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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 

 

№ 10 

 

от редовно заседание, състояло се на 17.03.2021 г. 

 

 

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

София Владимирова, Розита Еленова. 

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: 

   а) заявления от Анаили Мили ЕООД, Агенция Европа ООД, Дискавар ЕООД и Агро 

ТВ ЕАД за вписване на нелинейни медийни услуги по чл. 125ж от Закона за радиото и 

телевизията; 

   б) уведомително писмо от Агро Ти Ви ЕАД; 

   в) заявление от Омъ-Илиеви ООД и Р-22 ЕООД за прехвърляне на индивидуална 

лицензия № 1-051-01-01; 

   г) административнонаказателно производство, образувано с АУАН № НД-01-18/2020 

г. 

Вносител: Доротея Петрова 

Докладват: Райна Радоева, Красимир Димитров 

 

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

международна дейност относно: 

а) работните групи на ERGA; 

б) предоставената от доставчиците на медийни услуги информация по чл. 19 и 19а от 

Закона за радиото и телевизията. 

Вносител: Доротея Петрова 

Докладват: Мария Белчева и Цветана Дончева 

 

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

дейност относно постъпило заявление по Закона за достъп до обществена информация. 

Вносител: Доротея Петрова 

Докладва: Красимир Димитров 

 

Разни  

  

Информации 
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Бетина Жотева откри заседанието и подложи на обсъждане дневния ред.  

 

Решение: 

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

 

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

режими и международна дейност относно: а) заявления от Анаили Мили ЕООД, Агенция 

Европа ООД, Дискавар ЕООД и Агро ТВ ЕАД за вписване на нелинейни медийни услуги 

по чл. 125ж от Закона за радиото и телевизията; б) уведомително писмо от Агро Ти Ви 

ЕАД;  в) заявление от Омъ-Илиеви ООД и Р-22 ЕООД за прехвърляне на индивидуална 

лицензия № 1-051-01-01; г) административнонаказателно производство, образувано с 

АУАН № НД-01-18/ 2020 г. 

 

а) заявления от Анаили Мили ЕООД, Агенция Европа ООД, Дискавар ЕООД и Агро 

ТВ ЕАД за вписване на нелинейни медийни услуги по чл. 125ж от Закона за радиото 

и телевизията. 

 

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

(Приложение 2а) 

 

- Анаили Мили ЕООД 

 

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 Анаили Мили ЕООД като доставчик 

на нелинейна медийна услуга.  

Идентификационни данни за лицето:  

Наименование: Анаили Мили ЕООД. Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. 

България № 81В, ет. 2, офис 5. Представляващ: Илиана Беновска. Критерий за определяне 

юрисдикцията на Република България: § 1, т. 23, „а“, подточка „аа“ от ДР на ЗРТ. 

Данни за предоставяната нелинейна услуга: Вид медийна услуга по заявка:  достъп до 

аудио- и аудио-визуално съдържание в избран от потребителя момент. Описание и 

основни параметри: достъпът до аудио и аудио-визуално съдържание се осъществява на 

адрес www.radiok2.bg. Териториален обхват: неограничен. 

Предполагаема дата на започване предоставянето на медийната услуга: 2010 г. 

ІІ. На Анаили Мили ЕООД да се издаде удостоверение с оглед изрично заявеното желание 

на лицето и заплатената от него такса, съгласно чл. 14 от Тарифата за таксите за радио- и 

телевизионна дейност. 

ІІІ. Анаили Мили ЕООД следва да осигури на страницата си в интернет лесен, директен и 

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

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

данните, включително адрес на електронната поща и телефон за контакти, които 

позволяват установяването на бърз, пряк и ефективен контакт с доставчика; 

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

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

 

 

http://www.radiok2.bg/
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-  Агенция Европа ООД 

 

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

(Приложение 2а) 

 

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 Агенция Европа ООД като доставчик 

на нелинейна медийна услуга.  

Идентификационни данни за лицето: 

Наименование: Агенция Европа ООД. Седалище и адрес на управление гр. София, ул. 

