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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 

 

№ 39 

 

от редовно заседание, състояло се на 04.12.2020 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 – Вера Данаилова 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад от дирекция СА - Лицензионни, регистрационни, правни режими и 

международна дейност относно: 

а) Искане от Елит Медиа България ЕООД и Нова Броудкастинг Груп ЕООД за 

прехвърляне и изменение на индивидуална лицензия за доставяне на аудио-визуална 

медийна услуга; 

б) Искане от Елит Медиа България ЕООД за заличаване на регистрацията като 

доставчик на медийна услуга; 

в) Заявление по чл. 125а от ЗРТ от Нова Броудкастинг Груп ЕООД за регистрация на 

аудио-визуална медийна услуга; 

г) Заявления по чл. 125а от ЗРТ от Хоум Нетуърк ООД за регистрация на аудио-

визуални медийни услуги; 

д) Искане от Монт 7 Холдинг ООД за заличаване на регистрацията като доставчик на 

медийна услуга; 

е) Заявления по чл. 125ж от ЗРТ от Глобал Синема България ЕООД за вписване като 

доставчик на медийни услуги по заявка; 

ж) Заявление по чл. 125ж от ЗРТ от Консепт Студио ЕООД за вписване като доставчик 

на медийна услуга по заявка; 

з) Уведомително писмо от Фондация Саворе – Самоков; 

и) Уведомително писмо от БТВ Медиа Груп ЕАД; 

й) Уведомително писмо от А1 България ЕАД. 

Вносител: Доротея Петрова 

Докладва: Райна Радоева 

2. Доклади от дирекция СА - Лицензионни, регистрационни, правни режими и 

международна дейност относно административнонаказателни производства, образувани 

със съставянето на АУАН №№ НД-01-13 и НД-01-17/ 2020 г. 

Вносител: Доротея Петрова 

Докладва: Владимир Павлов 

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

СЕМ. 

Вносител: Мариана Андреева 

Докладва: Евгени Димитров 
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Информации:  

- Тримесечен отчет за дейността и управлението на Българското национално радио (до 

31.10.2020 г.). 

 

Бетина Жотева откри заседанието и подложи на обсъждане дневния ред. Предложи в т. 

Разни да се вземе решение за ползване на платен годишен отпуск на председателя на СЕМ.  

 

Решение: 

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

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклад от дирекция СА - Лицензионни, регистрационни, правни 

режими и международна дейност относно: а) Искане от Елит Медиа България ЕООД и 

Нова Броудкастинг Груп ЕООД за прехвърляне и изменение на индивидуална лицензия за 

доставяне на аудио-визуална медийна услуга; б) Искане от Елит Медиа България ЕООД за 

заличаване на регистрацията като доставчик на медийна услуга; в) Заявление по чл. 125а 

от ЗРТ от Нова Броудкастинг Груп ЕООД за регистрация на аудио-визуална медийна 

услуга; г) Заявления по чл. 125а от ЗРТ от Хоум Нетуърк ООД за регистрация на аудио-

визуални медийни услуги; д) Искане от Монт 7 Холдинг ООД за заличаване на 

регистрацията като доставчик на медийна услуга; е) Заявления по чл. 125ж от ЗРТ от 

Глобал Синема България ЕООД за вписване като доставчик на медийни услуги по заявка; 

ж) Заявление по чл. 125ж от ЗРТ от Консепт Студио ЕООД за вписване като доставчик на 

медийна услуга по заявка; з) Уведомително писмо от Фондация Саворе – Самоков; и) 

Уведомително писмо от БТВ Медиа Груп ЕАД; й) Уведомително писмо от А1 България 

ЕАД. 

Вносител: Доротея Петрова 

Докладва: Райна Радоева 

 

а) Искане от Елит Медиа България ЕООД и Нова Броудкастинг Груп ЕООД за 

прехвърляне и изменение на индивидуална лицензия за доставяне на аудио-визуална 

медийна услуга. 

