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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 

 

№ 21 

 

от редовно заседание, състояло се на 07.07.2021 г. 

 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева – председател, Галина Георгиева, Розита Еленова, София 

Владимирова 

ОТСЪСТВА: Ивелина Димитрова 

 

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) уведомително писмо от Радио Станция ЕООД; 

б) заявления за вписване на нелинейни медийни услуги по чл. 125ж от Икономедиа АД, Реално и 

вълшебно ООД и Джобс.бг ЕООД;  

в) заявления от Ай Ти Би Ти Ви ООД за вписване на програми във втори раздел на Публичния 

регистър; 

г) поправка на явна фактическа грешка; 

д) административнонаказателни производства, образувани с АУАН № НД-01-12 и № НД-01-13, 

двата от 2021 г. 

Вносител: Доротея Петрова 

Докладва: Райна Радоева и Красимир Димитров 

 

2. Доклад от дирекция Обща администрация относно издаване на актове за установяване на 

публични държавни вземания. 

Вносител: Мариана Андреева 

Докладва: Незабравка Николова 

 

Разни: 

- Докладни записки от Ивелина Димитрова, член на СЕМ;  

- Писма от Министерство на културата за определяне на представители на СЕМ в 

Експертния съвет по медийна грамотност към МК и в работна група за изменение на Закона за 

задължително депозиране на печатни и други произведения и обявяване разпространителите и 

доставчиците на медийни услуги. 

 

Информации: 

- Писмо от РЕФРАМ 
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Бетина Жотева откри заседанието и подложи на гласуване предложения дневен ред.  

 

Решение:  

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

 

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

международна дейност относно: 

 

а) уведомително писмо от Радио Станция ЕООД 

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

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Изменя общите условия на Индивидуална лицензия за 

доставяне на радиоуслуга № 1-024-01-01, с наименование РАДИО АНТЕНА, издадена на Радио 

Станция ЕООД, като променя седалището и адресът на управление на доставчика на гр. София, 

СО – район Изгрев, ул. Фредерик Жолио Кюри № 20, ет. 10. Всички останали разпоредби на 

индивидуална лицензия № 1-024-01-01 остават непроменени. Длъжностни лица от СЕМ да 

впишат промяната в раздел Трети на Публичния регистър. 

 

б) заявления за вписване на нелинейни медийни услуги по чл. 125ж от Икономедиа АД, Реално и 

вълшебно ООД и Джобс.бг ЕООД 

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

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) 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, вписва в раздел Четвърти на 

Публичния регистър като доставчик на нелинейна медийна услуга Икономедиа АД, със седалище 

и адрес на управление гр. София, ул. Иван Вазов № 20. Критерий за определяне юрисдикцията на 

Република България: § 1, т. 23, б. „а“, подточка „аа“ от ДР на ЗРТ. Вид медийна услуга: видео по 

заявка - услуга под редакционната отговорност на Икономедиа АД, предоставяща достъп на 

потребителите в избран от тях момент до каталог от предавания. Услугата се осъществява в 

рамките на интернет сайт www.dnevnik.bg. Териториален обхват – неограничен. На Икономедиа 

АД 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. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) 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, вписва в раздел Четвърти на 

Публичния регистър като доставчик на нелинейна медийна услуга Реално и вълшебно ООД, със 

седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. Арсений Костенцев № 7, ет. 4, ап. 7. 

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

ДР на ЗРТ. Вид медийна услуга: видео по заявка - услуга под редакционната отговорност на 

Реално и вълшебно ООД, предоставяща достъп на потребителите в избран от тях момент до 

специализирано съдържание за деца от 0 до 6 г. и техните семейства и близки. Услугата се 

осъществява в рамките на интернет сайт https://realnoivalshebnotv.com. Териториален обхват – 

неограничен. На Реално и вълшебно ООД да се издаде удостоверение с оглед изрично заявеното 

http://www.dnevnik.bg/
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желание на лицето и заплатената от него такса, съгласно чл. 14 от Тарифата за таксите за радио- 

и телевизионна дейност. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) 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, вписва в раздел Четвърти на 

Публичния регистър като доставчик на нелинейна медийна услуга Джобс.бг ЕООД, със седалище 

и адрес на управление гр. София, район Изгрев, ж.к. Изток, ул. Райко Алексиев  № 26, бл. 3, вх. 

