АУАН № НД-

01-16/ 08.10.2020 г. (Приложение 4) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”:  По производството срещу „Статис” АД за нарушение на чл. 

17, ал. 2 във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 6 от ЗРТ – разпространение на предаване, което 

противоречи на добрите нрави, случаят е приет за маловажен. 

 

в) актуална информация за работата на ЕРГА. 

 

Старши експерт Мария Белчева представи доклада. (Приложение 5) 
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СЕМ прие доклада. 

СЕМ приема позициите на ERGA върху Пакета мерки за цифрови услуги (DSA и 

Европейския план за действие в областта на демокрацията (EDAP) 

СЕМ подкрепя проекта за Меморандум за разбирателство на ERGA. 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклад от дирекция Специализирана администрация - МА относно: 

а) осъществено наблюдение върху развлекателни предавания; 

б) осъществено наблюдение за спазване на чл. 75, ал. 10 от ЗРТ. 

 

а) осъществено наблюдение върху развлекателни предавания 

 

и.д. директор Зорница Гюрова на дирекция СА МА представи доклад относно наблюдение 

на забавни предавания в програмите на НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ и БТВ в периода 6 септември – 7 

октомври 2020 г. (Приложение 6) 

 

Розита Еленова: За мен лично е притеснително. Ние коментирахме сега едно обидно 

обръщение, а пък тук цели нецензурни изрази присъстват. Специално при НОВА, миналата 

година имаше сериозно залитане в риалити форматите им по сценарии с нецензурен текст и 

подтекст. Но тази година ми се струва доста коригирано. Ето, коментираме нов водещ, нови 

сюжетни линии, но не мога сама да  преценя. 

Ивелина Димитрова: Аз ще приема доклада. Описани са коректно нещата. Виждам, че 

някъде е констатирано проблемно съдържание. Въпросът е, прекрачена ли е границата и дали 

става въпрос за нарушение? И ако вие прецените, че има основание да се върви по реда на 

надзора съм сигурна, че ще го направите. 

Бетина Жотева също приема доклада и благодари. 

София Владимирова попита дали има причина БНТ да не е включена в този доклад, защото 

има две нови шоу програми - вечерното предаване и семейна игра. 

Зорница Гюрова обясни, че сега наблюдението обхваща само риалити предаванията и е 

извършено само от един инспектор. На следващо заседание ще бъде представено и 

наблюдение за развлекателните предавания в БНТ1. 

София Владимирова смята, че след като има фокусирани наблюдения върху шоу програмите 

би трябвало да са всички телевизии, които стартират нови такива. За нея не става ясно 

заключението за спонсорството, споменато в доклада, дали случаят е граничен, установено ли 

е нарушение и в какво се състои проблемът. Не разбира защо присъства в доклада. 

Зорница Гюрова уточни, че става дума за граничен казус, тъй като има…. 

Розита Еленова: И друг път е имало в доклади -  „граничен казус”, няма такова понятие. Не 

знам кой го измислил. „Граничен казус” няма. 

Зорница Гюрова уточни, че има становище от предходни години, в което се казва, че 

излъчването на промоция на едно предаване, заедно с излъчване на спонсорски заставки, 

трябва да се смятат в рекламния блок като реклама. В конкретния случай спонсорските 

заставки са в самия край на предаването, те са отделени със съответно съобщение, 

предупреждаващо за наличието на спонсорство, след което веднага тръгва самопромоция на 

същото това предаване и рекламния блок. Заради това, то попада в някакво гранично 

положение, което може едновременно да се чете като: да, правилно са излъчени спонсорски 

заставки, но в същото време, залепени за самопромоцията се създават предпоставка някой да 

ги сметне и като чиста реклама. Затова така са отбелязан. Инспекторът не смята, че има 
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нарушение на Закона за радиото и телевизията, но е интересно от гледна точка на подредбата 

на търговските съобщения.   

София Владимирова приема доклада. 

Розита Еленова: Да, ето  по този начин трябва да бъдат и докладите - няма нарушение на 

закона, или има, наблюдава се тенденция, ефект и т.н. Благодаря.  

Бетина Жотева също приема доклада.  

 

СЕМ приема доклада за информация. 

 

б) осъществено наблюдение за спазване на чл. 75, ал. 10 от ЗРТ. 

 

и.д. директор Зорница Гюрова на дирекция СА МА представи доклад относно проверка на 

силата на звука при излъчването на търговските съобщения в програми БНТ1, БТВ и НОВА 

ТЕЛЕВИЗИЯ. (Приложение 7) 

 

Бетина Жотева няма нищо против да се изпратят писма на доставчиците. 