 

Главен експерт Райна Радоева представи доклада. (Приложение 2а) 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”:  на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 и т. 19 във връзка чл. 106, 

ал. 2 от Закона за радиото и телевизията и чл. 5, т. 4 от Тарифа за таксите за радио- и 

телевизионна дейност: І. Прехвърля Индивидуална лицензия № ЛРР-01-3-010-01 за 

доставяне на аудио-визуална медийна услуга с наименование Канал 3, предназначена за 

разпространение чрез мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален 

териториален обхват от Елит Медиа България ЕООД на Нова Броудкастинг Груп ЕООД. 

Прекратява действието на Индивидуална лицензия № ЛРР-01-3-010-01 за доставяне на 

аудио-визуална медийна услуга с наименование Канал 3, предназначена за 

разпространение чрез мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален 

териториален обхват по отношение на Елит Медиа България ЕООД.  

Изменя условията на лицензията както следва: 

„т. 3.1. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да доставя аудио-визуална медийна услуга с 

наименование Nova News. 

т. 3.3. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ доставя аудио-визуалната услуга по т. 3.1 със специализиран 

(новинарски) програмен профил”. 
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Изменя програмните характеристики както следва:  

т. 5.1.  ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да доставя аудио-визуалната услуга, включвайки 

в съдържанието на програмата, съобразно нейната специализация следните програмни 

елементи: 

т. 5.1.1. Предавания с информационна насоченост и предавания по актуални теми –  не по-

малко от 65  на сто от седмичното програмно време; 

т. 5.1.2. Предавания с образователна и културна насоченост – не по-малко от 5 на сто от 

седмичното програмно време; 

т. 5.1.3. Европейска продукция, включително предавания, създавани от независими 

продуценти – най-малко 50 на сто от общото годишно програмно време, като се изключат 

новините и спортните предавания и телевизионните игри, рекламите, телетекстът и 

телевизионният пазар, в съответствие с разпоредбата на чл. 19а, ал. 1 от ЗРТ.” 

Издава на Нова Броудкастинг Груп ЕООД Индивидуална лицензия за доставяне на аудио-

визуална медийна услуга № ЛРР-01-3-024-01 с наименование „Nova News”. Срокът на 

лицензията е 15 г., считано от 28.08.2012 г.  

ІІ. За извършеното прехвърляне и изменение в т. І на настоящото решение и на основание 

чл. 5, т. 4 от Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност, определя заплащане на 

такса в размер на 2000 лв. (две хиляди лева) за прехвърлянето и изменението на 

лицензията.  

Длъжностни лица на СЕМ да отразят промените в Публичния регистър на СЕМ.  

 

б) Искане от Елит Медиа България ЕООД за заличаване на регистрацията като 

доставчик на медийна услуга. 

 

Главен експерт Райна Радоева представи доклада. (Приложение 2б) 

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 

медийна услуга на Елит Медиа България ЕООД, считано от 04.01.2021 г. 

Заличава програма Канал 3, с общ (политематичен), 24 часа продължителност и 

национален териториален обхват, от Раздел Първи на Публичния регистър, поддържан от 

СЕМ, считано от 04.01.2021 г.  

 

в) Заявление по чл. 125а от ЗРТ от Нова Броудкастинг Груп ЕООД за регистрация на 

аудио-визуална медийна услуга. 

 

Главен експерт Райна Радоева представи доклада. (Приложение 2в) 

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 Тарифата за 

таксите за радио- и телевизионна дейност: 

І. ДА РЕГИСТРИРА като доставчик на линейна медийна услуга „NOVA NEWS” Нова 

Броудкастинг Груп ЕООД. 

II. ДА ВПИШЕ в Първи раздел на Публичния регистър: 

1. Телевизионна програма с: 

Наименование/ търговска марка: Nova News; 

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

Териториален обхват: национален; 
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Програмен профил: специализиран (новинарски); 

Продължителност на програмата:   24 часа;  

Начална дата на разпространение:  04.01.2021 г. 

2. Данни, касаещи оператора: 

Наименование: Нова Броудкастинг Груп ЕООД; 

Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Христофор Колумб № 41;  

Управители: Ива Стоянова и Николай Андреев (заедно); 

Едноличен собственик на капитала: Адванс Медиа Груп ЕАД; 

Вид оператор: търговски. 

ІІI. Нова Броудкастинг Груп ЕООД се задължава да създава телевизионна програма “Nova 

News” 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. 

IV. Нова Броудкастинг Груп ЕООД следва да заплати, съгласно чл. 9, ал. 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). 