Червена стена № 46. Представляващ: Мартин Стоев. Критерий за определяне 

юрисдикцията на Република България: § 1, т. 23, „а“, подточка „аа“ от ДР на ЗРТ. 

Данни за предоставяната нелинейна услуга:  

Вид медийна услуга по заявка: достъп до аудио-визуално съдържание в избран от 

потребителя момент. Описание и основни параметри: предоставяне на достъп до 

изработени и/или заснети видеоматериали с рекламна и нерекламна цел на интернет адрес 

www.agro.bg с тематика земеделие и преработвателна промишленост. Териториален 

обхват: национален. 

Предполагаема дата на започване предоставянето на медийната услуга: 11.09.2003 г. 

ІІ. На Агенция Европа ООД да се издаде удостоверение с оглед изрично заявеното 

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

радио- и телевизионна дейност. 

ІІІ. Агенция Европа ООД следва да осигури на страницата си в интернет лесен, директен и 

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

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

данните, включително адрес на електронната поща и телефон за контакти, които 

позволяват установяването на бърз, пряк и ефективен контакт с доставчика; 

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

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

 

- Дискавар ЕООД 

 

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

(Приложение 2а) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 125ж, ал. 4 от ЗРТ, на Дискавар ЕООД 

да се даде 7-дневен срок да уточни вида на услугата, като бъде представено кратко 

описание в съответствие с легалната дефиниция на чл. 3, ал. 3 от ЗРТ.  

 

- Агро Ти Ви ЕАД 

 

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

(Приложение 2а) 

 

 

http://www.agro.bg/
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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 

І. Вписва в раздел Четвърти на Публичния регистър Агро Ти Ви ЕАД като доставчик на 

нелинейна медийна услуга:  

Идентификационни данни за лицето: 

Наименование: Агро Ти Ви ЕАД. Седалище и адрес на управление гр. София, ул. Червена 

стена № 46. Представлявано от:Светла Стефанова – Гърбешкова. Критерий за определяне 

юрисдикцията на Република България: § 1, т. 23, „а“, подточка „аа“ от ДР на ЗРТ.  

Данни за предоставяната нелинейна услуга: 

Вид медийна услуга по заявка: достъп до аудио  до аудио-визуално съдържание на адрес 

agrotv.bg. Описание и основни параметри: интернет сайт с видео съдържание, обхващащо 

новини, рубрики и предавания на Агро ТВ. Териториален обхват: национален 

Предполагаема дата на започване  предоставянето на медийната услуга: 2013 г. 

ІІ. На Агро Ти Ви ЕАД да се издаде удостоверение с оглед изрично заявеното желание на 

лицето и заплатената от него такса, съгласно чл. 14 от Тарифата за таксите за радио- и 

телевизионна дейност. 

ІІІ. Агро Ти Ви ЕАД следва да осигури на страницата си в интернет лесен, директен и 

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

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

данните, включително адрес на електронната поща и телефон за контакти, които 

позволяват установяването на бърз, пряк и ефективен контакт с доставчика; 

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

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

 

б) уведомително писмо от Агро ТВ ЕАД. 

 

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

(Приложение 2б) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: да се отразят промените в органите на управление на 

Агро Ти Ви ЕАД в раздел Първи на ПР на СЕМ. 

 

в) заявление от Омъ-Илиеви ООД и Р-22 ЕООД за прехвърляне на индивидуална 

лицензия № 1-051-01-0. 

 

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

(Приложение 3) 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 9, във връзка чл. 106, ал. 2 и 

ал. 3 от Закона за радиото и телевизията и чл. 5, т. 3 и т. 4 от Тарифа за таксите за радио- и 

телевизионна дейност и чл. 30, т. 12 от Закона за електронните съобщения  

І. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-051-02-01 от Омъ-

Илиеви ООД на Р-22  ЕООД.  

Прекратява действието на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-051-

02-01 по отношение на Омъ-Илиеви ЕООД.  
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Изменя наименованието на програмата от „Белла“ на „Радио Енерджи”. Изменя 

специализацията на профила от специализиран, за аудитория над 35 години, формат AC 

Adult Contemporary на специализиран, за аудитория 20 – 45 години, формат Hit Music 

Only. Изменя програмните характеристики по т. 5 от лицензията. 

