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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 

 

№ 9 

 

от редовно заседание, състояло се на 10.03.2021 г. 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева – председател, Ивелина Димитрова, София Владимирова, 

Розита Еленова. 

ОТСЪСТВА: Галина Георгиева 

Начало на заседанието: 11.00 часа, водено от Бетина Жотева 

 

Съставил протокола – Вера Данаилова 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. Доклади от дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими и международна 

дейност относно постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация. 

Вносител: Доротея Петрова 

Докладва: Красимир Димитров 

 

2. Доклади от дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими и международна 

дейност относно работните групи на ERGA. 

Вносител: Доротея Петрова 

Докладват: Мария Белчева и Цветана Дончева 

 

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

дейност относно: 

а) административнонаказателно производство, образувано с АУАН НД-01-2/2021 г. 

б) уведомителни писма от Евроком Царевец ООД, Дъ Уолт Дисни Къмпани България 

ЕООД, Радио Експрес АД, Агенция Атлантик ЕООД, Агенция Витоша ЕООД и РТВ 

Вестител-Враца ЕАД; 

в) писмо от Ви Бокс ЕАД; 

г) писмо от Комисия за регулиране на съобщенията за съгласуване на временно 

разрешение. 

Вносител: Доротея Петрова 

Докладват: Владимир Павлов и Райна Радоева 

 

4. Доклад от дирекция Мониторинг и анализи относно осъществено наблюдение на 

БНТ1. 

Вносител: Зорница Гюрова 

Докладва: Марион Колева 
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5. Доклади от дирекция Обща администрация относно услуги, необходими за дейността 

на Съвета за електронни медии. 

Вносител: Мариана Андреева 

Докладва: Евгени Димитров 

 

Разни  

- Доклад от СА ЛРПР и МД относно писмо от Агенция за развитие на медиите на 

Република Азербайджан 

 

Информации 

 

 

Бетина Жотева откри заседанието и подложи на обсъждане дневния ред.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: прие дневния ред. 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклади от дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими 

и международна дейност относно постъпили заявления по Закона за достъп до обществена 

информация. 

 

И.д. директор на дирекция СА ЛРПР и МД Доротея Петрова представи докладите. 

(Приложения 2 и 3) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Предоставя на А. Белянова пълен достъп  до исканата 

информация под форма на писмена справка по електронен път на посочения в заявлението 

електронен адрес. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Предоставя на Д. Палова пълен достъп до исканата 

информация като посочва интернет адрес за достъп до списък на категориите информация, 

подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на СЕМ. Решението да се 

изпрати на заявителя на посочения в заявлението електронен адрес. 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклади от дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими 

и международна дейност относно работните групи на ERGA. 

 

Старши експерт Мария Белчева представи докладите. (Приложения 4,5,6,7,8) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: 

Приема докладите.  Да се преведе материала за проучването на Европейската комисия за 

политическата реклама. Да се предприемат действия за създаване отделен e-mail за SPOC на 

СЕМ.  

 

 



3 
 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклади от дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими 

и международна дейност относно: а) административнонаказателно производство, 

образувано с АУАН НД-01-2/2021 г.; б) уведомителни писма от Евроком Царевец ООД, Дъ 

Уолт Дисни Къмпани България ЕООД, Радио Експрес АД, Агенция Атлантик ЕООД, 

Агенция Витоша ЕООД и РТВ Вестител-Враца ЕАД;  в) писмо от Ви Бокс ЕАД; г) писмо от 

Комисия за регулиране на съобщенията за съгласуване на временно разрешение. 

 

а) административнонаказателно производство, образувано с АУАН НД-01-2/2021г. 

(Приложение 9) 

 

И.д. директор на дирекция СА ЛРПР и МД Доротея Петрова представи доклада. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Да се изиска информация от Изпълнителна агенция по 

лекарствата дали към 27.11.2020 г. лекарството „Бромхексин Актавис” е включено в 

Списъка на лекарствените продукти без лекарско предписание.  

 

б) уведомителни писма от Евроком Царевец ООД, Дъ Уолт Дисни Къмпани България 

ЕООД, Радио Експрес АД, Агенция Атлантик ЕООД, Агенция Витоша ЕООД и РТВ 

Вестител - Враца ЕАД; 

 

И.д. директор на дирекция СА ЛРПР и МД Доротея Петрова представи доклада. 

(Приложение 10) 

 

- Евроком Царевец ООД  

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) 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, изменя регистрацията за 

доставяне на аудио-визуална медийна услуга на Евроком Царевец ООД, като програмният 

профил се променя от общ (политематичен) на специализиран (информационно-

новинарски) профил. 

