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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 

 

№ 25 

 

от редовно заседание, състояло се на 25.08.2021 г. 

 

 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева – председател, Галина Георгиева, Соня Момчилова, София 

Владимирова 

ОТСЪСТВА: Розита Еленова  

 

Начало на заседанието: 11.00 часа, водено от Бетина Жотева 

Съставил протокола – Мария Гинина 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. Доклад от дирекция Обща администрация и дирекция Лицензионни, регистрационни, правни 

режими и международна дейност относно писмо от Министерство на културата за съгласуване на 

Проект за изменение и допълнение на Тарифата за таксите за радио- и телевизионна дейност.  

Вносител: Доротея Петрова 

Докладват: Лили Вецкова, Незабравка Николова и Доротея Петрова 

 

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

относно: 

а) заявления от Радио 1 ЕООД, БНР и Дарик радио АД за изменение на разрешения, препратени от 

Комисията за регулиране на съобщенията на основание чл. 30, т. 12 от Закона за електронните 

съобщения; 

б) писмо от Комисията за регулиране на съобщенията относно приложение на чл. 117, ал. 1, т. 3 от 

Закона за електронните съобщения; 

в) административнонаказателни производства, образувани с АУАН №№ НД-01-17 и НД-01-18 от 

2021 г. 

Вносител: Доротея Петрова 

Докладват: Райна Радоева, Красимир Димитров 

 

3. Доклади от дирекция Обща администрация относно: 

а) извършена годишна инвентаризация на автомобилния парк на СЕМ; 

б) услуга, необходима за дейността на СЕМ. 

Вносител: Доротея Петрова 

Докладват: Незабравка Николова, Ивайло Иванов и Пламен Захариев 
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Разни: 

- Покана от Администрацията на Министерския съвет за участие в заседания на експертна 

работна група „Публична администрация“ към Координационния съвет за подготовка на Република 

България за членство в еврозоната. 

 

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: Доклад от дирекция Обща администрация и дирекция Лицензионни, 

регистрационни, правни режими и международна дейност относно писмо от Министерство на 

културата за съгласуване на Проект за изменение и допълнение на Тарифата за таксите за радио- и 

телевизионна дейност 

 

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

 

Бетина Жотева даде думата на госпожа Момчилова за изказване. 

Соня Момчилова отбеляза, че единомислието и одобрението, с което е посрещнато желанието на 

Съвета за актуализация на Тарифата, е симптоматично за неотложния ѝ характер. С ясното 

съзнание, че е твърде възможно, предвид ескалацията на антиковид мерките, да бъдат създадени 

някои неудобства при по-малките оператори, г-жа Момчилова счита за важно тази мярка да бъде 

приета с разбиране и от тяхна страна.  

Бетина Жотева благодари за направеното уточнение, което определи като важно, и допълни, че в 

тази връзка е инициирана среща с индустрията, с АБРО, и на този етап има съгласие от тяхна страна 

за среща на 31.08.2021 г. /вторник/, като остава да се уточни часът за провеждането ѝ. Счита, че 

това, което е предложено от страна на СЕМ и е прието от Министерство на културата, следва да се 

обсъди с индустрията.   

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Съгласува предложения от Министерство на културата Проект 

за изменение и допълнение на Тарифата за таксите за радио- и телевизионна дейност без забележки/ 

възражения. Във връзка с горепосоченото, на 31.08.2021 г. да се организира и проведе среща с 

АБРО. 

 

 

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

международна дейност относно: 

а) заявления от Радио 1 ЕООД, БНР и Дарик радио АД за изменение на разрешения, препратени от 

Комисията за регулиране на съобщенията на основание чл. 30, т. 13 от Закона за електронните 

съобщения 

 

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

 

Решение:  
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СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при 

спазване на разпоредбите на Закона за електронните съобщения, да измени разрешение № 00552/ 

17.06.2008 г. на Радио 1 ЕООД, разрешение № 00761/ 21.07.2008 г. на Българското национално 

радио и разрешение № 00760/ 21.07.2008 г. на Дарик радио АД 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  

гр. Габрово. За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията. 

 

 

б) писмо от Комисията за регулиране на съобщенията относно приложение на чл. 117, ал. 1, т. 3 от 

Закона за електронните съобщения 

 

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

 

София Владимирова отбеляза, че ще подкрепи това решение, защото намира за много 

притеснително да бъде отнета лицензията и разрешението на един такъв доставчик, който е бил 

изключително коректен и към аудиторията си, и към Съвета за електронни медии в годините. 

