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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 17.02.2021 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 – Мария Гинина 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад от Експертна комисия, назначена със Заповед РД-13-102/25.11.2016 г., изм. със 

Заповед РД-13-3/27.01.2021 г. на председателя на Съвета за електронни медии. 

Докладва: Розита Еленова, председател на ЕК 

 

2. Доклад от Дирекция Мониторинг и анализи относно спазване условията на 

индивидуална лицензия № 1-063-01-01, издадена на Българското национално радио. 

Вносител: Зорница Гюрова 

Докладва: Екатерина Василева 

 

3. Доклад от дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими и международна 

дейност относно: 

а) искане за изменение на Индивидуална лицензия 1-055-01-01, издадена на Романтика 

ЕООД; 

б) образуване на производство по реда на чл. 125д от Закона за радиото и телевизията; 

в) писмо от Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД във връзка с вписани в публичния 

регистър услуги по заявка. 

Вносител: Доротея Петрова 

Докладва: Райна Радоева 

 

4. Доклад от дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими и международна 

дейност относно: 

а) работна програма на ЕPRA за 2021 г.; 

б) писмо от МВнР за предоставяне на информация във връзка с Годишния Доклад относно 

ситуацията с върховенството на закона в Европейския съюз за 2021 г. 

Вносител: Доротея Петрова 

Докладват: Мария Белчева и Райна Дормишкова 
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      5. Доклад от Обща администрация относно промени във вътрешни правила. 

Вносител: Мариана Андреева 

Докладва: Ива Георгиева 

 

 

Разни  

Информации 

 

Бетина Жотева откри заседанието и подложи на обсъждане дневния ред. Предложи в т.5 да 

се включи обсъждане на подготовката за възлагане на проучване на обществено мнение. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: прие дневния ред с направеното от г-жа Жотева предложение.  

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклад от Експертна комисия, назначена със Заповед РД-13-

102/25.11.2016 г., изм. със Заповед РД-13-3/27.01.2021 г. на председателя на Съвета за 

електронни медии. 

Докладва: Розита Еленова, председател на ЕК. 

 

Розита Еленова: Днес се проведе заседание на Експертната комисия в състав: Розита 

Еленова, Анна Хаджиева, София Владимирова, Бетина Жотева, Ердинч Хайрула. Комисията 

имаше задача да извърши проверка и оценяване, съгласно указанията на ВАС, на 

документите на двама от кандидатите за лицензия в конкурса за гр. Царево, честота 97.4 

MHz - Оберон Радио Макс ЕООД, което сега е Фреш Радио Груп ЕООД и Радиокомпания 

Си.Джей ООД. Съставът на комисията е обновен, тъй като двама от членовете - Андриана 

Атанасова и доц. Ирина Романска, не са вече членове на КРС. Всеки от членовете на 

комисията представи индивидуални си оценки. Резултатът от окончателното оценяване на 

кандидатите е Оберон Радио Макс ЕООД - 81 и Радиокомпания Си.Джей ООД - 81 точки.   

СЕМ реши с 5 гласа „за”: приема доклада на Експертната комисия.  

След кратка дискусия СЕМ отлага класирането на кандидатите в конкурса за радиодейност 

за гр. Царево, честота 97.4MHz, за следващото заседание. 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклад от Дирекция Мониторинг и анализи относно спазване 

условията на индивидуална лицензия № 1-063-01-01, издадена на Българското национално 

радио. 

 

  

И.д. директор на дирекция СА Мониторинг и анализи Зорница Гюрова представи 

доклада. (Приложение 2) 

 

София Владимирова смята, че е очевидно, че радиото изпълнява заложените параметри. За 

нея е   разочароващо да разбере, че няма разследваща журналистика и това може да бъде  

коментирано с генералния директор по време на неговия отчет, който предстои. Добра 

новина е, че в голяма степен параметрите се преизпълняват и дори някои от тях надвишават 

изискванията на лицензията. Г-жа Владимирова благодаря за направения доклад.   

Бетина Жотева пожела г-жа Владимирова да изясни позицията си.  
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София Владимирова уточни, че за съжаление и тук, както при другия обществен доставчик, 

не се констатира или се констатира в много малка степен наличие на разследваща 

журналистика, което е част от въпросите, които ще бъдат поставени на генералния директор 

при представянето на предстоящия му отчет.  

Ивелина Димитрова: Приемам доклада.  

Галина Георгиева приема доклада. 

Бетина Жотева също приема доклада. Благодари за работата и ако действително има 

въпроси към генералния директор на радиото, скоро  ще имат възможността да разговарят с 

него по време на представянето на отчета. 

Розита Еленова: Разбира се обнадеждаващо е и аз не съм се съмнявала, че радиото 

изпълнява лицензионните параметри. По-скоро тенденцията да няма разследваща 

журналистика е опасна. Г-жа Владимирова го каза, а то и се набива на очи.  