V. На Нова Броудкастинг Груп ЕООД 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. Нова Броудкастинг Груп ЕООД 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. 

 

г) Заявления по чл. 125а от ЗРТ от Хоум Нетуърк ООД за регистрация на аудио-

визуални медийни услуги 

 

Главен експерт Райна Радоева представи доклада. (Приложение 2г) 

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 Тарифата за 

таксите за радио- и телевизионна дейност:  

І. ДА РЕГИСТРИРА като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор) 

Хоум Нетуърк ООД. 

II. ДА ВПИШЕ в Първи раздел на Публичния регистър: 

1.Телевизионна програма с: 

Наименование/ търговска марка: Home One TV; 
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Способ на разпространение: чрез кабелни електронни съобщителни и спътникови мрежи; 

Териториален обхват: национален; 

Програмен профил: специализиран (развлекателен); 

Продължителност на програмата:   24 часа;  

Начална дата на разпространение:  от датата на регистрацията. 

2. Данни, касаещи оператора: 

Наименование: Хоум Нетуърк ООД; 

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Врабча № 12Б, ет. 2, ап. 3;  

Управители: Владимир Иванов и Емил Друмев (заедно и поотделно); 

Съдружници: Емил Друмев, Ясен Друмев и Уан Медиа Груп ЕООД 

Вид оператор: търговски. 

ІІI. Хоум Нетуърк ООД се задължава да създава телевизионна програма “Home One 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; 

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. Хоум Нетуърк 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). 

V. На Хоум Нетуърк 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. Хоум Нетуърк 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. 

 

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 Тарифата за 

таксите за радио- и телевизионна дейност: 

І. ДА РЕГИСТРИРА като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор) 

Хоум Нетуърк ООД. 

II. ДА ВПИШЕ в Първи раздел на Публичния регистър: 

1. Телевизионна програма с:              

Наименование/ търговска марка: Home Mall TV; 

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

Териториален обхват: национален; 

Програмен профил: специализиран (развлекателен); 

Продължителност на програмата:   24 часа;  
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Начална дата на разпространение:  от датата на регистрацията; 

2. Данни, касаещи оператора: 

Наименование: Хоум Нетуърк ООД; 

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Врабча № 12Б, ет. 2, ап. 3;  

Управител: Владимир Иванов и Емил Друмев (заедно и поотделно); 

Съдружници: Емил Друмев, Ясен Друмев и Уан Медиа Груп ЕООД 

Вид оператор: търговски. 

ІІI. Хоум Нетуърк ООД се задължава да създава телевизионна програма “Home Mall 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; 

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. Хоум Нетуърк 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). 

V. На Хоум Нетуърк 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. Хоум Нетуърк 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. 

 

д) Искане от Монт 7 Холдинг ООД за заличаване на регистрацията като доставчик на 

медийна услуга. 

 

Главен експерт Райна Радоева представи доклада. (Приложение 2д) 

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, Съветът за електронни медии заличава регистрацията 

за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на Монт 7 Холдинг ООД, считано от 

01.01.2021 г. 

Заличава програма МОНТ 7, с общ (политематичен), 18 часа продължителност и местен 

териториален обхват за град Монтана, от Раздел Първи на Публичния регистър, 

поддържан от СЕМ, считано от 01.01.2021 г.  

 

е) Заявления по чл. 125ж от ЗРТ от Глобал Синема България ЕООД за вписване като 

доставчик на медийни услуги по заявка. 

 

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада. (Приложение 2е) 
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Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 16 и чл. 125ж, ал. 5, във 

връзка с чл. 125к, ал. 2, т. 4 и ал. 5 от Закона за радиото и телевизията ВПИСВА в раздел 

Четвърти на Публичния регистър Глобал Синема България ЕООД като доставчик на 

нелинейни медийни услуги:  

Идентификационни данни за лицето: 

Наименование: Глобал Синема България ЕООД 

Седалище и адрес на управление: гр. София 1408, СО – район Триадица, кв. Иван Вазов, 

ул. Балша № 21, бл. 44, ет. 1, ап. 2 

Управител: Георги Колев 

Телефон: 0894326371 

E-mail: office@almabg.com 

Данни за предоставяните нелинейни услуги:   

1. Видео по поръчка (Video-on-Demand) с наименование KINOMAX. 