Ивелина Димитрова: Има отклонение и при рекламите, не са само при самопромоциите. 

Зорница Гюрова уточни, че е за единични реклами. 

София Владимирова смята, че е добър тон първо да бъдат предупредени. Тя също подкрепя 

предложението да им се изпратят писма. 

Розита Еленова: Тази тенденция наблюдавали ли сме я друг път в БНТ, аз сега я забелязвам? 

София Владимирова уточни, че това се случва за първи път. 

Розита Еленова: Струваше ми се, че този процес СЕМ го беше регулирал. Тези две 

тенденции са притеснителни. 

Галина Георгиева също подкрепя предложението да се изпрати такова писмо до медиите. 

Бетина Жотева е съгласна да бъдат предупредени колегите да внимават за спазване на чл. 75, 

ал. 10 от ЗРТ. 

Решение: 

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

Да се изпратят предупредителни писма до доставчиците относно спазване на чл. 75, ал. 10 от 

Закона за радиото и телевизията. 

Бетина Жотева попита г-жа Георгиева относно последните технически параметри на новата 

система за наблюдение дали е включено това да се измерва силата на звука когато се налага. 

Галина Георгиева отговори, че има такава възможност. 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклад от дирекция Обща администрация относно услуга, необходима 

за дейността на Съвета за електронни медии. 

 

Директор на дирекция „Обща администрация” Мариана Андреева представи доклада. 

(Приложение 8) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да бъдат сключени договори за застраховка „Автокаско” и 

„Гражданска отговорност” на леки автомобили „Форд Мондео” с рег. № СА 6860 НК и рег. № 

СА 6861 НК с „Армеец” АД, съгласно приложена оферта. 
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ПО ТОЧКА РАЗНИ: Доклад относно проект на Закон за българския жестов език; Доклад 

относно организацията на работа при осъществяване на мониторинг за спазване на чл. 6, ал. 3, 

т. 6 от ЗРТ в програми Хоризонт и БНТ1; Обявяване на конкурс по Закона за държавния 

служител; Отпуск на председателя на СЕМ. 

 

 

- Доклад относно проект на Закон за българския жестов език. 

 

и.д. директор СА ЛРПР и МД Доротея Петрова представи доклада. (Приложение 9) 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: приема доклада и предложения проект на отговор.  

 

 

- Доклад относно организацията на работа при осъществяване на мониторинг за 

спазване на чл. 6, ал. 3, т. 6 от ЗРТ в програми Хоризонт и БНТ1. 

 

и.д. директор Зорница Гюрова на дирекция СА МА представи доклада. (Приложение 10) 

 

София Владимирова изрази мнението, че методиката трябва да бъде същата, която е била 

използвана за наблюдението на програма „Хоризонт”, в резултат на което е бил предложен 

доклад на Парламента. Нейните собствени очаквания са в тези наблюдения да види дата, тема 

и участници по представителство - политически субекти, експерти, общественици, 

журналисти и граждани. Ще се наблюдава наличие или отсъствие на плурализъм по 

отношение на няколко показателя. На първо място на съдържателно ниво - многообразие и 

значимост в подбора на темите. Много важно обстоятелство за нея е, и пак отбеляза, че това 

са нейните очаквания към тези наблюдения – какви са били темите, доколко те са важни и 

значими за обществото и как са били подбирани в периода, за избора на който поздравява 

колегите и счита, че е много добре избран предвид и неговата наситеност с актуални теми и 

обществено значими събития. На второ място тематично – как са развити тематичните линии 

и сюжети, претърпели ли са развитие или са спрели донякъде и изобщо какво в това 

отношение се е случило с всяка една от актуалните теми, които са разглеждани. И не на 

последно място представителството на гладните точки – какъв е подборът на гостите, 

участниците и събеседниците в съответните предавания по конкретните теми. За нея също е 

важно, което може би до сега не е било отчитано, кои са преобладаващите теми и именно кои 

са преобладаващите гости, защото тя има свои наблюдения в конкретния период и има свои 

определени изводи, и би искала да знае дали те ще бъдат потвърдени. Естествено очаква това 

да са два отделни доклада - един за БНТ, един за БНР.  Във връзка с новата структура на СЕМ 

дирекцията се казва вече „Мониторинг и анализи”, очаква анализ на данните, които колегите 

така или иначе ще извлекат след своята доста тежка и сериозна по обем работа.  