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

подточка „аа“ от ДР на ЗРТ. Вид медийна услуга: видео по заявка - услуга под редакционната 

отговорност на Джобс.бг ЕООД, предоставяща достъп на потребителите в избран от тях момент 

до каталог от предавания. Услугата се осъществява в рамките на интернет сайт 

htpps://www.economy.bg/. Териториален обхват – неограничен. На Джобс.бг 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. 

 

в) заявления от Ай Ти Би Ти Ви ООД за вписване на програми във втори раздел на Публичния 

регистър. 

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

 

София Владимирова зададе въпрос къде се намира дружеството. 

Доротея Петрова уточни, че то е регистрирано в България, като се твърди, че програмите се 

създават в Словения.  

София Владимирова изрази мнение, че след като се твърди нещо, следва да бъдат приложени и 

доказателства. 

Бетина Жотева помоли да се информира и ЕРГА, тъй като това е мястото, където се дискутират 

такива неща, и счита, че могат да бъдат полезни с експертно мнение.  

София Владимирова предложи да се изчака с писмото до ЕРГА до приключване на 

кореспонденцията с дружеството и представянето на доказателства в Словения ли са програмите. 

Галина Георгиева също добави, че в Словения са регистрирани търговските марки, но от своя 

страна словенците дават отговор, че дружеството не е под тяхна юрисдикция. 

Бетина Жотева потвърди, че затова е поискала да бъде уведомена ЕРГА или, ако съветниците 

решат, до словенския представител на ЕРГА. 

София Владимирова отвърна, че счита по-скоро това за удачно.  

Доротея Петрова уточни, че от словенския регулатор вече са отговорили, че нямат регистрирани 

програми. 

Галина Георгиева добави, че става въпрос само за търговски марки. 

  

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Да се изпрати писмо до заявителя с оглед безспорно 

изясняване на юрисдикцията на доставчика, както и други правни и фактически обстоятелства по 

образуваното производство. След приключване на кореспонденцията, да се запознае и ЕРГА за 

възникналия казус. 

 

г) поправка на явна фактическа грешка 

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

 

 

http://www.dnevnik.bg/
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Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Поправя допусната грешка в Решение № РД-05-48 от 

16.06.2021 г., като в диспозитива на страница 2: номерът на индивидуална лицензия за гр. 

Габрово вместо № 1-016-01-06 да се чете № 1-009-01-06; номерът на индивидуална лицензия за 

гр. Ямбол вместо № 1-016-01-07 да се чете № 1-009-01-07. 

За решението да бъдат уведомени заинтересованите лица. 

 

д) административнонаказателни производства, образувани с АУАН № НД-01-12 и № НД-01-13, 

двата от 2021 г. 

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

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: По производството, образувано с АУАН № НД-01-12/2021 

г.  срещу БТВ Медиа Груп ЕАД за нарушение на разпоредбите на чл. 17а, ал. 1 от ЗРТ във връзка 

с т. 27 от Критериите по чл. 32, ал. 5 от ЗРТ, приема случаят за маловажен.   

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: По производството, образувано с АУАН № НД-01-13/2021 

г.  срещу Българската национална телевизия, възлага на председателя на СЕМ да издаде 

наказателно постановление за нарушение на разпоредбите на чл. 18, ал. 3 във връзка с чл. 18, ал. 

1 от ЗРТ. Размерът на санкцията да бъде определен към минимума. 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА:  Доклад от дирекция Обща администрация относно издаване на актове за 

установяване на публични държавни вземания 

Незабравка Николова – главен счетоводител, представи доклада (Приложение 5). 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Да се издадат Актове за установяване на публични 

държавни вземания на посочените доставчици на медийни услуги, съгласно приложените 

проекти. 