Основни параметри: услуга, предоставяща 24-часов потребителски достъп до 

аудиовизуални произведения, включени в каталог и предварително определени от Глобал 

Синема България ЕООД. В рамките на предоставяната услуга, даваща достъп на 

потребителите до плейлиста с аудиовизуални произведения, която абонатът заплаща на 

оператора месечно, каталогът от аудио-визуални произведения е достъпен за абоната в 

рамките на месец и се осъществява от мястото и по време, избрано от всеки абонат - DTH, 

IPTV, Cable, mobile, чрез разрешени устройства за съответния вид използване. 

2. Плати за да гледаш (Pay-per-view) с наименование KINOMAX. 

Основни параметри: Предоставяне за разпространение на филмови произведения 

посредством кодирани средства за предаване в електронна съобщителна мрежа. Достъпът 

до всяко произведение е възможен във всеки един момент от денонощието. 

Териториален обхват: Национален 

Предполагаема дата на стартиране предоставянето на медийната услуга: 10.12.2020 г. 

ІІ. На Глобал Синема България ЕООД да се издаде удостоверение с оглед изрично 

заявеното желание на лицето и заплатената от него такса, съгласно чл. 14 от Тарифа за 

таксите за радио- и телевизионна дейност. 

ІІІ. Глобал Синема България ЕООД 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. 

 

ж) Заявление по чл. 125ж от ЗРТ от Консепт Студио ЕООД за вписване като 

доставчик на медийна услуга по заявка. 

 

Главен експерт Райна Радоева представи доклада. (Приложение 2ж) 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”:  на основание чл. 32, ал. 1, т. 16 и чл. 125ж, ал. 5, във 

връзка с чл. 125к, ал. 2, т. 4 и ал. 5 от Закона за радиото и телевизията: 

І. ВПИСВА в раздел Четвърти на Публичния регистър Консепт Студио ЕООД като 

доставчик на нелинейна медийна услуга:  

Идентификационни данни за лицето: 
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Наименование: Консепт Студио ЕООД 

Седалище и адрес на управление: гр. София 1164, СО – р-н Лозенец, бул. Христо 

Смирненски № 6, ет. 1, ап. 2 

Управител: Кръстьо Ламбев 

Телефон: 02 4 954 433 

E-mail: org@conceptstudio.tv 

Данни за предоставяната нелинейна услуга:   

Медийни услуга по заявка:  

Основни параметри: Онлайн стрийминг платформа за Streaming Video on Demand (SVOD) 

с възможност за провеждане на онлайн филмови форуми. Платформата „Филмира” 

съдържа български, европейски и други чуждестранни игрални, документални и 

анимационни филми и сериали, както и други аудиовизуални произведения. Достъпна е за 

ползване чрез месечен или годишен абонамент на адрес: www.filmira.bg. 

Териториален обхват: неограничен 

Предполагаема дата на стартиране предоставянето на медийната услуга: от датата на 

вписване в регистъра. 

ІІ. На Консепт Студио ЕООД да се издаде удостоверение с оглед изрично заявеното 

желание на лицето и заплатената от него такса, съгласно чл. 14 от Тарифа за таксите за 

радио- и телевизионна дейност. 

ІІІ. Консепт Студио ЕООД 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. 

 

з) Уведомително писмо от Фондация Саворе – Самоков; 

 

Главен експерт Райна Радоева представи доклада. (Приложение 2з) 

Решение: 

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

125а, ал. 5 и чл. 125к, ал. 4 от Закона за радиото и телевизията, Съветът за електронни 

медии ИЗМЕНЯ регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на 

Фондация Саворе - Самоков, съгласно удостоверение ЛРР-02-4-164-01, с наименование 

„РОМАНИ ЯК”, разпространявана чрез кабелни електронни съобщителни и спътникови 

мрежи на територията на Р България, както следва:  

Началната дата на разпространение се променя от 20.12.2020 г. на 31.03.2021 г. 

На доставчика да бъде издадено ново удостоверение за регистрация, отразяващо 

промяната. 

На основание чл. 10 от Тарифата за таксите за радио и телевизионна дейност,  Фондация 

Саворе - Самоков дължи заплащане на такса в размер на 150 (сто и петдесет) лв.  