Ивелина Димитрова: Подкрепям доклада. Аз също щях да поискам два отделни доклада за 

БНТ отделно и за БНР и се надявам точно така да бъдат разбити в началото, за да имаме 

наистина много добра снимка, описание за различните видове участници, за да можем да 

отчетем реално спазва ли се плурализма, а не само формално. Подкрепям в детайли това, 

което г-жа Владимирова изложи.  

Розита Еленова: Подкрепям професионално направеното изказване на г-жа Владимирова. Тя 

обобщи част от моите мисли, мониторингът не е предмет на заседанието.  

Ивелина Димитрова: Само бих добавила, че за мен е полезно, аз и преди съм го казвала, 

когато имаме толкова голям обем съдържание наистина... както е правено. За мен това е 
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полезно, защото е голям обемът, не е само едно нещо, един доставчик да има детайлни 

описания на цялото съдържание и по параметрите, които  г-жа Владимирова уточни.  

Галина Георгиева също подкрепя направените предложения за извършване на анализ. 

Съветниците са имали често разговори и дебат в Съвета как следва да изглеждат докладите по 

тази специфика и се надява, че ще получат два доклада за двете отделни медии.   

Бетина Жотева благодари за уточненията и помоли колегите да се съобразят с изискванията 

на членовете на СЕМ. 

 

СЕМ приема доклада. 

 

- Обявяване на конкурс по Закона за държавния служител. 

 

Директор на Дирекция „Обща администрация” Мариана Андреева представи доклада. 

(Приложение 11) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да бъде обявен конкурс за длъжност „счетоводител” – 1 

щ.бр. в дирекция „Обща администрация” по Закона за държавния служител и НПКПМДСл. 

 

 

- Отпуск на председателя на СЕМ.  

 

Решение: 

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

председателя г-жа Бетина Жотева по време на платен отпуск от 26 до 30 октомври 2020 г., 

включително. 

 

 

Информации: 

- Писмо от МВнР за сътрудничество с Висшия орган по аудиовизуална комуникация на 

Мароко. 

Главен юрисконсулт Доротея Петрова представи доклада. (Приложение 12) 

СЕМ прие за информация. 

 

- Писмо от генералния директор на БНТ с приложен коригиран проектобюджет. 

Главен секретар Емилия Станева представи доклада. (Приложение 13) 

СЕМ прие за информация. 

 

- Определяне на членове от страна на СЕМ за участие в комисия по ЗОП. 

Главен секретар Емилия Станева направи предложение.  

 

Определя  участници в комисията за оценка на офертите по обявената обществена поръчка за 

охрана на административната сграда на бул. Шипченски проход 69, от страна на СЕМ: 

- Доротея Петрова – и.д. директор на дирекция СА–ЛРПР и МД, за председател на 

комисията;  

- Гергана Тончева – външен експерт, член на комисията; 

-   Александър Цолов – гл.експерт, за резервен член. 
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Бетина Жотева закри заседанието. 

 

 

 

Материали, приложени към Протокол № 35:  

 

1. Дневен ред 

2. Доклад от Д.Петрова с Изх.№ ЛРР-06 19-00-83/19.10.2020 г. 

3. Доклад от В.Павлов с Изх.№ НД-02 19-00-61/16.10.2020 г. 

4. Доклад от В.Павлов с Изх.№ НД-02 19-00-86/16.10.2020 г. 

5. Доклад от М.Белчева с Изх.№ МД-06 30-11-22/19.10.2020 г. 

6. Доклад от В.Мънзелов с Изх.№ НД-04 30-07-51/19.10.2020 г. 

7. Доклад от А.Цолов с Изх.№ НД-04 30-07-49/16.10.2020 г. 

8. Доклад от  Н.Николова с Изх. № АСД-09 30-08-77/19.10.2020 г. 

9. Доклад от Д.Петрова с Изх.№ ЛРР- РД-20 01-00-8/19.10.2020 г. 

10. Доклад от З.Гюрова с Изх.№ НД-04 30-07-50/19.10.2020 г. 

11. Доклад от М.Андреева с Изх. № ЧР-26 30-08-82/20.10.2020 г. 

12. Доклад от Р.Дормишкова с Изх.№ РД-20 04-02-8/16.10.2020 г. 

13. Писмо от БНТ с Вх.№ РД-21 18-00-17/19.10.2020 г. 

 

 

 

 

Бетина Жотева 

Председател на СЕМ  

 

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

 

 

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

 

Галина Георгиева  

    

   ……….….….….  

     

    Розита Еленова  

            

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

 

 

 

София Владимирова    ………….….…. 

 

 

   

 

 

 

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

Вера Данаилова               Даниела Коюмджиева   

  