 

ПО Т. РАЗНИ:   

- Докладни записки от Ивелина Димитрова, член на СЕМ (Приложение 6 и 7). 

 

Бетина Жотева даде думата за коментари и предложения по внесените от г-жа Димитрова 

документи. 

Розита Еленова: Аз имам предложение. 

Бетина Жотева даде думата на г-жа Еленова за предложение. 

Розита Еленова: Госпожо Жотева, колеги съветници, знаете моята ангажираност към 

своевременното публикуване на протоколите. Едно от обвиненията към нас от колегата 

Димитрова бе за своевременното публикуване на протоколите. Свидетели сме, обаче, в 

последните седмици, че един единствен съветник не подписва протоколите, то не е и за първи 

път. Моля да ме подкрепите, протокол 18 да се публикува незабавно. 

Бетина Жотева отговори, че подкрепя това предложение и се обърна към колегите си за мнение. 

София Владимирова отвърна, че не възразява. 

Галина Георгиева също подкрепи предложението. 

Бетина Жотева продължи с това, че в своята първа докладна записка г-жа Димитрова предлага 

специализиран мониторинг във връзка с предаването „Още от деня“, като посочва три дати. 
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Добави, че като връща назад нейните изказвания, счита че тя говори въобще за специализиран 

мониторинг. Г-жа Жотева уточни, че ѝ е малко трудно, защото не мисли, че на тези дати го е 

имало  това предаване. 

Емилия Станева отговори, че може би се касае за техническа грешка - първата дата не е 22.06., 

а е 22.05., като най-вероятно визира предаването на Г. Любенов. 

Розита Еленова: Госпожо Станева, не съм съгласна да гадаем. 

Галина Георгиева потвърди мнението на г-жа Еленова и продължи, че не е съгласна да се прави 

анализ и да се влиза в сферата на гаданията. 

Бетина Жотева уточни, че тя е попитала, защото се е усъмнила, че има нещо и добави, че е  

изразила принципно съгласие за такъв фокусиран мониторинг относно цялата проблематика. 

Розита Еленова: Правописът и стилът на предложените днес докладни е под необходимото ниво 

и няма да ги коментирам. Благодаря. 

Бетина Жотева се съгласи и предложи да изчакат госпожа Димитрова и да се уточни точно за 

кои предавания и за кои дати става въпрос, защото, доколкото разбира, тук не е само „Още от 

деня“, а се споменава и за предаването на Георги Любенов. Но, тъй като не могат да гадаят, 

предлага да се изчака г-жа Димитрова за уточнение. 

София Владимирова помоли, така или иначе, този мониторинг да се извърши, за което е 

говорено и преди, а и той всъщност се извършва. Мониторинг, който касае конкретно темата с 

подслушванията и включването на пресконференцията, защото това се говори на три поредни 

заседания. Изрази опасението си, че от протоколите не става ясно, че такъв мониторинг се прави. 

Галина Георгиева добави, че се прави регулярно. 

София Владимирова уточни, че не е регулярно, а конкретно. 

Галина Георгиева се съгласи, фокусиран. 

София Владимирова изясни отново, че е конкретно по темата. 

Бетина Жотева изрази съгласие, че такъв мониторинг има и това е добре да се каже. 

София Владимирова добави, че той е свързан именно с възникналия казус по темата. 

Галина Георгиева предположи, че ако госпожа Димитрова присъстваше на днешното заседание, 

би могла да направи разяснение, тъй като от последните няколко заседания не разбира в цялост 

нейните мотиви. Продължи, че във втората част на докладна записката, без да изпада в детайл и 

коментар по темата, има допълнително изискване и желание за един експертен доклад, за оценка, 

анализ, фокусирано наблюдение – но няма конкретни параметри. Г-жа Георгиева отбеляза за 

протокола, че госпожа Ивелина Димитрова има свой ресор – независима дирекция Мониторинг и 

анализи, която тя цитира, като изрази надежда г-жа Димитрова да работи в тясно сътрудничество 

с колегите и да даде яснота какво точно иска, тъй като от тази докладна записка отново не става 

ясно. 

