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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 

 

№ 16 

 

от редовно заседание, състояло се на 02.06.2021 г. 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Галина Георгиева, Ивелина Димитрова, Розита Еленова. 

ОТСЪСТВАТ: Бетина Жотева, София Владимирова. 

Начало на заседанието: 11.00 часа, водено от Розита Еленова. 

 

Съставил протокола – Вера Данаилова 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

дейност относно: 

а) заявление от Ефишънси фърст медия ООД за регистрация на аудио-визуална услуга 

(“SOUL&PEPPER TV”) по реда на 125а, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията; 

б) искане от Агенция за консултации и комуникации ЕООД за заличаване регистрацията за 

доставяне на аудио-визуална услуга; 

в) заявление от ЕСОФ ООД за вписване на нелинейна медийна услуга по чл. 125ж от ЗРТ. 

г) уведомителни писма от КОД Медия енд Ентъртеймънт Груп ООД и от ИЦ на 

Министерство на отбраната; 

д) административнонаказателни производства, образувани с АУАН № НД-01-7, № НД-01-

8 и № НД-01-9 от 2021 г. 

 Вносител: Доротея Петрова 

 Докладват: Райна Радоева, Владимир Павлов 

 

2. Доклади от дирекция Мониторинг и анализи относно спазване параметрите на 

индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуги № 1-063-01-02 (Христо Ботев) и № 1-

063-01-08 (Радио София), издадени на Българското национално радио. 

 Вносител: Зорница Гюрова 

 Докладват: Стефан Белов, Белназ Гегова 

 

3. Доклади от дирекция Обща администрация относно: 

а) обявяване на конкурси по Закона за държавния служител; 

б) изменение на вътрешни правила. 

 Вносител: Мариана Андреева 

 Докладва: Ива Георгиева 

 

 Разни 

- Проект на Споразумение между Съвета за електронни медии и Централната 

избирателна комисия. 
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Розита Еленова откри заседанието и подложи на обсъждане дневния ред.  

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: прие дневния ред. 

 

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

режими и международна дейност относно: 

а) заявление от Ефишънси фърст медия ООД за регистрация на аудио-визуална услуга 

(“SOUL&PEPPER TV”) по реда на 125а, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията; 

б) искане от Агенция за консултации и комуникации ЕООД за заличаване регистрацията за 

доставяне на аудио-визуална услуга; 

в) заявление от ЕСОФ ООД за вписване на нелинейна медийна услуга по чл. 125ж от ЗРТ. 

г) уведомителни писма от КОД Медия енд Ентъртеймънт Груп ООД и от ИЦ на 

Министерство на отбраната; 

д) административнонаказателни производства, образувани с АУАН № НД-01-7, № НД-01-

8 и № НД-01-9 от 2021 г. 

 

а) заявление от Ефишънси фърст медия ООД за регистрация на аудио-визуална 

услуга (“SOUL&PEPPER TV”) по реда на 125а, ал. 1 от Закона за радиото и 

телевизията; 

 

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

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: На основание чл. 32, ал. 1, т. 16 и т. 16а, във връзка с чл. 

125а, ал. 1, ал. 3 и ал. 5, чл. 125к от Закона за радиото и телевизията и чл. 9, т. 2 от 

Тарифата за таксите за радио- и телевизионна дейност регистрира като доставчик на 

линейна медийна услуга (телевизионен оператор) Ефишънси фърст медия ООД със 

седалище и адрес на управление гр. София, СО - район Средец, ул. Аксаков № 11А, ет. 4, 

офис 2. 

Вписва в Първи раздел на Публичния регистър: телевизионна програма с наименование/ 

търговска марка: „Soul&Pepper TV”; способ на разпространение: чрез кабелни електронни 

съобщителни и спътникови мрежи; териториален обхват: национален; програмен 

профил:специализиран (кулинарен); продължителност на програмата: 24 часа; начална 

дата на разпространение: от датата на регистрация. 

Ефишънси фърст медия ООД се задължава да създава телевизионна програма  

„Soul&Pepper 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. 

На Ефишънси фърст медия ООД да се издаде удостоверение за регистрация за 

осъществяване на телевизионна дейност в седемдневен срок от влизане в сила на 

решението и след заплащане на първоначалната регистрационна такса. 
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Ефишънси фърст медия 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 страницата му в интернет, телефон за контакти. 

Длъжностно лице на СЕМ да впише данните за програмата и доставчика в публичния 

регистър по чл. 125к от ЗРТ. 

