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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 

 

№ 26 

 

от редовно заседание, състояло се на 10.09.2021 г. 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева, Галина Георгиева, Розита Еленова, София Владимирова. 

ОТСЪСТВА: Соня Момчилова. 

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 Пауърнет ЕООД за регистрации на аудио-визуални услуги (comedy.box, 

action.box, cine.box) по реда на 125а, ал. 1 на Закона за радиото и телевизията; 

б) заявление от Перо.БГ ЕООД за вписване на нелинейна медийна услуга по чл. 125ж от ЗРТ;  

в) уведомителни писма от Фондация Саворе – Самоков и Р-22 ЕООД; 

г) заявление от Резонанс ЕООД за изменение на разрешение, препратено от Комисията за 

регулиране на съобщенията на основание чл. 30, т. 13 от Закона за електронни съобщения; 

д) поправка на допусната очевидна фактическа грешка; 

е) писмо от Комисията за регулиране на съобщенията за изменение на разрешение, издадено на 

Бойкос ЕООД. 

Вносител: Доротея Петрова 

Докладва: Райна Радоева 

 

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

дейност относно административнонаказателни производства, образувани с АУАН № НД-01-19 

и № НД-01-20 от 2021 г. 

Вносител: Доротея Петрова 

Докладват: Владимир Павлов, Красимир Димитров 

 

Разни 

- Окончателен одитен доклад на Сметна палата относно годишния финансов отчет на Съвета 

за електронни медии за 2020 г. Докладва: Незабравка Николова. 

- Определяне състав на техническа комисия за проверка на подадените от кандидатите за 

генерален директор документи. 

 

Информации  

 

 

Бетина Жотева откри заседанието и подложи на обсъждане дневния ред.  
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Решение:  

СEМ реши с 4 (четири) гласа „за“ : прие дневния ред. 

 

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

международна дейност относно: 

а) заявления от Пауърнет ЕООД за регистрации на аудио-визуални услуги (comedy.box, 

action.box, cine.box) по реда на 125а, ал. 1 на Закона за радиото и телевизията; 

б) заявление от Перо.БГ ЕООД за вписване на нелинейна медийна услуга по чл. 125ж от ЗРТ;  

в) уведомителни писма от Фондация Саворе – Самоков и Р-22 ЕООД; 

г) заявление от Резонанс ЕООД за изменение на разрешение, препратено от Комисията за 

регулиране на съобщенията на основание чл. 30, т. 13 от Закона за електронни съобщения; 

д) поправка на допусната очевидна фактическа грешка; 

е) писмо от Комисията за регулиране на съобщенията за изменение на разрешение, издадено на 

Бойкос ЕООД. 

 

 

Директор на дирекция СА ЛРПР и МД Доротея Петрова представи доклада. (Приложение 

2а) 

 

а) заявления от Пауърнет ЕООД за регистрации на аудио-визуални услуги (comedy.box, 

action.box, cine.box) по реда на 125а, ал. 1 на Закона за радиото и телевизията; 

 

Решение:  

СEМ реши с 4 (четири) 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) Пауърнет ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, СО - 

район Младост, ул. Магнаурска школа  № 15, ет. 4. 

 

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

търговска марка: „comedy.box”; способ на разпространение: чрез кабелни електронни 

съобщителни и спътникови мрежи; териториален обхват: национален; програмен профил: 

специализиран (филмов); продължителност на програмата: 24 часа; начална дата на 

разпространение: от датата на регистрацията.  

 

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

търговска марка: „action.box”; способ на разпространение: чрез кабелни електронни 

съобщителни и спътникови мрежи; териториален обхват: национален; програмен профил: 

специализиран (филмов); продължителност на програмата: 24 часа; начална дата на 

разпространение: от датата на регистрацията. 

 

Вписва в Първи раздел на Публичния регистър телевизионна програма с 

наименование/търговска марка: „cine.box”; способ на разпространение: чрез кабелни 

електронни съобщителни и спътникови мрежи; териториален обхват:  национален; програмен 

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

разпространение: от датата на регистрацията. 
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Пауърнет ЕООД се задължава да създава телевизионните програми „comedy.box”, „action.box” 

и „cine.box”;  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. 

 

Пауърнет ЕООД следва да заплати първоначални такси за регистрация за всяка една от 

посочените програми в размер, съгласно чл. 9, т. 2 от ТТРТД в седемдневен срок от влизане в 

сила на решението. 

 

На Пауърнет ЕООД да се издадат удостоверения за регистрация за осъществяване на 

телевизионна дейност – създаване на програмите „comedy.box”, „action.box” и „cine.box”, и след 

заплащане на първоначалната регистрационна такса. 

 

Пауърнет ЕООД следва да осигури на страницата си в интернет лесен, директен и постоянен 

достъп на потребителите на услугите 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. 

 

 

Директор на дирекция СА ЛРПР и МД Доротея Петрова представи доклада. (Приложение 

2б) 

 

б) заявление от Перо.БГ ЕООД за вписване на нелинейна медийна услуга по чл. 125ж от 

ЗРТ;  

Решение:  

СEМ 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 Перо.БГ ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга. 

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Делян Белишки № 2; e-mail: 

pero.nfvini@gmail.com. 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 на адрес www.pero.bg; описание и основни параметри: новинарски 

интернет сайт с видео съдържание, обхващащо новини и репортажи; териториален обхват: 

национален; предполагаема дата на започване предоставянето на медийната услуга: 23.07.2021 

г. 

Перо.БГ ЕООД следва да осигури на страницата си в интернет лесен, директен и постоянен 

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

mailto:pero.nfvini@gmail.com
http://www.pero.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. 