София Владимирова каза, че просто е искала да обърне внимание, че такъв мониторинг е 

направен, защото не става ясно във всичките заседания, че това се прави - то се прави и отделно, 

и в рамките на предизборния мониторинг, в който се наблюдават обществените доставчици. 

Счита, че по отношение на това, което госпожа Димитрова заявява, че иска, трябва да има 

параметри на този анализ, които да бъдат обсъдени публично на заседание. Тъй като липсва 

възможност да се дискутира каква е нейната идея, какви да са параметрите, няма как и г-жа 

Владимирова да се изкаже по тази тема. 

Бетина Жотева благодари и акцентира върху това, че е важно в протокола да остане, че такъв 

мониторинг се прави. Що се отнася до втората докладна записка относно участие на министъра 

на културата в предаването Вечерното шоу на Слави Трифонов по 7/8 ТВ, тя обяви, че е 

категорично против да се прави такъв мониторинг, защото не вижда никакви основания да се 

прави такъв на участията на професор Минеков, в която и да било телевизия. Всеки доставчик 

има право да кани който пожелае и всеки гост има право да изказва своето мнение и становище, 
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и не счита, че СЕМ трябва да подлага на мониторинг участието на министъра на културата в 

която и да било медия. Обяви, че това е нейното становище по темата и даде думата на 

съветниците, за да изразят своите мнения. 

Галина Георгиева изрази своето категорично неразбиране от ползването на една такава 

публичност, изготвяйки докладна записка да се изнася в публичното пространство какво 

членовете или служителите на Съвета имат в служебната си кореспонденция. Тя за себе си няма 

разбиране каква е необходимостта и ползата от това и няма да го коментира. 

Бетина Жотева се обърна към колегите си за други мнения. 

София Владимирова отбеляза, че не разбира кое е довело до искането да се прави мониторинг 

точно на този конкретен брой на предаването. Допълни, че СЕМ извършва и предизборен, и 

регулярен мониторинг на медиите, които са в обхвата на Закона и, ако госпожа Димитрова има 

конкретно предвид нещо гранично, което я притеснява, или нарушение на Закона, или каквото и 

да било друго, то би следвало да бъде точно упоменато, за да знаят съветниците какво подкрепят. 

Просто едно наблюдение на едно предаване, в което участва институционален представител, 

счита за доста странно и, разбира се, няма да го подкрепи. 

Розита Еленова: Докладната е потвърждение, че госпожа Димитрова не успя в своя мандат да 

осъзнае къде и какво работи, поведението ѝ се политизира, като адвокат на правителството. Та 

ние сме в месецът на политическа кампания, самият доставчик е ангажиран с политическа партия 

и под никаква форма Съветът за електронни медии не може да се поддава на политически игри. 

Благодаря. 

Бетина Жотева също благодари. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: По предложение на г-жа Р. Еленова - член на СЕМ, 

Протокол № 18 от проведеното на 23.06.2021 г. заседание на Съвета да се публикува на интернет 

страницата веднага, без допълнително изчакване на редакция от страна на г-жа Ивелина 

Димитрова, която не е предоставила такава до настоящия момент. 

Във връзка с искането на г-жа Ив. Димитрова за извършване на мониторинг на предаването „Още 

от деня“ по БНТ 1, както и специализиран фокусиран мониторинг на БНТ по спазване на ЗРТ, 

съветниците уточниха, че такова наблюдение се извършва, отделно и в рамките на предизборната 

кампания.  

Искането на Ив. Димитрова за мониторинг и експертен доклад във връзка с участие на проф. 

Велислав Минеков в предаването Вечерното шоу на Слави Трифонов по 7/8 ТВ, излъчено на 

22.06.2021 г., бе отхвърлено – гостите, темите и дебатите са избор на доставчика.  