Уточни, че това се отразява и в доклада, и добави, че в програмата си много често изпълнява и 

обществени функции и наистина има изключително сериозно покритие. Именно поради това, на 

този етап не би подкрепила отнемане на лицензията и преустановяване на дейността.  

Бетина Жотева посочи, че тя лично е подкрепяла този доставчик в много от конкурсите за 

радиочестоти - не само заради изрядните документи, но и заради много добрата програма. Затова 

предложи да се проведе разговор, във връзка с което, помоли за организиране на среща.  

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Да се уведоми Комисията за регулиране на съобщенията за 

становището на Съвета, че не намира основания, водещи до предсрочно прекратяване на издадените 

от двата регулатора разрешителни актове. Да се организира среща с доставчика Фокус-Нунти ООД. 

 

 

в) административнонаказателни производства, образувани с АУАН №№ НД-01-17 и НД-01-18 от 

2021 г. 

 

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

 

- АУАН № НД-01-17/ 2021 г. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: По производство срещу „БТВ Медиа Груп“ ЕАД за нарушение 

на чл. 85, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, случаят е приет за маловажен. 

 

- АУАН № НД-01-18/ 2021 г. 
 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Възлага на председателя на СЕМ да издаде наказателно 

постановление на „Телевизия Европа“ АД за нарушение на чл. 75, ал. 1, изречение второ от Закона 

за радиото и телевизията. Размерът на санкцията да бъде определен към минимума. 
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ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклади от дирекция Обща администрация относно: 

а) извършена годишна инвентаризация на автомобилния парк на СЕМ 

 

Незабравка Николова – главен счетоводител, представи доклада (Приложение 6). 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4  (четири) гласа „за”: Да се извърши бракуване на лек автомобил Форд Фокус 1.4, 

рег. № СА 1273 АТ, съгласно предложението на оценителя. 

 

 

б) услуга, необходима за дейността на СЕМ 

 

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

 

Бетина Жотева се обърна с молба към колегите си да подкрепят това решение. Изтъкна, че е 

необходимо да се подмени автомобилният парк на СЕМ и поясни, че с оглед многократните 

ремонтни дейности, които се налага да се извършват, по-рентабилният вариант би бил да се 

предприемат действия за закупуване на надежден автомобил. 

Соня Момчилова допълни, че е споделила своите колебания в началото, когато не е била запозната 

с необходимостта от тази подмяна. Но, след като станало ясно, че автомобилите се ползват и за 

транспортиране на хора с особени здравни потребности, както и предвид така стеклите се 

обстоятелства с нарастващата необходимост от това да бъдат положени всички усилия, за да се 

запази здравето на служителите, счита предприемането на това закупуване за уместно. 

 

Решение:  

СЕМ реши с  4 (четири) гласа „за”: Да бъде сключен договор с КИА БЪЛГАРИЯ ООД за 

закупуване на 1 (един) лек автомобил, съгласно приложена оферта. 

 

 

ПО Т. РАЗНИ:  Покана от Администрацията на Министерския съвет за участие в заседания на 

експертна работна група „Публична администрация“ към Координационния съвет за подготовка на 

Република България за членство в еврозоната (Приложение 8). 

 

Решение: СЕМ прие за информация. 

 

 

 

Бетина Жотева закри заседанието. 

 

 

 

 

 

Материали, приложени към Протокол № 25 

1. Дневен ред; 

2. Доклад от Л. Вецкова, Н. Николова и Д. Петрова с изх. № БФ-22 30-06-18/ 23.08.2021 г.; 

3. Доклад от Р. Радоева с изх. № ЛРР-15 30-04-19/ 23.08.2021 г.; 
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4. Доклад от Кр. Димитров с изх. № НД-02 19-00-56/ 23.08.2021 г.; 

5. Доклад от Кр. Димитров с изх. № НД-02 19-00-58/ 23.08.2021 г.; 

6. Доклад от Н. Николова, Ив. Иванов и Пл. Захариев с изх. № БФ-22 30-06-101/ 23.08.2021 г.; 

7. Доклад от Н. Николова с изх. № БФ-22 30-06-103/ 23.08.2021 г.; 

8. Покана от Администрация на Министерския съвет с вх. № РД-20 02-00-4/ 13.08.2021 г. 

 

  

  

 

 

 

Бетина Жотева 

Председател на СЕМ  

 

...........................  София Владимирова 

 

 

…………….. 

 

Галина Георгиева  

    

   ……….….….….  

     

    Розита Еленова  

            

           /отсъства/ 

 

 

 

Соня Момчилова           ………….….…. 

 

  

 

 

 Старши специалист:       …………………   

 Мария Гинина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