Бетина Жотева покани колегите си да гласуват.   

  

Решение: 

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

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклад от дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими и 

международна дейност относно: 

а) искане за изменение на Индивидуална лицензия 1-055-01-01, издадена на Романтика 

ЕООД; б) образуване на производство по реда на чл. 125д от Закона за радиото и 

телевизията; в) писмо от Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД във връзка с вписани в 

публичния регистър услуги по заявка. 

 

а) искане за изменение на Индивидуална лицензия 1-055-01-01, издадена на Романтика 

ЕООД. 

 

Главен секретар Емилия Станева представи доклада.  (Приложение 3а) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: да се изпрати писмо на заявителя, с което се указва да 

отстрани констатираните недостатъци. 

 

б) образуване на производство по реда на чл. 125д от Закона за радиото и телевизията. 

 

Главен секретар Емилия Станева представи доклада.  (Приложение 3б) 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: открива производство за заличаване регистрациите на 

Телевизия Варна АД, Вест ТВ /ВТВ/ АД, България Кабел ТВ ЕООД, Ай Си Ес ЕАД, Б1Б 

ООД, Хит Ти Ви ООД, Скай Петролеум ЕООД, РТВ Вестител - Враца ЕАД, РТВ ЕООД, 

Източни Родопи ООД поради неразпространяване на програмите им повече от 12 

последователни месеца. Да се уведомят лицата за откритото производство. 
 

в) писмо от Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД във връзка с вписани в 

публичния регистър услуги по заявка. 
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Главен секретар Емилия Станева представи доклада.  (Приложение 3в) 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: да се изпрати писмо до Дъ Уолт Дисни Къмпани България 

ЕООД за потвърждаване на волеизявлението за заличаване вписването на услугите по 

заявка. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Доклад от дирекция Лицензионни, регистрационни, правни 

режими и международна дейност относно: 

а) работна програма на ЕPRA за 2021 г.; 

б) писмо от МВнР за предоставяне на информация във връзка с Годишния Доклад относно 

ситуацията с върховенството на закона в Европейския съюз за 2021 г. 

 

а) работна програма на EPRA за 2021 г. 

 

Старши експерт Мария Белчева представи доклада. (Приложение 4) 

 

Бетина Жотева уточни, че сега като вземат решение за проучване на общественото мнение 

ще могат да изпратят това проучване относно нагласите за изборите и представите на хората 

за медийна грамотност по време на избори в онлайн средата. Предполага, че на колегите от 

EPRA ще им е интересно какво се случва в България за първи път.  

 

Решение: 

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

 

б) писмо от МВнР за предоставяне на информация във връзка с Годишния Доклад 

относно ситуацията с върховенството на закона в Европейския съюз за 2021 г. 

Главен секретар Емилия Станева представи доклада.  (Приложение 5) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се изпрати писмо до МВнР, включващо новата 

информация за СЕМ, настъпила след влизане в сила на Закона за изменение и допълнение 

на Закона за радиото и телевизията. 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА: Доклад от Обща администрация относно промени във вътрешни 

правилна. 

 

Директор Обща администрация Мариана Андреева представи доклада. 

(Приложение 6) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Изменя Вътрешни правила за работната заплата, съгласно 

направеното предложение. 

Предложение от г-жа Бетина Жотева за възлагане на проучване на обществено мнение. 

 

Решение: 
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СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: да започне подготовка за възлагане на изследване за 

проучване на общественото мнение. На следващото заседание да се докладва за прогнозни 

цени на социологическите агенции. 

 

 

Бетина Жотева закри заседанието.  

 

 

 

 

Материали, приложени към Протокол № 6 

 

1. Дневен ред 

2. Доклад от Р.Еленова с изх. № ЛРР-12 029-3/17.02.2021 г. 

3. Доклад от Е. Василева с изх. № НД-04 30-07-14/12.02.2021 г.  

4. Доклад от Р. Радоева с изх. № ЛРР-15 30-04-5/15.02.2021 г.  

5. Доклад от М. Белчева с изх. № МД-06 30-11-4/15.02.2021 г. 

6. Доклад от Р. Дормишкова с изх. № РД-20 04-02-4 (20)/15.02.2021 г. 

7. Доклад от И. Георгиева с изх. № АСД-09 30-08-21/15.02.2021 г. 

 

 

 

 

 

Бетина Жотева 

Председател на СЕМ  

 

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

 

 

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

 

Галина Георгиева  

    

   ……….….….….  

     

    Розита Еленова  

            

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

 

 

 

София Владимирова    ………….….…. 

 

 

   

 

 

 

Старши специалист: …………………   

Вера Данаилова                 


