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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 

 

№ 15 

 

от редовно заседание, състояло се на 19.05.2021 г. 

 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева – председател, Галина Георгиева, София Владимирова 

ОТСЪСТВАТ: Ивелина Димитрова, Розита Еленова 

 

Начало на заседанието: 11.00 часа, водено от Бетина Жотева 

Съставил протокола – Мария Гинина 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

дейност относно: 

 а) влязло в сила Решение на СЕМ № РД-05-35/15.04.2020 г.; 

 б) административнонаказателни производства, образувани с АУАН № НД-01-12/2020 г.,             

№ НД-01-4/2021 г. и № НД-01-6/2021 г.; 

 в) дейността на Група за действие 1 на  ERGA. 

 Вносител: Доротея Петрова 

 Докладват: Райна Радоева, Владимир Павлов и Мария Белчева 

 

2. Доклади от дирекция Обща администрация относно: 

а) откриване на производства по установяване на публични държавни вземания; 

б) услуга, необходима за дейността на Съвета за електронни медии. 

 Вносител: Мариана Андреева 

 Докладва: Незабравка Николова 

 

 Разни 

- гласуване отпуска на председателя на СЕМ 

 

 

Бетина Жотева откри заседанието и подложи на гласуване предложения дневен ред, като 

уточни, че тъй като в настоящото заседание Съветът заседава в намален състав, са необходими 3 

гласа за приемане на решенията.  

 

 

 



2 
 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: приема предложения дневен ред. 

 

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

международна дейност относно: 

 

а) влязло в сила Решение на СЕМ № РД-05-35/15.04.2020 г. 

 

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

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: Издава индивидуална лицензия № 1-002-01-32 на 

„РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД за доставяне на радиопрограма ЕНДЖОЙ/N-JOY на 

територията на гр. Златица, обл. София, честота 90.4 MHz, със срок на действие 15 години. 

 

б) административнонаказателни производства, образувани с АУАН № НД-01-12/2020 г.,             

№ НД-01-4/2021 г. и № НД-01-6/2021 г. 

 

Доротея Петрова – директор СА ЛРПР и МД, представи доклада (Приложение 3, 4, 5). 

 

- АУАН № НД-01-12/2020 г. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: Нa основание  чл. 34, ал. 3 от 3AHH прекратява 

административнонаказателното производство по АУАН № НД-01-12/2020 г., съставен на 

Телевизия Европа АД. 

 

- АУАН № НД-01-4/2021 г. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: Възлага на председателя на СЕМ да издаде наказателно 

постановление на ЕФИШЪНСИ ФЪРСТ МЕДИЯ ООД за нарушение на чл. 13, ал. 3 във 

връзка с чл. 14, ал. 4 от Закона за радиото и телевизията – непредоставяне на информация, 

изискана от СЕМ. Размерът на санкцията да бъде определен към минимума. 

 

- АУАН № НД-01-6/2021 г. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: Нa основание  чл. 54, ал. 1, т. 1 от 3AHH, с мотивирана 

резолюция, прекратява административнонаказателното производство по АУАН № НД-01-

6/2021 г., съставен на РАДИО ВЕСЕЛИНА ЕАД. 

 

в) дейността на Група за действие 1 на  ERGA 

 

Мария Белчева – главен експерт, представи доклада (Приложение 6). 

 

Бетина Жотева изрази мнение, че в настоящия момент целият ресурс на Съвета следва да се 

използва за допълнителни активности, несвързани с международни дейности, тъй като 
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предстои работа по много вътрешни такива – изследване на обществените мнения, Детския 

кодекс, обществената поръчка за новата система за наблюдение, необходимост от превод на 

документи на английски, текущи международни задачи. В този смисъл, номинирането на 

медиатор би могло да се остави за по-нататък. Госпожа Жотева попита има ли решение, което 

СЕМ следва да вземе спешно. 

Мария Белчева отговори, че се работи по текущи задачи и документи в работните групи. 

Бетина Жотева се обърна с молба да се направи сравнително проучване в законодателството 

на страните-членки на ЕС относно защитата на журналистите от съдебно преследване – има 

ли някакво по-специално отношение в техните наказателни кодекси в случаи на завеждане на 

дела срещу журналисти, осигурена ли им е някаква степен на защита, както, например, лекари, 

полицаи и учители. 

София Владимирова уточни, че става въпрос за защита в процеса на изпълнение на 

служебните им задължения. 

Бетина Жотева потвърди, че именно това има предвид. 

 

Решение: СЕМ прие доклада. 
 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклади от дирекция Обща администрация относно: 

а) откриване на производства по установяване на публични държавни вземания 

 

Незабравка Николова – главен счетоводител, представи доклада (Приложение 7). 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: Да се стартира издаване на Актове за установяване на 

публични държавни вземания на посочените в справката доставчици на медийни услуги, с 

изключение на ЕФИШЪНСИ ФЪРСТ МЕДИЯ ООД, които към датата на провеждане на 

заседанието са погасили изискуемите задължения. 

 

б) услуга, необходима за дейността на Съвета за електронни медии 

 

Емилия Станева – главен секретар, представи доклада (Приложение 8). 

 

Галина Георгиева обърна внимание, че Съветът не само следва да отговаря на минималните 

изисквания за мрежова и информационна сигурност, но и нещо повече, и ако това са първите 

стъпки към осъществяването, то тя изразява своята подкрепа. 

София Владимирова попита защо офертата е една. 

Емилия Станева отговори, че дейността е специфична, поради което е получена само една 

оферта, като добави, че с представили на дружеството е проведена и неофициална среща. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: Да бъде сключен договор с Адвокатско дружество „Попов, 

Арнаудов и партньори” за предоставяне на услуги по привеждането на СЕМ в съответствие с 

Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, съгласно 

предложената оферта. 

 

ПО Т. РАЗНИ: Гласуване отпуска на председателя на СЕМ. 
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Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: Розита Еленова – член на СЕМ, да замества Бетина Жотева – 

председател, по време на платен годишен отпуск в периода от 20.05.2021 г. до 04.06.2021 г., 

включително. 

 

Бетина Жотева закри заседанието. 

 

 

 

Материали, приложени към Протокол № 15 

1. Дневен ред; 

2. Доклад от Р. Радоева с изх. № ЛРР – 15 30-04-12/ 17.05.2021 г.; 

3. Доклад от В. Павлов с изх. № НД - 06 21-00-30 (20) / 14.05.2021 г.; 

4. Доклад от В. Павлов с изх. № НД – 06 39-00-81/ 14.05.2021 г.; 

5. Доклад от В. Павлов с изх. № НД – 06 30-00-82/ 14.05.2021 г.; 

6. Доклад от М. Белчева с изх. № МД – 06 30-11-25/ 17.05.2021 г.; 

7. Доклад от Н. Николова с изх. № БФ – 22 30-06-20/ 17.05.2021 г.; 

8. Доклад от М. Андреева с изх. № АСД – 09 30-08-43/ 17.05.2021 г. 

 

  

  

 

Бетина Жотева 

Председател на СЕМ  

 

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

 

 

/отсъства/ 

 

Галина Георгиева  

    

   ……….….….….  

     

    Розита Еленова  

            

           /отсъства/ 

 

 

 

София Владимирова    ………….….…. 

 

  

 

 

Старши специалист: …………………   

Мария Гинина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