На доставчика да бъде издадено ново удостоверение. 

Длъжностни лица да отразят промените в Публичния регистър на СЕМ. 

 

-Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 16, буква „в”,  във връзка 

с чл. 125к, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 125з от Закона за радиото и телевизията, заличава 

вписването в Четвърти раздел на Публичния регистър на Дъ Уолт Дисни Къмпани България 

ЕООД като доставчик на нелинейни медийни услуги - Видео по поръчка с наименования: 

NAT GEO PLAY и FOX PLAY. 

 

- Радио Експрес АД, Агенция Атлантик ЕООД, Агенция Витоша ЕООД 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Да се отразят настъпилите промени в органите на 

управление на Радио Експрес АД (програма РАДИО THE VOICE), Агенция Атлантик ЕООД 
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(програми MAGIC TV, РАДИО МЕДЖИК ФМ) и Агенция Витоша ЕООД (програма РАДИО 

ВИТОША) в Публичния регистър на СЕМ. 

 

- РТВ Вестител - Враца ЕАД 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: да се отразят настъпилите промени в органите на 

управление на РТВ Вестител – Враца ЕАД в раздел Първи на ПР на СЕМ. 

 

в) писмо от Ви Бокс ЕАД 

 

И.д. директор на дирекция СА ЛРПР и МД Доротея Петрова представи доклада. 

(Приложение 11) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: да бъде указано на Ви Бокс ЕАД, че за да бъдат 

разгледани предложените текстове, те следва да бъдат приети от компетентния орган преди 

съгласуване от СЕМ. 

 

г) писмо от Комисия за регулиране на съобщенията за съгласуване на временно 

разрешение.  

 

И.д. директор на дирекция СА ЛРПР и МД Доротея Петрова представи доклада. 

(Приложение 12) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: приема проекта на отговор.   

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Доклад от дирекция Мониторинг и анализи относно осъществено 

наблюдение на БНТ1. 

 

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

доклада. (Приложение 13) 

София Владимирова не разбира този доклад, ако идеята е да се подкрепи писмо до 

организациите, тя го подкрепя, но в доклада има взаимно отричащи се твърдения и по тази 

причина тя ще се въздържи. Експертите да действат в съответствие с професионалната си 

компетентност.   

Розита Еленова: С г-жа  Владимирова мненията ни съвпадат. Вече не правя коментар на 

подобни доклади. Иначе писмото ще го подкрепя….. 

Бетина Жотева също е „за” да се изпрати такова писмо. Подкрепя предложението изразено 

в края на доклада. 

Розита Еленова: ….и не приемам доклада.  

Ивелина Димитрова: Понеже коментираме доклада. От него аз виждам експертната оценка 

на експертите от мониторинга, че безспорно излъченото съдържание от гледна точка на ЗРТ 

е нарушение. Нарушен е чл. 17, ал.2  и с това аз съм съгласна. Нарушението е безспорно в 

медийното съдържание, което е било излъчено въпреки последващите извинения. Да, 

трябваше да има извинение. Самата медия не отрича, че това е нарушение, недопускане на 
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такова съдържание. Това, което каза и г-жа Владимирова, че ние не може да даваме  указания 

на експертите… 

Бетина Жотева потвърди, че съветниците няма как да казват на мониторинга какво да 

прави. 

Ивелина Димитрова: Ако те преценят, че има достатъчно основание да се върви по реда 

на надзора, както всеки път, би трябвало да го направят. Не съм против да се изпрати писмо 

до организацията, която ни писа.  

София Владимирова уточни, че поради противоречия в доклада не би гласувала „за” или 

„против”. 

Розита Еленова: Всеки път влизаме в този разговор, така е всеки път. 

Бетина Жотева припомни, че това се случва за втори път. Тя подлага на гласуване само 

съгласието на съветниците за изпращане на писмо. 

Емилия Станева уточни, че предложението на експертите е да се изпратят писма като 

отговор на постъпилите сигнали.   

Бетина Жотева по тази причина подлага на гласуване да се изпратят писма.  

Розита Еленова: Г-жо Жотева, не подлагате  на гласуване доклада и така не стават ясни 

посланията на съветниците.  

Емилия Станева уточни, че тъй като има постъпили писма, предложението е да се отговори 

първо на сезирало СЕМ лице, както и да се изпратят писма съответно до БНТ и до 

продуцентите, в които да се подчертае, че Съветът оценява като недопустимо 

предоставянето на подобно съдържание в програмата на обществения доставчик.  

София Владимирова подкрепя реакция на Съвета, но иска в протокола да остане, че се 

въздържа да подкрепи доклада, който е внесен. 