 

- Писма от Министерство на културата за определяне на представители на СЕМ в 

Експертния съвет по медийна грамотност към МК и в работна група за изменение на 

Закона за задължително депозиране на печатни и други произведения и обявяване 

разпространителите и доставчиците на медийни услуги (Приложение 8 и 9). 

 

Бетина Жотева припомни на съветниците, че са получени писма от Министерство на културата 

за определяне състава на Експертния съвет по медийна грамотност и работна група за изменение 

на Закона за задължително депозиране на печатни и други произведения и обявяване 

разпространителите и доставчиците на медийни услуги.  

Розита Еленова: Не успявам да си изясня? 

Бетина Жотева уточни, че става въпрос за обявяването на собствеността на медиите и 

договорите, които сключват. 

Розита Еленова: Ясно, нямам нищо против. 
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Емилия Станева информира, че във връзка с Експертния съвет по медийна грамотност, госпожа 

Зорница Гюрова е изявила желание за включване като представител на СЕМ в състава му. Г-жа 

Диляна Кирковска също би могла да бъде предложена като представител. 

Бетина Жотева отговори, че е съгласна. Поиска становището на останалите съветници.  

София Владимирова подкрепи направеното предложение. 

Емилия Станева предложи относно искането за представител на СЕМ в работна група за 

изменение на Закона за задължително депозиране на печатни и други произведения и обявяване 

разпространителите и доставчиците на медийни услуги, това да е юрист.   

Емилия Станева предложи, ако няма възражения, в работната група участие да вземе г-жа 

Доротея Петрова, а и самата тя, при необходимост.  

Бетина Жотева обяви, че е съгласна. 

София Владимирова също изрази съгласие. 

Бетина Жотева обобщи, че всички съветници са „за“ направените предложения. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Определя за свои представители в Експертния съвет по 

медийна грамотност към Министерство на културата Зорница Гюрова, директор на СА - МА и 

Диляна Кирковска – гл. експерт в дирекция ЛРПР и МД.   

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Определя за свой представител в Работна група за 

изменение на Закона за задължително депозиране на печатни и други произведения и обявяване 

разпространителите и доставчиците на медийни услуги Доротея Петрова, директор на дирекция 

ЛРПР и МД. При необходимост, участие ще вземе Емилия Станева, гл. секретар.    

 

 

ПО Т. ИНФОРМАЦИИ: Писмо от РЕФРАМ (Приложение 10). 

 

Бетина Жотева обяви последната точка от дневния ред – получено писмо от РЕФРАМ. Писмото 

е за информация. 

  

 

СЕМ прие за информация. 

 

 

Бетина Жотева закри заседанието. 

 

 

 

 

 

Материали, приложени към Протокол № 21 

1. Дневен ред; 

2. Доклад от Р. Радоева с изх. № ЛРР – 15 30-04-16/ 05.07.2021 г.; 

3. Доклад от Кр. Димитров с изх. № НД - 02 19-00-37/ 05.07.2021 г.; 

4. Доклад от Кр. Димитров с изх. № РД – 20 04-04-9/ 05.07.2021 г.; 

5. Доклад от Н. Николова с изх. № БФ – 22 30-06-95/ 05.07.2021 г.; 
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6. Докладна записка от Ив. Димитрова с изх. № РД – 18 30-02-1/ 24.06.2021 г.; 

7. Докладна записка от Ив. Димитрова с изх. № РД – 18 30-02-2/ 24.06.2021 г.; 

8. Писмо от МК с вх. № РД – 20 04-04-10/ 24.06.2021 г.; 

9. Писмо от МК с вх. № РД – 20 04-04-11/ 28.06.2021 г.; 

10.Писмо от РЕФРАМ с вх. № МД-09 30-11-53/ 28.06.2021 г. 

 

  

  

 

Бетина Жотева 

Председател на СЕМ  

 

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

 

 

      /отсъства/ 

 

Галина Георгиева  

    

   ……….….….….  

     

    Розита Еленова  

            

           ……………... 

 

 

 

София Владимирова    ………….….…. 

 

  

 

 

Старши специалист:      …………………   

Мария Гинина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