 

в) уведомителни писма от Фондация Саворе – Самоков и Р-22 ЕООД; 

 

Директор на дирекция СА ЛРПР и МД Доротея Петрова представи доклада. (Приложение 

2в) 

 

Решение:  

СEМ реши с 4 (четири) 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, изменя регистрацията доставяне на 

аудио-визуална медийна услуга на Фондация Саворе - Самоков, съгласно удостоверение ЛРР-

02-4-164-01, с наименование „РОМАНИ ЯК”, разпространявана чрез кабелни електронни 

съобщителни и спътникови мрежи на територията на Р България, както следва: началната дата 

на разпространение се променя от 31.08.2021 г. на 06.05.2022 г. 

На доставчика да бъде издадено ново удостоверение за регистрация, отразяващо промяната. 

Длъжностни лица от СЕМ да впишат промените в раздел Първи на Публичния регистър. 

 

г) заявление от Резонанс ЕООД за изменение на разрешение, препратено от Комисията за 

регулиране на съобщенията на основание чл. 30, т. 13 от Закона за електронни съобщения; 

 

Директор на дирекция СА ЛРПР и МД Доротея Петрова представи доклада. (Приложение 

2г) 

 

Решение:  

СEМ реши с 4 (четири) гласа „за“: не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, 

при спазване на Закона за електронните съобщения, да измени разрешение № 02306/08.11.2018 

г. 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 град Горна Оряховица, издадено на Резонанс 

ЕООД.  

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.  

 

д) поправка на допусната очевидна фактическа грешка; 

 

Директор на дирекция СА ЛРПР и МД Доротея Петрова представи доклада. (Приложение 

2д) 

 

Решение:  

СEМ реши с 4 (четири) гласа „за“ : поправя допусната грешка в Решение № РД-05-67, като 

за дата на решението вместо 12.08.2016 г. се чете 12.08.2021 г. 

За решението да бъде уведомено заинтересованото лице. 

 

е) писмо от Комисията за регулиране на съобщенията за изменение на разрешение, 

издадено на Бойкос ЕООД. 
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Директор на дирекция СА ЛРПР и МД Доротея Петрова представи доклада. (Приложение 

2е) 

 

Решение:  

СEМ реши с 4 (четири) гласа „за“: не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, 

при спазване на Закона за електронните съобщения, да измени разрешение № 01739/18.08.2011 

г. 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 град Силистра, издадено на Бойкос ЕООД. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.   

 

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

международна дейност относно административнонаказателни производства, образувани с 

АУАН № НД-01-19 и № НД-01-20 от 2021 г. 

 

Директор на дирекция СА ЛРПР и МД Доротея Петрова представи доклада. (Приложение 

3) 

 

Акт за установяване на административно нарушение № НД-01-19 от 2021 г. 

Решение:  

СEМ реши с 4 (четири) гласа „за“ : възлага на председателя на СЕМ да издаде наказателно 

постановление на Българската национална телевизия за нарушения на чл. 75, ал. 1 и чл. 75, ал. 

6 от Закона за радиото и телевизията. Размерът на двете санкции да бъде определен към 

минимума. 

 

 

Директор на дирекция СА ЛРПР и МД Доротея Петрова представи доклада. (Приложение 

4) 

 

Акт за установяване на административно нарушение № НД-01-20 от 2021 г. 

Решение:  

СEМ реши с 4 (четири) гласа „за“ : възлага на председателя на СЕМ да издаде наказателно 

постановление на Дарик Радио АД за нарушение на чл. 55, ал. 3 от Закона за здравето – 

излъчване на непряка реклама на спиртна напитка преди 22:00 часа. Размерът на санкцията да 

бъде определен към минимума.  

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ: 

 

Окончателен одитен доклад на Сметна палата относно годишния финансов отчет на 

Съвета за електронни медии за 2020 г.  

 

Главен секретар Емилия Станева: представи доклада на Сметната палата относно годишния 

финансов отчет на Съвета за електронни медии за 2020 г. (Приложение 5) 

 

Решение:  

СEМ реши с 4 (четири) гласа „за“: прие за информация. 
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Определяне състав на техническа комисия за проверка на подадените от кандидатите за 

генерален директор документи. 

 

Решение:  

СEМ реши с 4 (четири) гласа „за“ : определя състав на техническа комисия за проверка на 

подадените от кандидатите за генерален директор на Българското национално радио документи 

в състав: 

Председател: Розита Еленова (член на СЕМ) 

Членове: Соня Момчилова (член на СЕМ), Доротея Петрова (директор СА ЛРПР МД), Красимир 

Димитров (старши юрисконсулт)  и Владимир Павлов (юрисконсулт). 

 

Бетина Жотева закри заседанието.  

 

Материали, приложени към Протокол № 26 

1. Дневен ред 

2. Доклад от Р. Радоева с изх. № ЛРР-15 30-04-20/08.09.2021 г.  

3. Доклад от Р. Радоева с изх. № ЛРР-15 30-04-21/08.09.2021 г. 

4. Доклад от Кр. Димитров с изх. № РД-21 18-00-11/08.09.2021 г.  

5. Доклад от В. Павлов с изх. № НД-02 20-00-25/08.09.2021 г.  

6. Доклад от Н. Николова с изх. № РД-20 09-00-10/08.09.2021 г.  

 

 

 

 

Бетина Жотева            

Председател на СЕМ  

 

………………. Соня Момчилова 

 

 

отсъства 

 

Галина Георгиева  

    

   ……….….….….  

     

    Розита Еленова  

            

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

 

 

 

София Владимирова    ………………… 

 

 

 

 

 

Старши специалист: …………………   

Вера Данаилова                 