Длъжностни лица от СЕМ да впишат промените в раздел Първи на Публичния регистър. 

 

и) Уведомително писмо от БТВ Медиа Груп ЕАД. 

 

Главен експерт Райна Радоева представи доклада. (Приложение 2и) 

Решение: 
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СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: да се отразят настъпилите промени в състава на 

Надзорния съвет на БТВ Медиа Груп ЕАД в раздели Първи, Трети и Четвърти на 

Публичния регистър, поддържан от СЕМ. 

 

й) Уведомително писмо от А1 България ЕАД. 

 

Главен експерт Райна Радоева представи доклада. (Приложение 2й) 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: да се отразят настъпилите промени в идентификационния 

графичен знак (лого) на четирите програми “Max sport 1”, “Max sport 2”, “Max sport 3” и 

“Max sport 4” на  А1 България ЕАД в раздел Първи на Публичния регистър. 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклади от дирекция СА - Лицензионни, регистрационни, правни 

режими и международна дейност относно административнонаказателни производства, 

образувани със съставянето на АУАН №№ НД-01-13 и НД-01-17/ 2020 г. 

Вносител: Доротея Петрова 

 

И.д. директор СА ЛРПР и МД Доротея Петрова представи доклада. (Приложение 3) 

АУАН № НД-01-13/ 2020 г. 

Решение: 

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

случая за маловажен. 

 

И.д. директор СА ЛРПР и МД Доротея Петрова представи доклада. (Приложение 4) 

АУАН № НД-01-17/ 2020 г. 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: отлага разглеждането на АУАН № НД-01-17/ 2020 г.  

Да се изпрати писмо до доставчика. 

 

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

необходима за дейността на СЕМ. 

Вносител: Мариана Андреева 

Докладва: Евгени Димитров 

 

Главен специалист Евгени Димитров представи доклада. (Приложение 5) 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: да се сключи договор с ЕТ Павлин Илиев – АВАЛА за 

доставяне на интернет в Регионален център – Благоевград за срок от една година.  

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ: Отпуск на председателя на СЕМ. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Галина Георгиева – член на СЕМ, да замества Бетина 

Жотева – председател, по време на платен годишен отпуск в периода от 14 до 31 декември 

2020 г., включително.   

София Владимирова – член на СЕМ, да замества Бетина Жотева – председател, по време на 

платен годишен отпуск в периода от 04 до 06 януари 2021 г., включително. 
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ИНФОРМАЦИИ 

 

Тримесечен отчет за дейността и управлението на Българското национално радио (до 

31.10.2020 г.). (Приложение 6) 

 

Бетина Жотева смята, че представеният от генералния директор на Българското 

национално радио доклад, освен че изпълнява обещанието си да го представи 

своевременно, ще бъде и добра основа за следващото изслушване на отчета му.  

Ивелина Димитрова: Това, което виждаме и не бяхме сигурни предишния път е, че това 

одобрение от МФ е минало за трансформиране на капиталови разходи в разходи за 

издръжка, което беше много добре...и това, което показва отчетът, че нещата въпреки 

трудната ситуация се развиват добре, стабилни са, спокойно е и се работи нормално.  

 

СЕМ прие за информация. 

 

Бетина Жотева закри заседанието.  

 

Материали, приложени към Протокол № 39:  

1. Дневен ред 

2. Доклад от Р. Радоева с изх.№ ЛРР-15 30-04-28/02.12.2020 г.  

3. Доклад от В. Павлов с изх. № НД-02 19-00-73/02.12.2020 г. 

4. Доклад от В. Павлов с изх. № НД-05 94-00-289/02.12.2020 г. 

5. Доклад от Е. Димитров с изх.№ ИО-06 06-00-60/02.12.2020 г. 

6. Отчет от БНР с вх. № РД-21 17-00-11/01.12.2020 г. 

 

  

Бетина Жотева 

Председател на СЕМ  

 

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

 

 

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

 

Галина Георгиева  

    

   ……….….….….  

     

    Розита Еленова  

            

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

 

 

София Владимирова    ………….….…. 

 

 

   

 

 

Старши специалист: …………………   

Вера Данаилова                 