Издава на Р-22 ЕООД Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-017-01-12 

с наименование „Радио Енерджи” на територията на град Банско, честота 95.8 MHz. 

Срокът на лицензията е 15 г., считано от 28.08.2012 г.  

ІІ. На основание чл. 106, ал. 3 от Закона за радиото и телевизията да бъде уведомена 

Комисията за регулиране на съобщенията за предприемане на действия за прехвърляне на 

Разрешение № 01831/ 23.10.2012 г. за ползване на индивидуално определен ограничен 

ресурс- радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез 

електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване от Омъ-Илиеви 

ООД на Р-22 ЕООД.  

III. За извършеното прехвърляне и изменение в т. I на настоящото решение и на основание 

чл.. 5, т. 3 и т. 4 от Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност, ОПРЕДЕЛЯ 

заплащане на такса в размер на общо 2150 (две хиляди сто и петдесет) лева – 2000 (две 

хиляди) лева за прехвърлянето и изменението на лицензията и 150 (сто и петдесет) лева за 

изменение на наименованието на програмата. 

IV. На основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от ЗРТ, във връзка с чл. 30, т. 12 от ЗЕС, не възразява 

Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване разпоредбите на Закона за 

електронните съобщения, да измени RDS кода на програмата в разрешението за ползване 

на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване 

на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово 

радиоразпръскване на територията на Банско, честота 95.8 MHz, както следва: 838В. 

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

Заверен препис от същото да бъде изпратен на Комисията за регулиране на съобщенията. 

г) административнонаказателно производство, образувано с АУАН № НД-01-18/2020 

г. 

 

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

(Приложение 4) 

Решение: 

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

постановление на Елит Медиа България ЕООД за нарушение на чл. 75, ал.1, изречение 

второ от ЗРТ – излъчване на скрито търговско съобщение. Размерът на санкцията е 

определен при повторност. 

 

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

режими и международна дейност относно: а) работните групи на ERGA; б) 

предоставената от доставчиците на медийни услуги информация по чл. 19 и 19а от Закона 

за радиото и телевизията. 

а) работните групи на ERGA 

Старши експерт Мария Белчева представи доклада. (Приложение 5) 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: СЕМ прие доклада. 
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б) предоставената от доставчиците на медийни услуги информация по чл. 19 и 19а от 

Закона за радиото и телевизията. 

 

Старши експерт Мария Белчева представи доклада. (Приложение 5б) 

Решение: 

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

Да се предприемат административнонаказателни действия за непредоставилите 

информация лица.  

 

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

и международна дейност относно постъпило заявление по Закона за достъп до обществена 

информация. 

 

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

(Приложение 5) 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се препрати заявлението до генералния директор на 

БНТ и да се уведоми за това заявителя Т. Георгиева.    

 

Бетина Жотева закри заседанието.  

 

Материали, приложени към Протокол № 10 

1. Дневен ред 

2. Доклад от Р.Радоева с изх. № ЛРР-15 30-04-8/15.03.2021 г. 

3. Доклад от Д.Петрова с изх. № ЛРР-05 20-00-12/16.03.2021 г. 

4. Доклад от К.Димитров с изх. № НД-02 19-00-82( 20 )/12.03.2021 г. 

5. Доклад от М.Белчева и Ц.Дончева с изх. № МД-06 30-11-11/15.03.2021 г. 

6. Доклад от М.Белчева и Ц.Дончева с изх. № МД-06 30-11-12/15.03.2021 г. 

7. Доклад от К.Димитров с изх. № ПД-09 23-00-3/15.03.2021 г. 

 

 

Бетина Жотева 

Председател на СЕМ  

 

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

 

 

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

 

Галина Георгиева  

    

   ……….….….….  

     

    Розита Еленова  

            

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

 

 

 

София Владимирова    ………….….…. 

 

 

 

 

 

 

Старши специалист: …………………   

Вера Данаилова                 