 

б) искане от Агенция за консултации и комуникации ЕООД за заличаване 

регистрацията за доставяне на аудио-визуална услуга. 

  

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

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: На основание чл. 32, ал. 1, т. 16а и т. 16 и чл. 125к от 

Закона за радиото и телевизията, Съветът за електронни медии заличава регистрацията за 

доставяне на аудио-визуална медийна услуга на Агенция за консултации и комуникации 

ЕООД. Заличава програма GO TV, със специализиран (информация и туризъм) профил, 

национален териториален обхват, 24 часа продължителност, от Раздел Първи на 

Публичния регистър, поддържан от СЕМ.  

 

в) заявление от ЕСОФ ООД за вписване на нелинейна медийна услуга по чл. 125ж от 

ЗРТ. 

 

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

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) 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 като доставчик на нелинейна медийна 

услуга ЕСОФ БГ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Георги 

Бенковски № 27, вх. А; Представлявано от: Александър Пенкин; e-mail: lex@esof.net. 

Критерий за определяне юрисдикцията на Република България: § 1, т. 23, б. „а“, подточка 

„аа“ от ДР на ЗРТ. 

Вписва медийна услуга по заявка: услуга под редакционна отговорност на ЕСОФ БГ ООД, 

при която потребителите могат да гледат предоставеното от доставчика на медийни 

услуги аудио-визуално съдържание в избран от тях момент.  

Описание и основни параметри: достъпът до съдържание се осъществява на адрес: 

www.streamer.bg ; териториален обхват: неограничен; предполагаема дата на започване 

предоставянето на медийната услуга: 01.09.2009 г. 

ІІ. На ЕСОФ БГ ООД да се издаде удостоверение с оглед с оглед изрично заявеното 

желание на лицето и след заплащане на такса, съгласно чл. 14 от Тарифа за таксите за 

радио- и телевизионна дейност. 

ІІІ. ЕСОФ БГ ООД следва да осигури на страницата си в интернет лесен, директен и 

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

mailto:lex@esof.net
http://www.streamer.bg/
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- 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. 

 

 

г) уведомителни писма от КОД Медия енд Ентъртеймънт Груп ООД и от ИЦ на 

Министерство на отбраната. 

 

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

- КОД Медия енд Ентъртеймънт Груп ООД 

 

Галина Георгиева припомни, че на предходно заседание, когато са се разглеждали  

задълженията за неплатени такси, Код Фешън е попадал в тази графа и доколкото си 

спомня е имало проблем с намирането на точен адрес, на който да бъдат изпратени 

уведомителните писма, че предстои събиране чрез ЧСИ. Молбата й е, ако има такова нещо, 

ако споменът й е правилен да се съобразим с адресите, които сега са посочили и даже са 

предоставили личен имейл на управителя на дружеството.  

Розита Еленова: Благодаря за съвета. Подлагам на гласуване.   

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) 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   

І. Изменя Удостоверение № ЛРР-02-4-161-01 за доставяне на аудио-визуална медийна 

услуга с наименование „Code Fashion”, разпространявана чрез кабелни електронни 

съобщителни и спътникови мрежи на територията на страната, както следва: 

Наименованието (фирмата) на доставчика: от Код Фешън Интернешънъл ООД се променя 

на КОД Медия енд Ентъртейнмънт Груп ООД. Седалището и адресът на управление: от 

гр. София, СО - район Лозенец, бул. Джеймс Баучър № 100, ет. Партер се променя на гр. 

София, СО - район Лозенец, бул. Джеймс Баучър № 81, ет. 1, ап. 4 и 5.  

ІІ. Изменя Удостоверение № ЛРР-02-4-161-02 за доставяне на аудио-визуална медийна 

услуга с наименование „CODE HEALTH TV”, разпространявана чрез кабелни електронни 

съобщителни и спътникови мрежи на територията на страната, както следва: 

Наименованието (фирмата) на доставчика: от Код Фешън Интернешънъл ООД се променя 

на КОД Медия енд Ентъртейнмънт Груп ООД. Седалището и адресът на управление: от 

гр. София, СО - район Лозенец, бул. Джеймс Баучър № 100, ет. партер се променя на гр. 

София, СО - район Лозенец, бул. Джеймс Баучър № 81, ет. 1, ап. 4 и 5.            

Възлага на длъжностни лица от СЕМ да впишат промените в раздел Първи на Публичния 

регистър. 

 

- ИЦ на Министерство на отбраната. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: Да се отрази промяната в органите на управление на ИЦ 

на Министерство на отбраната в Публичния регистър, поддържан от СЕМ. 