Розита Еленова: Не подкрепям доклада, но трябва да има такова писмо. 

Бетина Жотева обобщи, че това се случва за втори път и предлага съветниците да   

поговорят малко за формата на представяне на докладите, защото предишния път докладът 

е бил информационен за наблюдението на хазартните реклами и се е получил същият 

конфузен разговор.Изрази надежда това повече на не се случва. 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”:  

Да се изпрати отговор на писмото от Софийска ложа „Кармел”, както и да се изпрати писмо 

до БНТ и до „Ес Пи Ви Тенк” ЕООД, съгласно предложеното.  

Г-жа Р.Еленова не приема доклада като цяло, а г-жа С. Владимирова се въздържа относно 

приемането му. 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА: Доклади от дирекция Обща администрация относно услуги, 

необходими за дейността на Съвета за електронни медии. 

 

- Сървър за имейл и поддръжка 

 

Главен специалист Евгени Димитров представи доклада. (Приложение 14) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: да се сключи договор с Уеб Експрес ЕООД за сървър за 

имейли и поддръжка за срок от (една) година, съгласно приложената оферта. 

 

- Закупуване на точки за достъп за подобряване на Wi-Fi 
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Главен специалист Евгени Димитров представи доклада. (Приложение 15) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: да се закупят 4 (четири) броя рутери от Ардес 

Информационни технологии ЕООД, съгласно приложената оферта.  

 

 

- Закупуване на работни станции  

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: да се закупят от Ардес Информационни технологии 

ЕООД 3 (три) броя компютърни конфигурации, съгласно приложената оферта. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: да се закупят от Стантек ЕООД 5 (пет) броя 

компютърни конфигурации DEL Inspiron 3881 MT, съгласно приложената оферта. 

 

- Хардуерна поддръжка на ресурсите на СЕМ 

 

Главен специалист Евгени Димитров представи доклада. (Приложение 16) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Да се сключи анекс с Томас Комерс Сервиз ЕООД към 

договора за поддръжка на хардуера и компютърните системи  на СЕМ, както и за 

осигуряване записи на радиопрограми, недостъпни чрез ИСМ, за срок до 30.04.2021 г.  

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ: Доклад от СА ЛРПР и МД относно писмо от Агенция за развитие 

на медиите на Република Азербайджан. 

 

Главен секретар Емилия Станева представи доклада. (Приложение 17) 

СЕМ прие за информация. 

 

Бетина Жотева закри заседанието.  

 

Материали, приложени към Протокол № 9 

 

1. Дневен ред 

2. Доклад от К.Димитров с изх. № ПД-09 23-00-1/08.03.2021 г. 

3. Доклад от К.Димитров с изх. № ПД-09 23-00-2/08.03.2021 г. 

4. Доклад от М.Белчева с изх. № МД-06 30-11-9/08.03.2021 г. 

5. Доклад от М.Белчева с изх. № МД-06 30-11-8/08.03.2021 г. 

6. Доклад от М.Белчева с изх. № МД-06 30-11-6/08.03.2021 г. 

7. Доклад от М.Белчева с изх. № МД-06 30-11-7/08.03.2021 г. 

8. Доклад от М.Белчева с изх. № МД-06 30-11-10/08.03.2021 г. 

9. Доклад от В.Павлов с изх. № НД-02 19-00-7/05.03.2021 г. 

10. Доклад от Р.Радоева с изх. № ЛРР-15 30-04-7/08.03.2021 г. 

11. Доклад от Д.Петрова с изх.№ ЛРР-16 40-00-1/09.03.2021 г. 

12. Доклад от Д.Петрова с изх.№ ЛРР-13 10-00-5/08.03.2021 г. 
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13. Доклад от М.Колева с изх. № РД-21 18-00-4/08.03.2021 г. 

14. Доклад от Е.Димитров с изх. № АСД-09 30-08-24/08.03.2021 г. 

15. Доклад от Е.Димитров с изх. № АСД-09 30-08-25/08.03.2021 г. 

16. Доклад от Е.Димитров с изх. № АСД-09 30-08-26/09.03.2021 г. 

17. Доклад от Е.Димитров с изх. № АСД-09 30-08-15/09.03.2021 г. 

18. Доклад от Р.Дормишкова с изх. № МД-09 30-11-5/05.03.2021 г. 

 

 

 

 

Бетина Жотева 

Председател на СЕМ  

 

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

 

 

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

 

Галина Георгиева  

    

   отсъства 

     

    Розита Еленова  

            

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

 

 

 

София Владимирова    ………….….…. 

 

 

   

 

 

 

Старши специалист: …………………   

Вера Данаилова                 