д) административнонаказателни производства, образувани с АУАН № НД-01-7, № 

НД-01-8 и № НД-01-9 от 2021 г.  
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АУАН № НД-01-7 от 2021 г. (Приложение 3) 

Решение: 

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

постановление на ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА АД 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-01-8 от 2021 г. (Приложение 4) 

Решение: 

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

административните  нарушения и наказания прекратява административнонаказателното 

производство на АУАН № НД-01-8/ 2021г., съставен на ТЕЛЕВИЗИЯ БЪЛГАРИЯ ДНЕС 

ТВ ЕООД. 

  

АУАН № НД-01-9 от 2021 г. (Приложение 5) 

Решение: 

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

постановление на МАЙ ФАЙ АД 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. 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклади от дирекция Мониторинг и анализи относно спазване 

параметрите на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуги № 1-063-01-02 

(Христо Ботев) и № 1-063-01-08 (Радио София), издадени на Българското национално 

радио. 

 

Старши инспектор Белназ Гегова представи доклада за програма „Радио София”. 

(Приложение 7) 

Директор СА МА Зорница Гюрова представи доклада за програма „Христо Ботев”. 

(Приложение 6) 

 

Розита Еленова: Да, благодаря. Колеги? Госпожо Георгиева. 

Галина Георгиева изказа мнението, че завръщането на стари колеги или назначаването на 

нови е лакмус за създаване на ведро настроение, което се усеща на днешното заседание и в 

докладите и в начина, по който се представят. Ще подкрепи и двата доклада и покани 

колегите да бъдат проактивни, и ако не могат сами, да търсят у околните порив за 

усмивки. 

Розита Еленова: Госпожо Димитрова, заповядайте! 

Ивелина Димитрова: Приветствам този извънреден мониторинг за спазване условията на 

лицензията на „Христо Ботев” и „Радио София”, тъй като видимо в тях се забелязва това 

обновяване на програмата, особено при „Радио София”. Те са с изцяло нова програмна 

концепция и наред с освежаването и разчупването, добрата новина е, че се спазват и 

параметрите на лицензията. Прави впечатление, че в „Радио София” се спазват 

изискванията за регионална тематика, което е много важно, и в същото време този фокус 

към младежка и детска аудитория, свързан с новата им концепция. Добре е, че 
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параметрите за детски и младежки предавания се спазват. Това е и част от мисията на БНР. 

При „Христо Ботев” също няма някакви проблеми, така че аз ще приема и двата доклада. 

Розита Еленова: Благодаря, госпожо Димитрова. Аз също харесвам качеството на 

работата на колегата Гегова. Ще отбележа, обаче, че не трябва да се получават големи 

периоди без наблюдение на програмите и не е работа на съветниците да го констатираме. 

За мен е удоволствие да получавам доклади, които констатират, че лицензията се спазва, 

че  се надгражда в програмата и в цялостното развитие. Дори не намирам някакъв проблем 

при образователните предавания от 4.9%, това е в една седмица, подозирам, че в 

следващата седмица може да е повече. Аз имам такъв въпрос - казва се, че не виждате 

проблем в заглавията, но аз такъв виждам. Никой от генералните директори не 

преструктурира програма „Радио София” в младежка. Тя е регионална. На нас може това 

да ни харесва, но…. в крайна сметка тя е регионална. И ето  проблемът, че всички заглавия 

са: „Трафик София”, „Добър вечер, София”. Да, обаче дали програмата обхваща региона? 

Защото регионът е голям, разнообразен, с различни проблеми, не само на самия град 

София и това е важно. Казвате - 20 % е регионалната тематика в новините, което все пак 

ме успокоява, но аз бих искала да знам дали чувствителността  не се концентрира само в 

града София, само на едно място….. 

Белназ Гегова потвърди, че акцентът определено е върху столицата – и без да го 

изчислява, може да го каже. Има новини и за региона, но преобладават тези за столицата. 

Слоганът на програмата също е „Гласът на столицата”, така че те си слагат акцент. 

Розита Еленова: За мен това е проблем. 

Белназ Гегова: Не, че напълно липсва регионът, но е доста по-малък обемът. 

Галина Георгиева: По-слабо застъпен, дори с тези 8% регионални новини. 

Розита Еленова: След този доклад – за мен това е проблемът. Прекален е акцентът на 

едно място. Това не е градско радио… обществената медия, ако отиде да се бори на полето 

на младежко и градско радио, няма да спечели. Има толкова много на пазара. За мен 

силата на обществената медия е точно в регионалните новини, и то извън столицата – 

София област. Това беше от мен, подлагам на гласуване първия доклад относно програма 

„Радио София” на БНР. Колеги, да гласуваме. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: прие доклада. 

 

Розита Еленова: Приема се докладът с 3 гласа. Колеги, подлагам на гласуване доклада 

относно програма „Христо Ботев”.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: прие доклада. 

 

Розита Еленова: С 3 гласа докладът се приема.  

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклади от дирекция Обща администрация относно: 

а) обявяване на конкурси по Закона за държавния служител; 

б) изменение на вътрешни правила. 

 

а) обявяване на конкурси по Закона за държавния служител и Наредбата за 

провеждане  на конкурсите  и подбора при мобилност на държавни служители.  

(Приложение 8) 
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Розита Еленова: Ако имате изказвания, заповядайте, ако не – подлагам на гласуване.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: Обявява конкурси по Закона за държавния служител и 

Наредбата за провеждане  на конкурсите  и подбора при мобилност на държавни 

служители за длъжностите: 

- „старши инспектор” – 2 щ.бр. в дирекция Мониторинг и анализи. 

- „старши експерт-протокол и международна дейност” – 1 щ.бр. в дирекция 

Лицензионни, регистрационни, правни режими и международна дейност. 

- „младши експерт – лицензии” – 1 щ.бр. в дирекция Лицензионни, регистрационни, 

правни режими и международна дейност. 

 

б) изменение на вътрешни правила. (Приложение 9) 

 

Розита Еленова: Следващата подточка е изменение на Вътрешни правила. Запознали сте 

се. Подлагам на гласуване, ако вие нямате против.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: Изменя Вътрешните правила за подбор, възникване, 

изменение и прекратяване на служебните и трудови правоотношения в администрацията 

на СЕМ, съгласно предложения проект. 

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ: Проект на Споразумение между Съвета за електронни медии и 

Централната избирателна комисия. 

 

Розита Еленова: Стигаме до т. Разни, в която на вашето внимание е Споразумението с 

Централната избирателна комисия. Ще подписваме още едно такова до края на годината, 

дано да не са повече. Като текст няма съществени промени, има оптимизация в 

програмите, с оглед съвсем скорошната предизборна кампания, която преминахме. В тази 

зона са корекциите. Предлагам да организираме среща с Централната избирателна 

комисия следващата сряда. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: прие Проект на Споразумение между Съвета за 

електронни медии и Централната избирателна комисия. 

Да се изпрати в ЦИК за съгласуване. 

Да се съгласува подписване на Споразумението на 9 юни 2021 г. 

 

Розита Еленова: Още едно решение и съгласие от ваша страна - поради епидемичната 

обстановка, удължена до август, да вземем решение за сметка на Съвета да се направят 

лабораторни изследвания на колегите следващата седмица. 

Ивелина Димитрова: Стига да е възможно. 

Розита Еленова: Проверили сме, има възможност. 

Ивелина Димитрова: Щом има възможност. 
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Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: изследванията, свързани с Ковид -19 на членовете и 

служителите на СЕМ да са за сметка на Съвета. 

 

Розита Еленова: Въпроси, желания? Закривам заседанието. Благодаря ви. 

 

Материали, приложени към Протокол № 16 

 

1. Дневен ред 

2. Доклад от Р.Радоева с изх. № ЛРР-15 30-04-13/31.05.2021 г.  

3. Доклад от Вл.Павлов с изх. № НД-06 39-00-85/28.05.2021 г. 

4. Доклад от Вл.Павлов с изх. № НД-06 39-00-84/28.05.2021 г. 

5. Доклад от Вл.Павлов с изх. № НД-06 39-00-86/28.05.2021 г. 

6. Доклад от С.Белов с изх. № НД-04 30-07-40/31.05.2021 г. 

7. Доклад от Б.Гегова с изх. № НД-04 30-07-41/31.05.2021 г. 

8. Доклад от Е.Станева с изх. № ЧР-26 30-03-8/31.05.2021 г. 

9. Доклад от И.Георгиева с изх. № АСД-09 30-08-44/28.05.2021 г. 

 

 

 

Бетина Жотева 

Председател на СЕМ  

 

отсъства  Ивелина Димитрова 

 

 

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

 

Галина Георгиева  

    

   ……….….….….  

     

  Розита Еленова  

            

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

 

 

 

София Владимирова    отсъства 

 

 

   

 

 

 

Старши специалист: …………………   

Вера Данаилова                 


